
Összesen 74 fő tanító (Sz-Sz-B m.: 34 fő, H-B m.: 40 fő), 52 fő általános
iskolai  tanár  (Sz-Sz-B  m.:  30  fő,  H-B  m.:  22  fő),  5  fő  egyéb  pedagógiai
végzettségű (Sz-Sz-B m.: 4 fő, H-B m.: 1 fő) kolléga tanít debilis gyerekeket,
és — mint azt az elején elmondtam — 16-an képesítés nélkül próbálkoznak
ezzel.

A gyógypedagógusok száma 53 fő.  (Sz-Sz-B m.:  23 fő,  H-B m.:  30 fő).
Közülük mindössze 3 fő végzett nappali tagozaton (mindhárom Sz-Sz-B m.). A
négyéves képzésben 17-en szereztek diplomát (Sz-Sz-B m.: 9 fő, H-B m.: 8 fő),
a nagy többség, 33 fő, a kétéves, kihelyezett tagozaton végzett (Sz-Sz-B m.: 11
fő, H-B m.: 22 fő).

Nem tudom, hogy a fentebb vázolt gondok más régiókban mennyire feszí-
tőek, de az új oktatási törvény tervezetének fogyatékosokkal foglalkozó részét
ismerve  — úgy gondolom — nem volt  felesleges  ezeknek  az  adatoknak  a
közreadása.  Talán egy országos helyzetelemzésre is  szükség lehetne,  hogy a
tények ismeretében tervezhesse meg a minisztérium az enyhe fokban értelmi
fogyatékosok megvalósítható oktatás-struktúráját, a Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Tanárképző Főiskola pedig felhasználhatná az adatokat jövőbeni ter-
veihez.

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Diákotthon (Debrecen)

Az érzelmek szerepe
a korai fejlesztésben*

SZAKÁCS ZSUZSANNA

Az  elmúlt  tanévben  abban  a  helyzetben  voltam,  hogy gyengénlátó,  vak,
értelmileg  és  többszörösen  sérült  kisgyermek  korai  fejlesztését  is  végeztem.
Más-más gondokkal találkoztam, más-más módszert kellett  alkalmaznom, de
minden egyes esetben lényeges szerep jutott az érzelmeknek. Tudom, hogy a
jelenlevők közül senki sem vitatja milyen fontos az érzelem az ember, különö-

* A MAGYE XXI. Országos Szakmai Konferenciáján (Kecskeméten), 1993. június 25-én
elhangzott előadás
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sen a kicsi gyermek életében, de úgy érzem erről kevés szót ejtünk. Módszere-
ink, programjaink vannak az értelem, a mozgás, a beszéd fejlesztésére, de nem
építünk igazán tudatosan az érzelmek személyiségformáló erejére.

Éppen ezért  most  nem számszerű eredményeket,  kidolgozott  programot,
elvégzett vizsgálatok eredményét fogom bemutatni, hanem azokat az élménye-
imet, gondolataimat szeretném megosztani a hallgatósággal, amit a kicsi sérült
gyermekekkel és szüleikkel való foglalkozás során szereztem.

Mit jelenthet a szülőnek, az anyának a sérült kisgyermek?

Minden leendő édesanya születendő gyermekében egészséges, új életet vár.
A sérült  gyermek édesanyját  ezen várakozásában csalódás éri.  A feldolgozás
módja különböző. Van aki elfogadja, van aki beletörődik a helyzetbe, van ki
mindent elkövet,  hogy a lehetőségek határain  belül  a maximumot kihozza
gyermekéből, van aki nem akar tudomást venni a nyilvánvaló tényről, és van
aki iszonyú harcot vív önmagával, hogy környezete ne vegye észre gyötrődését,
és vív önmagával, mert nem tudja elfogadni saját ambivalens vagy esetleges
ellenérzését gyermekével.

