
türelmetlenebbé, esetleg befeléfordulóbbá tették, mint ahogy ezt tőle az osztály-
társak elvárnák.

A gyógyulás felé haladva kis tanítványunkat egyre ritkábban látjuk, már csak
a  kontrollokon  tűnik  föl  fürtös  fejecskéjük,  s  boldogan  számolnak  be  elért
iskolai  eredményeikről.  Ha az évvége  a  kórházban éri  őket,  mi  adunk nekik
bizonyítványt,  biztosítva  számukra  a  sima  utat,  hogy  a  következő  tanévet
megszokott osztálytársaikkal, s kedves tanáraik között kezdhessék el.

Szívesen  zártam  volna  beszámolómat  az  előző  oldallal,  az  élet  azonban
sokszor más befejezést hoz, mint amit ígértünk, sugalltunk optimizmusunkkal
kis tanítványunknak.

A finisnél a sziklamászó is lezuhanhat. Mi a zuhanásban is velük maradunk,
naponkénti puszta megjelenésünk is reményt ad számukra. Az elkülönítőkbe, az
ún. halálszobákba is beléphetünk, sokszor még halála előtt levizsgáztatjuk őt, s ő
a boldog teljesítményérzés tudatában alszik el: „magasabb osztályba léphet”.

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság
(Somogy megye, Kaposvár)

A korai fejlesztésre jelentkezett gyermekek
életkor szerinti megoszlása*

HUBERNÉ FRIKOLA GABRIELLA

A tanulási  képességet  vizsgáló  szakértői  bizottságok  kiegészítő  feladatai
között  az  egyik  legfontosabb,  az  utóbbi  években egyre  hangsúlyozottabban
érvényesülő tevékenység a korai gondozás. (Ennek fontosságát jelzi az is, hogy
az utóbbi két évben, az MKM által kiemelten e feladat megoldása érdekében,
anyagi támogatásban is részesülnek a bizottságok.)

*     A MAGYE XXI. Országos Szakmai Konferenciáján (Kecskeméten), 1993. június 25-én 
elhangzott előadás
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Ez a feladat részben preventív, részben rehabilitációs jellegű.
A bizottsági korai fejlesztő foglalkozások kezdeti lépései az 1981/82-es

tanévre nyúlnak vissza. Elsőként a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép-
ző  Főiskola  Gyógypedagógiai  Pszichológiai  Intézetének  Vizsgáló  és  Tanács-
adója kezdeményezte  az óvodáskorú,  illetve ennél  fiatalabb,  de egyértelműen
sérült kisgyermekek fejlesztő foglalkozásainak a szervezését. Szakembereinek
a Vizsgáló és Tanácsadó állomás vezetésével és az (akkor még működő) OPI
közreműködésével  szervezett  szakmai  továbbképzéseken,  tanfolyamokon  is-
merkedhettek meg (az akkor még állandó áthelyező) bizottságok munkatársai is
ennek az újszerű feladatnak a szépségével, buktatóival, nehézségeivel.

Ma már különböző szervezési formákban, de minden bizottságban folynak
ilyen foglalkozások. Ami azonban a korai fejlesztéssel kapcsolatban minden
bizottságra egyaránt érvényes, az az, hogy ezáltal még inkább kiszélesedett a
bizottságok feladatköre.

A statisztikai adatok figyelemmel kíséréséből egyértelműen látható, hogy a
korai  fejlesztő  foglalkozásokon,  tanácsadásokon  résztvevők  száma  minden
bizottságban folyamatosan emelkedik.  Jó  szervezéssel,  az  egészségügyi  háló-
zattal — körzeti gyermekorvosokkal, védőnőkkel, pszichiátriai gondozókkal —
való kapcsolattartás révén elérhető, hogy a szakemberek a fogyatékosság felis-
merésétől  kezdődően,  már  az  első  életévben szakszerű  segítséget  adjanak  a
fogyatékos gyermekeket nevelő családoknak. Nemcsak a gyógypedagógusok
által ismert  az a tény,  hogy a fejlesztés hatékonysága, eredményessége nagy-
mértékben függ attól is, hogy a sérült kisgyermek (és az őt nevelő szülő) mely
életszakaszban kerül először kapcsolatba a speciális fejlesztést segítő szakem-
berekkel.

A hatékonyság és az életkor közötti összefüggés részletes elemzése, gyakor-
lati példákon történő bemutatása meghaladja egy tíz perces előadás kereteit.

Tanév Létszám

1988/89 30

1989/90 56

1990/91 77

1991/92 95

1992/93 148

1. táblázat
A bizottságunknál korai fejlesztés-

ben résztvevők száma:

Ezért most ennek csak egyik elemét, bizott-
ságunk (Somogy megyei T.K.V.Sz.B.)  korai
fejlesztő forgalmának alakulását és a fejlesz-
tésre jelentkezett gyermekek életkor szerinti
megoszlását emelem ki.

Bizottságunkban  1984-ig  nyúlnak  vissza
ennek a munkának az előzményei. A kezdeti
időszak után rövid ideig szüneteltek, majd az
1988/89-es tanévtől újra szerveződtek a korai
fejlesztő foglalkozások.

