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A Gyógypedagógiai Szemle 2002. évi 3. számában az elmúlt két évben végzett
kutatásom alapján arra kerestem a választ, hogy milyen okok miatt válnak az isko-
lai  szelekció  áldozataivá  a  HKZ-s  gyermekek  Magyarországon.  A felvetett
kérdést azon gyermekek oldaláról vizsgáltam meg, akikre elsősorban hiperaktiv-
itás,  ennek  következtében  különböző  mértékű  otthoni  és  iskolai  maga-
tartászavarok jellemzőek. Jelen munkában – problémafeltáró jelleggel – azt vizs-
gálom meg, hogy milyen tényezők következtében nehezül meg a hiperaktivitással,
figyelem  –  és  tanulási  zavarral  küzdő  tanulók  integrációja  a  hazai  oktatási
intézményekben. Melyek azok a tantervekből fakadó, valamint a pedagógusok és
az  iskolavezetés  részéről  megnyilvánuló  tényezők,  amelyek  az  érintett  gyer-
mekeknek különösen nagy nehézséget okoznak?

A tantervek összeállításából származó problémák

Az egyik fő gondot az okozza, hogy az oktatási anyagot és a tantervet összeállító
pedagógiai szakértők az azonos naptári évben született gyermekek azonos fejlő-
dési üteméből indulnak ki. Egy-egy korosztály számára havi lebontásban kerül
előírásra az adott időszakban kötelezően elérendő teljesítménybeli szint.

Külön tanulmányt érdemelne annak a kérdésnek a körbejárása is, hogy a jelen-
legi iskolarendszer a tanulói teljesítmény és személyiség mely oldalait preferálja.
Több olyan gimnáziumot találtam, ahol a jó magyar nyelvi osztályzat feltétele a
szigorúan  megkövetelt,  az  általános  iskola  alsó  tagozatára  érvényes  formai
kritériumnak való megfelelés, – például a szélközök és sortávok betartása a füzet-
ben – az általános iskola alsó osztályaiban pedig sok tanító a szépírást tekinti az
iskolai előrehaladás egyik legfontosabb kritériumának.
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Iskolaszociológiai munkákból is tudható, (ld. Ferge [1974,1976, 1980], Gazsó
[1976]), hogy a tanulók a legjobb osztályzatokat az alapvetően a középosztály
által  használt  nyelvezethez  közel  álló,  verbalitásra  épülő  készségek  alapján
kapják.  „A tanulók  megmérettetése  főként  formális-intellektuális  teljesítőké-
pességük  szerint  történik.  Aki  jó  emlékezettel  rendelkezik  és  jól  felel,  azt  'jó
tanulónak'  minősítik.  Ez  az  egyoldalú  értékelés  a  tanuló  személyiségét  szét-
darabolja. A kapcsolatteremtés adottsága, az érzelmi jegyek, a testi képességek
csak annyiban érvényesülhetnek, ha nem zavaróak a tanórán. Az iskola ily módon
szinte leépíti a személyiséget” (Mattmüller-Frick, [1993] 65. o.).

A pedagógusok attitűdjeiből fakadó problémák

A mai  iskolai  gyakorlatot  sajnálatosan  sok  helyen  az  jellemzi,  hogy az  előírt
munkamenetet  követni  nem  tudó  gyermekeknek  a  pedagógusok  megszégye-
nítően, az osztály előtt nevetségessé, gúny tárgyává téve adják az instrukciókat. Ez
a gyakorlat  szinte  indukálja  a többi  gyermek előítéleteit,  hiszen azt  közvetíti
kimondatlanul  a  csoport  felé,  hogy csakis  értelmi  fogyatékosságra  vezethető
vissza az, ha valaki nem érti meg az utasításokat, és nem tudja követni a megkí-
vánt munkatempót.

„Valami egészen másra figyelt. És nem oda, ahova kellett... ez elsőben még nem
olyan feltűnő, másodikban már kezd feltűnő lenni, és felső tagozatban már kine-
vetik. Amikor az én fiamnak mindig külön kellett szólni, hogy mindenki nyissa ki a
könyvét, és a T. is nyissa ki a könyvét., akkor már kinevetik a gyerekeket.” (I. J.
44 éves jogász, 18 éves fiú anyja)

Az egyik lelassult tempójú, diszkalkúliás 139 -es IQ-val rendelkező kisfiút pél-
dául az általános iskolában 4 éven keresztül nevetségessé tett és megalázott a ma-
tematikatanár, az osztálytársak pedig ezen felbátorodva a gyermek székére írták
nap mint nap, hogy „idióta”.

Különösen az idősebb korosztályhoz tartozó pedagógusok esetében tapasztal-
tam azt, hogy nem mérik föl annak a jelentőségét, milyen jelentős személyiség-
fejlődési károkat okoz, mennyire mélyen aláássa egy kisgyermek önbecsülését,
önértékelését az iskoláskorban elszenvedett megaláztatások sorozata.