Egyik vak kisgyermek édesanyjánál megfigyeltem, hogy arckifejezése min-
dig szomorú, gyermekéről szinte semmit nem tud mesélni, az anamnesztikus
adatok felvételénél is szűkszavúan, csak a lényegre törően válaszol. A gyerme-
ket nem ő, hanem az apa hozza, vetkőzteti, öltözteti, a foglalkozásokon nem
nagy érdeklődést mutat. Néhány alkalom után négyszemközti beszélgetést kért.
Drámai módon adta elő mindazt, amit a gyermek születése óta gondolt, érzett.
Azt, hogy jó lenne intézetbe adni, de azt is, hogy erre nem képes. Azt, hogy az
utcán az emberek „megbámulják” őket, de azt is, hogy feltűnően nem néznek
rájuk.  Egyszóval  minden  valós  és  vélt  sérelmet,  átélt  keserűséget.  Hosszas
beszélgetéseink  után  — melynek  lényege  az  volt,  hogy megértette,  negatív
érzelmeihez is joga van, hogy a külvilág viszonyulását gyakran az ő magatartása
idézi elő — gyermekével való kapcsolatában lényeges változás történt. Figyel
rá,  foglalkozik  vele,  minden apró  változást  észrevesz.  Most  már  azt  is  látja
gyermekében, amit senki más nem, és mindent meg is tesz, hogy azt elővará-
zsolja belőle. A kisfiú fejlődésében is lemérhető a változás. Nagyobb érdeklő-
dést mutat új tárgyak iránt; intenzívebben gagyog; énekes, ritmikus együttmoz-
gásban „vidámabban” vesz részt, „kéri” a folytatást.

Jó  lenne,  ha  azoknál  a  szülőknél,  akikben  sérült  gyermekük  szorongást,
feszültséget kelt, nagyon korán sikerülne azt feloldani, hiszen az érzelmi feszült-
ség rengeteg energiát von el, amit rögtön a kisgyermekre lehetne fordítani.
Segíteni  kellene,  hogy ezek  a  szülők  minél  előbb  jussanak  el  a  gyermek
állapotának elfogadásához és ne csodára és olyan orvosi beavatkozásra várja-
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nak, aminek nincs realitása, hanem az adott lehetőségeket felhasználva azonnal
kezdjék el a megfelelő fejlesztést. Ahogy ezt egy másik vak kisgyermek eseté-
ben tapasztaltam, aki az első perctől kezdve csodálatos anyai magatartás mellett
fejlődhet. Szeretetet, védelmet nyújt gyermekének, de mindent el is vár tőle,
ami elvárható. Nem szégyellem bevallani, hogy velük való kapcsolatomban
nagyon sokat  tanulok  ettől  az  édesanyától,  aki  értékeli  gyermeke minden
megnyilvánulását,  nemcsak  a  tanult,  hanem az érzelmi  megnyilatkozásait  is.

Ez a másik dolog, amit jó lenne elsajátíttatni a szülőkkel, hogy teljesítmény-
centrikus világunkban értékelni tudja azt is, hogy pl. gyermeke örömmel veszi
át a mozgás ritmusát; beszélni ugyan még nem tud (4 éves értelmileg sérült
kisfiúról van szó) de együttérzően simogatja meg síró társát.

Több szülő is beszámolt arról, hogy „furcsán” néznek gyermekére. Rosszul
esik, ha megnézik, de az is, ha nem néznek rá. Próbáltam megértetni velük, hogy
ez az általuk közönynek vagy sajnálatnak vélt reagálás többnyire egyfajta zavar.
Zavar a megszokottól eltérő láttán. A sajnálat pedig lehet együttérzés, ami
magában hordhatja  a segítés  szándékát.  (A sérült  emberek nem megfelelő
elfogadása köztudottan társadalmi problémánk. Ezen a téren sok tennivalónk
van. Nekünk szakembereknek is.)

Sokszor a szülő maga váltja ki a zavart viselkedést, mert ő sem természetesen
viselkedik. Szorong, hogy mit szólnak gyermeke láttán. Főleg így van ez akkor,
ha még ő sem fogadta el igazán a helyzetet.