 A létszámváltozásokat a következő táblá-
zat és grafikon szemlélteti.
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1. grafikon:

A létszámnöve-
kedést a táblázat és
a grafikon is egyér-
telműen érzékelteti.

Az  egyes  tané-
vek  forgalma  ter-
mészetesen az elő-
ző évben is résztve-
vők  mellett  a  fog-
lalkozásokba új je-
lentkezőként  be-
kapcsolódókból áll.

Ennek  alakulá-
sát csak a legutolsó
(1992/93-as)  tanév
forgalmának  meg-
oszlásával szemlél-
tetem.

2. táblázat
Az 1992/93-as tanévben korai fejlesztés-
ben részesülők megoszlása a jelentkezés

időpontja alapján:

Jelentkezés időpontja fő %

89/90-es tanévben 31 20,9

90/91-es tanévben 35 23,6

91/92-es tanévben 26 17,6

92/93-as tanévben 56 37,9

Összesen: 148 100

2. grafikon
A jelentkezés időpontja szerinti százalékos

megoszlás:
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Láthatjuk, hogy az új jelentkezők számának lassú emelkedését az 1991/92-
es  tanévben  egy viszonylagos  visszaesés  megtöri,  majd  a  jelenlegi  tanévben
ismét „látványos” emelkedés következik.

Végezetül nézzük meg az utolsó (1992/93-as) tanév forgalmának elemzésé-
vel, hogy hogyan alakult a foglalkozásokba bekapcsolódók életkora (1992. 05.
31-i állapot).

Minden esetben az új jelentkezőknek a foglalkozásokba történő bekapcso-
lódásakor (tehát az első jelentkezésekor) mért életkora alapján számítottam ki az
életkorátlagot.

89/90-es tanévben jelentkezettek életkorátlaga 3,8 hó

90/91-es tanévben jelentkezettek életkorátlaga 3,6 hó

91/92-es tanévben jelentkezettek életkorátlaga 4,1 hó

92/93-as tanévben jelentkezettek életkorátlaga 4,4 hó

Az új jelentkezők életkorátlaga 3,9 hó

3. táblázat

Az 1992/93-as tanévben
korai fejlesztésben részt-

vevők életkorátlaga

Felvilágosító munkánkkal nem lehetünk elégedettek. Az átlagos, 4 év körüli
jelentkezési életkor nem nevezhető ideálisnak. A korábbi életszakaszban elkez-
dett fejlesztés hatékonyabb. Örvendetes azonban az a tény, hogy az utolsó tanév
viszonylag magas életkorátlaga szélsőséges értékekből adódik.

A gyermekek  életkor  szerinti  megoszlását  a  4. sz.  táblázat  és  grafikon
szemlélteti.

4. táblázat
Az 1992/93-as tanévben korai fejlesztésre jelentkezettek életkor szerinti megoszlása:

Életkor fő %

Egy évesnél fiatalabb 1 1,8

Egy és két év közötti 1 1,8

Két és három év közötti 6 10,8

Három és négy év közötti 15 26,8

Négy és öt év közötti 8 14,2

Öt és hat év közötti 15 26,8

Hat év fölötti 10 17,8

Összesen 56 100
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4. grafikon

Az 1992/93-as tanévben
korai fejlesztésre jelent-
kezettek életkor szerinti

megoszlása:

A tanév  elején  je-
lentkezettek közül 15
fő  az  1993/94-es  ta-
névben megkezdi isko-
lai  tanulmányait.  (Kö-
zülük 7-en az általános
iskolában.  Ők  termé-
szetesen a jelentkezés
időpontjában  sem vol-
tak fogyatékosok, álta-
lános  jellemzőjük  a
nagyfokú  figyelemza-
var és az alacsony gra-
fomotoros szint.)

Tehát az 56 új jelentkező között sok volt a tanköteles korba lépő.
Hasonlóan magas a 3 és 4 év közöttiek száma is. Az ő szüleik általában a

magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság elbírálása céljából jelent-
keztek. Ezeknek a családoknak minden esetben felajánljuk a korai fejlesztésben
való részvételt, a legtöbben élnek is ezzel a lehetőséggel.

A 4 és 5 év közöttiek 50 %-a az 1991/92-es tanévben jelentkezett. (Ekkor
volt  a  legkevesebb  az  új  jelentkező.)  A legfiatalabb  „gyermekeink”  Down-
syndromások. A korai gondozottaink között ebben a tanévben 8 Down-syndro-
más gyermek volt.  (Közülük  csak  1  az,  aki  idősebb szülők  gyermeke.  Most
jelentkezett a 9. Down-gyermekünk. A szülők általában magasabb [közép- vagy
felsőfokú] iskolai  végzettségűek).  Viszonylagos  rendszerességgel  —  inkább
alkalomszerűen — Down-szülőcsoportunk is működik.

Az itt bemutatott adatok további részletes elemzés nélkül is egyértelműen
igazolják, hogy a bizottságok ezen szolgáltatása iránt az igény folyamatosan
növekszik.
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