„Az elsőben odaverték az ujját az olvasókönyvhöz, mert elakadt, nem tudta folytat-
ni... ordított a tanítónő egy évvel a nyugdíj előtt, hogy hülye vagy fiam...” (I.Zs.
43 éves tanár, 20 éves fiú anyja)

„Hogy őt mik érték a pedagógusok részéről, azt ma már nem lehet felderíteni, de
hogy a mai napig nincsen tisztában a képességeivel, az biztos. Egyszerűen képtelen
felfogni, hogy milyen elképesztően jó képességei vannak. Az átlagosnál lényegesen
jobb. És ezt ő nem tudja.” (L.J. 49 éves terapeuta, 18 éves fiú anyja)
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Elgondolkodtató, hogy milyen jelentős számban vannak olyan pedagógusok, akik
még a csendes, passzív, visszahúzódó gyermeknél is szándékos rosszindulatot
tételeznek  fel  az  órai  figyelem rövid  intervalluma  (max.  5  perc)  mögött,  és
mennyire elenyészően kevés tanár jut arra a felismerésre, hogy a gyermek legjobb
akarata ellenére is képtelen a tartós koncentráció fenntartására vagy, hogy fizikai
fájdalomhoz hasonló érzéseket kelt benne, ha például írását az elvárásokhoz kell
igazítania.

Még abban az esetben is, ha nem a zavaró magatartás, hanem „csupán” figye-
lem- és részképességzavar miatt nem olyan valaki, mint a többség (például a
diszkalkúlia miatt még serdülő korban is az ujjain számol), az nemcsak a pedagó-
gusok szemében,  hanem az iskolai  osztályon belül  is  kiközösítéshez,  majd a
tünetek tartós fennállása következtében szegregációhoz vezet. A HKZ-s gyerme-
kek számára az egyetlen kortárscsoportbeli befogadó közeget gyakran egyedül
csak a valamilyen okból (például más betegség vagy deviancia miatt) szintén
peremhelyzetűvé vált fiatalok társasága jelenti.

„Periférián voltak így is, de mégiscsak ketten voltak, és nem voltak egyedül, tehát
azt nem kellett ott nézniük, hogy mindenki barátkozik mindenkivel, csak ők ülnek
magányosan egy padban... mert ővelük úgy más nem nagyon barátkozott... hívni
sem hívta őket senki.” (I.J. 43 éves jogász, 19 éves fiú anyja)

Az interjúk tapasztalatai szerint a mai iskolarendszerben az a vélemény is megle-
hetősen elterjedt a pedagógusok között, mely szerint a lustának minősülő, lema-
radó gyermeket elégtelen osztályzatokkal, valamint egyéb, büntető jellegű intéz-
kedésekkel  (például  fekete  pontok adása  révén) lehet  magasabb teljesítményre
ösztönözni.

E módszer  válogatás  nélküli,  bármely személyiségtípus  esetében  helyesnek
tartott  alkalmazása a  vizsgálat  tanulsága  szerint  a  hiperaktív  gyermekeknél  a
teljesítmény teljes visszaesését, az iskolai tanulás iránti motiváció elvesztését,
erős depresszív állapotot és szuicid gondolatokat eredményez.

„Mikor a szomszédasszonnyal beszélgetett a lányom, kérdezte tőle, hogy mi leszel,
ha  nagy  leszel,  és  mondja,  hogy  öngyilkos...  vannak  ilyen  hullámvölgyek...  ő
nagyon-nagyon  jó  akar  lenni,  és  mindent  úgy  akar  csinálni,  ahogy  ez  a
nagykönyvben  meg  van  írva...hullámzó,  mikor  milyen  passzban  van  szerintem
vagy hány feketepontot kapott az iskolában. Kapja a feketepontokat és abban a
pillanatban visszaveti.” (M.É. 38 éves háztartásbeli, 8 éves kislány anyja)

Sajnálatos, hogy többnyire csak az alapítványi és magániskolák (például Waldorf-
iskola),  valamint  a  kivételesen  jó  pedagógiai  érzékű  tanárok  vallják  azt  a
szemléletet, hogy az önbizalom megalapozása és fenntartása érdekében minden
gyermeknek sikerélményhez kell jutnia az osztályon belül. A jelenlegi gyakor-
latban leginkább az a jellemző, hogy a sikeres, jól teljesítő gyermekek állnak
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minden lehetséges megmérettetés  során az előtérben,  míg az ügyetlen,  számos
területen alulteljesítők esélyt sem kapnak arra, hogy sikerélményhez jussanak.

A tanárok nem értik  a jó,  nemritkán kimagasló képességek mellett  a  telje-
sítmény indokolatlanul gyors és szélsőséges ingadozását sem, amely jelenség a –
pedagógusok által is hozzáférhető – szakirodalom szerint a figyelemzavar egyik
kísérőjelensége.

A feszített haladási tempótól lemaradó gyermekekre már az általános iskola
első osztályában ráakasztják a „rosszul olvasó, csúnyán író” címkéket. Az elma-
radás tényleges okának felismerése és a szükséges fejlesztés hiánya miatt növek-
szik ezen gyermekek átlagtól való leszakadásának mértéke, és ezzel együtt egye-
nes arányban csökken annak az esélye is, hogy ki tudjanak kerülni a negatívan
minősített kategóriából.

(A  haladási  ütem  erőltetett  voltát  jelzi,  hogy  az  általános  iskola  első
osztályában a legtöbb helyen átlagosan hetente 2-3 betűt tanulnak a gyermekek, a
második hónapban pedig kötelező ezeket összeolvasniuk.)