Jó példa erre az az édesanya, aki ismerősökkel való kellemetlen találkozását
mesélve, szinte önmagát is meggyőzni akarva hajtogatta: „pedig nem szégyen,
hogy ilyen”.

Ezeket a feszültségeket is nagyon fontos feloldani a szülőkben.

A korai fejlesztésben, a gyermekkel való kapcsolatban nagyon lényeges az
érzelmi megközelítés.

Csak  ha  stabillá  vált  a  bizalom,  kötődés,  akkor  lehet  együttműködést,
teljesítményt elvárni.

Egy értelmileg sérült kisfiú esetén tudnám leginkább érzékeltetni az érzelmi
kötődés fontosságát. (Másfél éve foglalkozom vele; jelenleg 4 éves.)

1. Kezdetben a foglalkozáson tombolt. A játékokat rúgta, dobálta, szétté-
pett, összegyűrt stb.
A tiltásra sírással, dühvel, később sértődöttséggel reagált. Sarokba vo-
nult, ahonnan csak nagy nehezen lehetett kicsalogatni.

2. Következett  a  „megszelídítés”.  Dúdolással,  énekléssel,  később  ölben
való ringatással sikerült az érzelmi kötődést kialakítani.
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3. Jelenleg  instrukciót  elfogad,  ha  felmászik  a  heverőre,  már  felszólítás
nélkül veti le cipőjét, mielőtt játékhoz nyúl várja a beleegyezést.
Az édesanya elmondása szerint, ha az épület előtt elmennek, félreérthe-
tetlenül jelzi, hogy szeretne bejönni.

Gyengénlátó,  foglalkozásra  járó  kisgyerekek,  sikeres  produkció  esetén
gyakran megkérdezik: „Ugye mos nagyon örülsz?” Nem egy szülő számol be
arról, hogy az otthonra kapott feladatot a kisgyerek azért oldja meg a tőle telhető
legszebben, hogy a szülő és én örüljünk, hogy ne legyünk szomorúak.

Ebből következik majd aztán, hogy saját teljesítményének vagy magának a
munkának tudjon már örülni. De kezdetben nagyon fontos a felnőtt elismerésé-
nek, szeretetének megszerzése.

A korai fejlesztést végző pedagógusnak először meg kell nyerni a kisgyer-
mek bizalmát és fenn is kell tartania. Ha a gyermek érzi a feléje áradó szeretetet,
biztonságban érzi magát, akkor örömmel teljesíti  kérésünket, ő is mindent
megtesz, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Képes lesz elviselni a tiltást is.

A szülőt és gyermeket is meg kell tanítani a különböző érzelmek kifejezésére,
kezelésére.

A szülőnek a nemtetszését,  tiltását,  szomorúságát,  esetleges haragját is ki
kell nyilvánítania, ha egy helyzet ilyen érzelmet vált ki. Ugyancsak jogos lehet
a gyermek félelme, ellenállása, dühe, szomorúsága egy adott szituációban. Ezek
az érzelmek is kezelhetők, ha egyébként egy állandó, biztonságot adó szeretet-
kapcsolat van szülő és gyermeke közt. Ez az alapja annak a harmóniának,
amelyben pozitív és negatív érzelmek egyaránt megmutatkozhatnak mindkét
részről.

Szabó  Lőrinc gyönyörű  — „Ima  a  gyermekekért”  című  — versében,  az
emberben nem bízva a természeti erőkhöz fordul:

„Fák, csillagok, állatok és kövek
Szeressétek a gyermekeimet”

  kéri.

Én szerencsésebb helyzetben vagyok. Környezetemben a gyermekeket értő,
értük tevő felnőttek vannak. Ezért bízvást fordulok az emberhez:

szülők, nevelők, mindnyájan, ti emberek,
szeressétek a gyermekeket!
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