Több  esetben  is  találkoztam azzal  a  jelenséggel,  hogy az  erősen  teljesít-
ményorientált pedagógusok – különösen az általános iskola első két osztályában,
amikor alapvetően fontos lenne a tanulás iránti motiváció erősítése – minden
olyan  tanulói  teljesítményt,  amely  nem  tartozik  az  általuk  jónak  minősített
kategóriába, erősen alulértékelnek.

„Az írásra,  amire én azt  mondtam, hogy gyönyörű,  a tanító néni  ráírta,  hogy
„sokkal szebben”, ami olyan volt mint a nyomtatás, az sem volt elég szép...”
(K.A.48 éves gyermekpszichiáter, 19 éves lány anyja)

Nem közismert eléggé az iskolában az a tény, hogy mekkora erőfeszítésébe kerül
például egy írászavarral küzdő gyermeknek az erőltetett tempó és a megkívánt
magas szint elérése, és mennyire személyiségromboló hatású a gyermekek mun-
kájának folyamatos negatív minősítése.

Az sem eléggé ismeretes a pedagógusok többsége előtt, hogy ezen gyermekek
teljesítménybeli kudarctól való szorongása olyan jelentős mértékű, kudarc tole-
ráló képessége pedig olyan alacsony fokú, hogy hajlamosak az aktuálisan végzett
tevékenység vagy az iskola teljes feladására, ha munkájukat nem fogadja el, vagy
nem megfelelően méltányolja a tanár. Több esetben tapasztaltam, hogy a serdü-
lőkorúak a végső megmérettetés (például érettségi vizsga) előtt hagyják abba az
iskolát,  a  kisiskolás  korúak  pedig  olyan  depresszióssá  válnak,  hogy  napokon
keresztül képtelenek bármely tanulással (iskolával) kapcsolatos tevékenységre.

Az elavult, az adott korosztály szempontjából inadekvát tanítási módszerek
(például középiskolások hangos olvastatása az osztály előtt)  a  diszlexiás gyer-
mekeknél olyan pszichés sokkot eredményezhet  (ezt  két esetben tapasztaltam),
amely akár a gyermek pillanatnyi beszéd- és olvasásképtelenségéhez, „megnému-
lásához” vezet. Mivel sok pedagógus nincs tisztában e jelenség valós okával,
egyedüli kézenfekvő magyarázatnak csupán a tanuló szándékos feladatmegtaga-
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dása tűnik számukra. Ha ennek a „nem teljesítő” gyermek morális elítélése kere-
tében nyilvánosan is hangot adnak, nemcsak az érintett gyermek énképe rombo-
lódik  le  a  megaláztatás  és  a  csökkent-értékűség  érzete  miatt,  hanem  nagy
valószínűséggel a kortárs csoporton belüli pozíciója is leértékelődik, arról a pszi-
chés kárról nem is beszélve, amit az eset megismétlődésétől való szorongás okoz.

Hiába  kéri  a  szülő  a  tanárok  diszkrécióját  és  tapintatát  az  átlagosnál  jóval
érzékenyebb pubertáskorú (diszlexiás) gyermekre való tekintettel, a pedagógusok
reakciója sajnálatosan gyakran nem a megértés, hanem a felelősség áthárítása az
iskolakezdés körüli időszakra és a családra.

„Elmondtam, hogy ez a helyzet, de nem publikus, mert nem szeretném, a gyerek
nem szeretné,  ha megtudnák,  hogy milyen gondok vannak. Erre azt  mondta a
magyar tanárnő, hogy higgyem el, hogy nem ez a probléma, és igenis, azért van a
gyereknek olvasási és írászavara, mert a kezdet kezdetén nem tanították meg.”
(P.M. 43 éves erdőmérnök, 15 éves fiú anyja)

Meglehetősen gyakori  az  a jelenség,  hogy noha napjainkban a  diszlexia-  disz-
gráfia témaköre viszonylag nagy publicitást élvez a pedagógiai szakirodalomban
(mely például  Selikowitz  2000-ben megjelent,  magyar  nyelvű könyve  révén  a
szülők számára is hozzáférhető), számos pedagógus minden olyan új információ
befogadását hárítja, amely kívül esik az általa tanult pedagógiai tananyagon.

Azt tapasztaltam, hogy ha egy tanuló „csak” figyelem- és részképességzavar-
ban szenved, a hiperaktivitás nem jellemző rá, a lemaradás valódi okát abban az
esetben sem ismerik ugyan fel az iskolában, de a gyermek legalább némi türelmi
haladékot (egy-két évig terjedően) kap a végleges eltávolítás előtt az életkori
sajátosságok indokával.

Kutatásom is azt támasztja alá, hogy ha az iskolák az egyes kirívó esetekben
(például írástanulási nehézségek) fel is hívják a szülő figyelmét arra, hogy szak-
emberre van a gyermeknek szüksége, a maguk részéről a továbbiakban megol-
dottnak tekintik a problémát, azaz nem foglalkoznak korrepetálásukkal, fejlesz-
tésükkel.

Vizsgálatom azt  is  alátámasztotta,  hogy a  magyar  oktatásügy nagy részét
jelenleg is jellemző frontális tanítási módszereken kívül sem ismeretekkel, sem
eszközökkel nem rendelkezik a tanítók/tanárok jelentős hányada ahhoz, hogy tegyen
valamit  a tanulmányi téren lemaradók felzárkóztatása érdekében.  Az említett
pedagógusok nemcsak a gyermekekkel való egyéni differenciált foglalkozáshoz,
hanem az iskolavezetés által jóváhagyott  oktatási  módszerektől  eltérő metódus
kikísérletezéséhez és gyakorlásához sem rendelkeznek elegendő szakmai kom-
petenciával.

E  jelenség  hátterében  valószínűleg  olyan  ok  is  fennáll,  hogy egyszerűbb,
kényelmesebb és az iskolavezetéssel kevesebb konfrontációt ígér a pedagógus
számára az, ha megmarad a régi „jól bevált” módszerek alkalmazásánál. Ezekben
az esetekben csak az menti meg a gyermeket a végleges lemaradást megpecsételő
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bukástól, ha a szülő – mint láttuk – napi folyamatossággal nyomon követi az
iskolában történteket, és intuícióját követve ő maga lát neki, hogy kivizsgáltassa a
teljesítményzavar okát és felkutassa a megfelelő szakembert.

Azt találtam, hogy a HKZ-s gyermekek kudarcát az pecsételi meg véglegesen,
akkor válnak társadalmi integrációjuk esélyei minimálissá, ha nem áll mögöttük
agilis,  érdekérvényesítő  attitűddel  rendelkező  és  az  iskola  ítéletébe  nem
beletörődő szülő.

A pedagógusok jelentős része sajnálatosan arra vonatkozóan sem rendelkezik
megfelelő ismeretekkel, hogy hol kaphat a szülő felzárkóztató segítséget, illetve
mely alapítványi vagy magániskolák foglalkoznak a szükséges fejlesztő tevé-
kenységgel.

„Halvány gőzük nem volt,  hogy akkor esetleg más módszerrel kéne őt tanítani
vagy hogy mondjanak valamit... az volt a legnagyobb probléma, hogy nem ismerte
fel a pedagógus és én azt állítom, hogy a mai napig ez az iskolában így működik...
nem  járnak  továbbképzésre  vagy  azon  a  szinten  topognak,  ahol  20  éve
lediplomáztak. Nem kötelezik őket...  szóval azért  tragikus a helyzet szerintem...
vidéken még rosszabb mint Pesten.” (T.M. 39 éves körzeti nővér, 15 éves fiú anyja)

Sajnálatosan  meglehetősen  gyakori,  az  is,  hogy az  egy  iskolán  belül  működő
pedagógusok  testületileg  szakmai  tekintélyük  csorbulásaként  értelmezik,  ha  a
szülő az ő véleményük ellenére keres iskolán kívüli szakemberek részéről segít-
séget, vagy egyszerűen csak kivizsgáltatja a tanulási zavar okát. Több gyermek
esetében tapasztaltam,  hogy az önérzetükön esett  sérelmet a  gyermek számára
potenciálisan sikerélményt nyújtó szereplések hátráltatásaival (például versenyen
való indulás megtiltásával) kívánják megtorolni. Amikor a szülő kísérletet tesz
arra, hogy a pedagógusok előtt feltárja a születés körüli orvosi műhiba és az agyi
funkciózavar tényét, cinikusan azzal hárítják el próbálkozását, hogy a gyermek
mindössze nevelési hiányban szenved, hiszen szemmel láthatóan ép és egészséges
külsejű. Az információ- és tudáshiány ilyen megnyilvánulásai következtében több
szülőben ma az a meggyőződés alakul ki, hogy jogosnak érzett igazuk esetén sem
tanácsos  a  tanárral  vitába  szállniuk,  hogy  az  amúgy  is  negatívan  értékelt
gyermek helyzete ne romoljon tovább az iskolában.

Még ma is akad arra példa, hogy egy hiperkinetikus szindrómás gyermek az
általános iskola 8 évét több különböző, köztük gyógypedagógiai intézményekben
végzi el, mivel egyik normál általános iskola sem vállalja fel tanítását egy évnél
hosszabb ideig, valamint nem található a településen megfelelő fejlesztő intéz-
mény. Az utóbbi hiánya torz és az érintett gyermek további lehetőségeit erősen
behatároló megoldásokat is eredményezhet, mint azt az alábbi példa mutatja:

„Sok  minden  volt,  csak  autista  nem.  De már  mindenhonnan kikopott,  és  hát
semelyik dobozba nem fért bele, berakták az autista iskolába, noha állapota ezt a
legkevésbé sem tette szükségessé.” (K.A. 48 éves gyermekpszichiáter)
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Kutatásom során  azt  tapasztaltam,  amit  Csepeli  és  munkatársai  1976-ban  (!)
megfogalmaztak: „A rossz tanuló szerepéhez hozzátartozik a fegyelmezetlenség,
a rossz magatartás.” (Csepeli és munkatársai [1976])

Ha tehát egy tanuló osztályzatai nem jók, az új iskolában a teljesítménybeli
sikertelenség  valódi  okának  (például  diszlexia)  megismerése  és  a  gyermek
részéről bármilyen magatartási zavar megtapasztalása nélkül megelőlegezik az
iskola részéről a negatív viselkedést.

„Már az elején hívatott bennünket az osztályfőnök, hogy nem szeretné, ha a T. a
kemény maghoz tartozna” (R.M. 43 éves erdőmérnök, 15 éves fiú anyja)

Kutatásom tapasztalatai szerint csak akkor értékelik pozitívan, és csak abban az
esetben hitelesek a személyiség azon tulajdonságai, mint az őszinteség, nyíltság,
egyenesség, ha azok az elvárásoknak megfelelően beilleszkedett, jól teljesítő, nem
pedig egy „nehezen kezelhető” gyermektől származnak, valamint nem a tanári
munka bírálatával kapcsolatosan jelennek meg.

„Ővele azért is volt mindig több gond, mert őtőle face to face jött ki mindig, amit
gondol. Nem válogatta, mondta. De ez együtt járt azzal, hogy iszonyú őszinte volt.
Az  óvodában  a  gyerekek  hozzászoktak  ahhoz,  hogy  igenis  mindig, minden
helyzetben felvállalom, amit csináltam, és arra hallgatnak is... Ő megszokta, hogy
az ő szavában hisznek. És bekerült egy iskolába, ahol kb. egy-másfél hónap alatt
megtanították neki azt, hogy mondhatsz, amit akarsz, én  akkor is azt hiszem el,
hogyha Kiss Jóska, Pista, akárki mondja... Na, ott volt egy elég nagy törésünk.
Meg akkor jöttek ki belőle olyan dolgok, hogy anya, akkor mi a fenének mondjak
igazat, ha úgyse hiszi el senki.”. (L.J. 49 éves terapeuta. 18 éves fiú anyja)

Az előbbi interjúrészlet alapján is látható, hogy milyen nagy nehézségeik vannak
egy őszintétlen iskolarendszerben azoknak a gyermekeknek, akiknek a fő szemé-
lyiségvonásai közé tartozik az, hogy nem tolerálják a hazugságot és a becstelen-
séget.

A szülők nagy részében meglehetősen korán tudatosul az, hogy milyen mér-
tékben akadályozó tényezője lehet a gyermek szókimondása személye elfoga-
dásának a mai iskolarendszerben.

Erre vezethető vissza, hogy olyan nagyfokú szorongással éli meg több szülő
az iskolakezdés körüli időszakot, hogy ez komoly szomatikus betegséghez vezet.

„...nagyon féltem az iskolától.  Nálam is  pszichoszomatikus  problémák jelent-
keztek.  Gerincsérvet  kaptam egyszerűen  a...  szó  szerint  megroppansz  a  terhek
alatt, mert annyira féltem, hogy mi lesz? Szóval egyszerűen tartottam attól, hogy
még rosszabb lesz az iskolában. Mert ugye ő a véleményét kimondja úgy, ahogy
gondolja.  Nehezen  tudja  visszatartani  magát...  Ami  sérelmek  vagy  csak  vélt
sérelmek érik, azt nehezen viseli. És, hát be is igazolódott a félelmem.” (O.K. 34
éves tanár, 9 éves fiú anyja)
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A HKZ-s  gyermekek  többsége  autisztikus  tüneteket  is  mutat,  (például  erősen
ragaszkodik  a  megszokott  tárgyakhoz,  eseményekhez).  E  tény,  valamint  a
figyelemzavar is azt indokolja, hogy a tanárral való folyamatos órai kontaktus
fenntarthatósága  érdekében ezek  a  tanulók  lehetőleg  az  első  padban,  állandó
ülőhellyel és padszomszéddal rendelkezzenek az osztálytermen belül. Sajnos, a
mindennapi  gyakorlat  mit  sem  változott  az  1970-es  évek  iskolaszociológiai
vizsgálatainak következtetései óta:  Ferge (1980) számos jelenség mellett  azt is
kimutatta, hogy a jó tanuló gyermekek elöl, a bármely ok miatt problémásnak
minősítettek hátul ülnek. Ma is tipikus jelenség sajnos, hogy még olyan egyszerű,
technikailag könnyen megoldható kérés, mint az állandó ülőhely engedélyezése is
viszonylag erős ellenállásba ütközik a tanár részéről  akkor, ha a gyermeknek
magatartási vétségek miatt már bizonyos „előélete” van.

„Heteken  keresztül  kérleltem  a  tanító  nénit,  hogy  ültesse  vissza,  mert  a
gyermeknek ez borzasztó, hogy hetente más mellé ül... egyszerűen rosszul volt tőle,
a változástól. Tehát annyira ragaszkodik a fix dolgokhoz.” (A.J. 34 éves szociális
munkás, 10 éves kislány anyja)

Nem eléggé közismert az iskolai gyakorlatban sűrűn előforduló gyakori ülésrend-
változtatás figyelemzavaros gyermekekre gyakorolt káros hatása. Az előbbi azzal
jár, hogy az osztálytermet új perspektívából kell megismernie mindazon szám-
talan ingerrel együtt, amit eközben észlelnie kell. Ha a padváltás padszomszéd-
cserével is jár, ez újabb komoly figyelemelterelő momentum.

A tanulási zavarokra és a hiperkinetikus zavarra vonatkozó ismeretek hiányá-
ban teljes értetlenséggel szemlélik a pedagógusok azt a jelenséget, hogy az egy-
azon  iskolába  járó  testvérek  közül  –  azonos  környezeti  és  nevelési  feltételek
mellett  – az egyik gyermek teljesen problémamentes,  míg a másik hiperakti-
vitással és részképességzavarokkal küzd. Az utóbbi gyermek tüneteit sajnálatosan
kizárólag az iskolával  és a tanulással szembeni ellenállásra vezetik vissza, és
szankciókkal sújtják az oktatási intézményekben. Ha mindezek mellett a szülő
olyan ponton helyezkedik el a társadalmi hierarchiában, ahonnan a tanárok meg-
ítélése szerint  nem vehet  „revansot”  a gyermeken elkövetett  jogtalanság miatt,
és/vagy emellett nem elég agilis személyiségű, bármilyen jelentéktelennek tűnő
fegyelmi  vétség  is  indokul  szolgálhat  a  hiperaktív  gyermek  iskolából  való
eltávolításához.

„Megkaptuk ugyanazt  a tanár nénit,  akihez a nagyfiam járt.  Volt  ez a nagyon
kedves, tüneményes szép kölyök három évig a tanítványa, és megkapta az öccsét,
akiről nem fogta fel, hipermotil volt, részképességzavar és hasonló... ott nagyon-
nagyon gyorsan borult a bili. A gyermekből abban a pillanatban itthon jött ki,
hogy  mi  történt.  Hogy  beleverte  a  fejét  a  padba,  hogy  elküldte  melegebb
éghajlatra,  és  elmondta mindennek...  igazából  nem talált  rá  okot,  hogy mi  a
fenével tudná kirúgni. De miután az osztályban még volt rajta kívül kettő, abból az
egyik egy ismerős házaspár unokája, a másik meg nem tudom kinek a kije, nem sok
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választása volt, a D-től kellett megszabadulnia.” (L.J. 49 éves terapeuta, 18 éves
fiú anyja)

A megkérdezett szülők egyértelműen alátámasztották azt, hogy a pedagógusok
részéről még ma is általános az a meggyőződés, hogy a magasan iskolázott szülők
ép értelmű, jó képességű gyermekei esetében a tanulási problémák kizárólagosan
a  szülő  nemtörődömségére  vezethetők  vissza.  Az  pedig  különösen  nagy
ellenszenvet vált ki – amely elsősorban a gyermekre vetül ki – ha tudomásukra jut
az, hogy a szülő különmunkát is vállal, még abban az esetben is, ha minderre
megélhetési gondok miatt kerül sor.

Az alacsony iskolai végzettségű, fizikai munkakörben dolgozó szülők eseté-
ben a valamely részterületen (például írás-olvasás) fennálló gyenge teljesítményt
–  a  másik  részterületen  megmutatkozó  kimagasló  képességek  esetén  is  –  a
gyermek alacsony értelmi szintjének tulajdonítja az iskola. Az ily módon előíté-
letesen kezelt gyermekek esetében sajnálatosan sok helyen fel sem merül a szak-
emberhez való irányítás szükségessége.

A tanárok  számára  kötelező  jelleggel  előírt  értékelési  rendszer rejtetten  a
tanulási zavarokkal küzdő gyermekek szelekcióját szolgálja megítélésem szerint:
ugyanis amíg az elmúlt időszakban volt arra lehetőség, hogy a némely területen
kiemelkedő tehetségű, emellett a többi tantárgyból a követelményszint minimuma
alatt teljesítő gyermekek ne kényszerüljenek bukás miatt az iskola elhagyására,
jelenleg az az általános gyakorlat, hogy ha a tanuló munkája csak az 50%-os
készültségi szintet éri el, azt a jó minőség ellenére is elégtelen osztályzatúnak kell
minősíteni.

„... az én időmben még működött az, hogy valahogy próbáljuk meg ezt a gyermeket
kímélni  az  elméleti  tárgyakból,  mert  nagyon  tehetséges.  Volt  egy  olyanfajta
szemlélet, hogy igen, áthúzzuk... ez a rendszer ma már úgy működik, hogy elég
annyi, hogy amiket ő csinál – például a dolgozatnak a fele van meg –, hiába jó, de
ugye, a fele az még egyes. Ez a másik hülye szelektív módszer...” (L.J. 49 éves
terapeuta, 18 éves fiú anyja)

Nagyon kedvezőtlenül érinti, nem egy esetben végletesen lerombolja a tanulási
zavarokkal is küzdő hiperkinetikus gyermekek iskolával és tanulással kapcsolatos
motivációját  az,  hogy  a  versenyszellem (az  iskola  presztízsének  növelése
érdekében) a minél magasabb tanulólétszám (ezzel együtt a magasabb összegű
állami  normatíva)  elérésének  igénye,  és  az  adott  településen  belül  az  egyes
városrészek (például  Budapesten  a  II.,  XI.  és  XII.  kerület)  magas  iskolai
végzettségű és társadalmi státuszú szülőinek nyomásgyakorlása következtében a
tanárok és az iskolák egymást túllicitálva igyekeznek munkájuk eredményességét
az egyes osztályok tanulmányi sikereivel igazolni.

„... nagyon látványos volt, amit csinált. Ő bemutató tanár is volt ... iszonyú jól
mozgatta  a  társaságot,  rengeteget  hozott  ki  belőlük.  Ez  volt,  amit  az  ember
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láthatott, ha bement egy ilyen órát végigülni... és a gyermekek nagyon jó tempóban
haladtak” (L.J. 49 éves terapeuta, 18 éves fiú anyja)

Ha azonban egy gyermek nem képes a tanár és a tanmenet által erőltetett ütemben
haladni, emellett hiperaktivitása is a tanóra menetét zavaró tényező, maximum a
tanítási félév hátralévő idejéig tűrik meg jelenlétét az adott osztályban. Ha az
iskola  egészére  a  magas  oktatási  nívó  megteremtésének  szándéka  jellemző,
gyakorlatilag még az osztályismétlés lehetősége sem áll rendelkezésére, mivel
még az oktatási intézményen belül sem maradhat meg a nem odavaló gyermek.

Az iskolavezetés szemléletéből származó problémák

Általánosan megállapítható, hogy a normál általános iskolák többségében az
iskolavezetés  csak  a  hagyományos  oktatási  módszerekkel  közvetített  informá-
cióátadást tartja az illetékességi körükbe tartozónak, az átlagtól eltérő gyermekek
fejlesztésének felelősségét az iskolán kívüli intézményekre, valamint a szülőre
igyekszik hárítani.

Teljességgel elfogadhatatlan az a gyakorlat, hogy számos iskolavezető indo-
kolatlanul nagy mértékben ellenáll annak a jogos igénynek, hogy a súlyos zavart
igazoló diagnózis  alapján mentesüljön egy tanuló az érintett  tantárgyból való
osztályozás alól, vagy annak, hogy az igazolás egyáltalán beszámítható legyen a
vonatkozó tantárgy értékelésébe, annak ellenére, hogy az utóbbiakat a közoktatási
törvény is lehetővé teszi az érintett tanulók számára. Miközben a törvényhozás
már 1993-ban a „más fogyatékosság” kritériumai közé sorolja a diszlexiát és a
diszgráfiát, az igazgatók tetemes része – ha van is tudomása az adott zavarok
létezéséről – sem ezek mibenlétét, sem súlyát nem hajlandó elismerni.

„Meg volt róla az A-nak a papírja, hogy mentességet kapjon, csak az igazgató azt
mondta, hogy késett két napot a papír, és így utólag nem fogadja el... februártól
májusig azért lett volna ideje elrendezni az igazgatónak... csak nem akarta.” (A.S.
22 éves gyógypedagógus hallgató)

Figyelemre méltó,  hogy ennek következtében áll  elő  néhol az a helyzet,  hogy
némely tanár diákjainak megsegítése és az igazság érvényesítése érdekében szere-
pével  ellentétes,  humánussági szempontok alapján mindenképpen indokolt  és
elfogadott,  azonban  az  iskolai  életben  törvénytelennek  számító  eszközökhöz
kénytelen folyamodni

„Azt mondta a magyartanárnő, hogy nem baj, hogyha rosszul sikerül az érettségi,
ő érvelni fog ezzel a papírral (diagnózissal), oda fogja csatolni a dolgozathoz, és
az érettségi elnök figyelembe veszi. Végül is nem kellett elmenni a magyar érett-
ségire, kiadta két héttel előre a tesztet... Én otthon megtanultam A-val. Kitöltöttem
neki, és ő mindent bemagolt rajta.” (A.S. 22 éves gyógypedagógus hallgató)
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Szomorú és sajnálatos, hogy ezen fiatalok jövőbeli sorsa – ha nem áll mellettük
érdekeik  érvényesítésére  alkalmas  családtag  –  napjainkban  Magyarországon
kizárólag  a  véletlen  szerencsén,  azaz  egy-egy ember  jóindulatú  hozzáállásán
múlik (az említett esetben például a magyartanárén).

Összefoglalás

Annak a hiperkinetikus zavaros gyermeknek az ottlétét tolerálja az iskola, azaz
egy  vagy  több  részterületen  való  tartós  elmaradás  ellenére  sem  válik  a  fő
szelekciós eszköz,  a  megbuktatás,  majd eltanácsolás áldozatává,  aki  esetében
legalább az egyik  szülő részéről  az oktatási  intézménnyel  való  tartós együtt-
működést, a tanárok szakmai kompetenciájának feltétlen elismerését, valamint az
arra való (például tanácskérés formájában történő) hivatkozást és a gyermek
folyamatos tanulásbeli segítését tapasztalják meg a pedagógusok .

„Ők tudták, hogy nálunk ez úgy van, hogy hazajövök a munkából, és leülök a
gyerek mellé tanulni. És mondták is, igen, ezzel a gyerekkel az anyuka, másképp
nem is megy, ott kell mellette ülni...  Ha ugyanakkor a magatartásával valami
probléma is lett volna, akkor semmiképp se fogadták volna el ilyen könnyen...”
(I.J. 43 éves jogász, 19 éves fiú anyja)

Az általam vizsgált gyermekek többségénél azt találtam, hogy ha a tanulási zavar
magatartási zavarral párosul, az iskolavezetés jóváhagyásával – vagy egyenesen
szorgalmazására – a tanári kar egységes gépezetként működve, a valós tények
megmásításától és jogszerűtlenségtől sem visszariadva, a külső szemlélő számára
elképzelhetetlenül  rövid  időn  belül  (egy-két  hét  leforgása  alatt)  távolítja  el  a
„zavaró, nem odavaló” gyermeket az iskola tanulói közül. Míg egyes szakértők
szerint  ez  a  tendencia  leginkább  az  általános  iskolára  jellemző,  én  ezzel  a
jelenséggel a középfokú iskolákban is találkoztam.

„A gyereket elképesztő módon megviselte... végül is tényleg iszonyatos energiát
fektetett bele, hogy meg tudjon felelni annak az elvárásnak, hogy ülök a helyemen,
befogom a pofámat, mindent megcsinálok, amit akarnak – és pofán vágták. Ezt
nem bírta megemészteni. Olyan szintig nem, hogy közölte velem, hogy: – Te anya,
hát  soha  nem  gondoltam:  egy  tanárnak  szabad  hazudnia?”  (L.J.  49  éves
terapeuta, 18 éves fiú anyja)

Az  utóbbi  jelenség  azért  is  igen  káros  hatású,  mivel  a  gyermekek  korai
szocializációjában az erkölcsi normák átadásának tekintetében a szülők mellett az
oktatási-nevelési  intézményekben  dolgozó  pedagógusoknak  is  kitüntetett
szerepük  van.  Az  ezen  személyek  részéről  megtapasztalt  morális  vétségek  a
gyermekekben  a  felnőtt  társadalom  iránti  bizalmat  alapjaiban  rendítik  meg.
Jelenleg is érvényesnek tartom azt a megállapítást, amely négy évtizeddel ezelőtt
keletkezett.  „Az iskola  egyre  inkább a  tisztességtelenség  és  a  rossz  közérzet
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terepévé  válik.  Mi,  felnőttek  ritkán  vagyunk  becsületesek  a  gyermekekkel,  az
iskolában pedig végképp nem...  Még ennél  is  rosszabb, hogy magunkhoz sem
vagyunk őszinték. Félelmeinket, korlátainkat és gyöngeségeinket nem valljuk be,
előítéleteinket és családi indítékainkat letagadjuk. A gyermek szemében igyekszünk
a mindentudó és mindenható isten képében tetszelegni – nekünk mindig igazunk
van, mindig helyesen és ésszerűen cselekszünk. Ez rosszabb bármely hazugságnál,
amit csak ki tudunk találni magunkról.” (Holt [1991] 187. o.)

Több  példát  találtam  arra  vonatkozóan  is,  hogy  a  nem  hiperaktív,  de
valamilyen részképességzavarban szenvedő, a gyermekek átlagától lefele eltérő
tanulóval szemben abban az esetben intoleráns és elutasító a többségi iskola, ha
ellenvéleményét kifejezésre juttatja, emellett  ellenállást tanúsít az iskola „belső
világával”, például az ott megkövetelt munkatempóval szemben.

„Ő folyton le volt maradva, de ugyanakkor ragaszkodott hozzá, hogy így fogja
írni,  és  sehogy  máshogy...  Akárhogy  próbáltuk  győzködni,  hogy  gyorsabban,
gyorsabban...  ő kitartóan haladt a maga feje  után, és  abba az irányba,  hogy
eltanácsolják az iskolából” (I.J. 43 éves jogász, 19 éves fiú anyja)

A vizsgált  családok  nagyjából  háromnegyed  részére  érvényes  –  több  vidéki
általános és budapesti középiskolában is tapasztalható ez a jelenség – , hogy a
tipikus tünetek ellenére sem ismerték föl a pedagógusok éveken keresztül a disz-
lexiát,  diszgráfiát,  diszkalkúliát,  majd  amikor  ezek meglétére  kivizsgálás  útján
fény derült, arra hivatkoztak, hogy a feszített ütemű tanmenet miatt sem idejük,
sem energiájuk nem marad arra, hogy a nagy csoportlétszámú osztályokban a
tanulási  és  magatartási  zavarok  egyéni  okait  kutassák,  valamint  minden
gyermekre egyenlő figyelmet fordítsanak.

A nemzetközi tapasztalok is azt igazolják, hogy az iskola rendszerint nem
vagy csak igen csekély mértékben figyel fel a teljesítményzavar egyéni telje-
sítőképességbeli  hátterére.  Bizonyos  részfunkciókban  mutatkozó  alulteljesítés
gyakran  az  egész  tanulmányi  előmenetelt  veszélybe  sodorja,  indokolatlanul
csökkentve ezáltal a gyermek továbbjutási esélyeit. A pedagógusok a figyelem-
zavarral összefüggő diszfunkciók, valamint a részképességzavarok terén – mint
említésre  került  –  igen  hiányos  ismeretekkel  rendelkeznek.  Feltehetően  erre
vezethető vissza az, hogy ha a gyermek személyisége és viselkedése nem kirívó,
a tanárok az általános iskola alsó 1-2. osztályában általában nem tulajdonítanak
nagy jelentőséget a lemaradásnak még abban az esetben sem, ha ez már a szülő
számára is feltűnővé válik.

„Iskolában másodikos koráig nem mondtak semmit. Én saját magam vittem el a
gyermeket megnézetni, mert én azt mondtam, hogy az nem létezik, hogy keveri a
betűket, meg nem úgy haladunk. Soha nem mondta senki konkrétan, hogy probléma
van vele... itt az általános iskolai tanárok is, fogalmuk nem volt, hogy mi az, hogy
diszlexia vagy diszkalkúlia. (P.M. 44 éves szociális ápoló, 15 éves fiú anyja)
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Arra  is  akad  példa  jelenleg,  hogy  a  valamely  részképességzavar  (például
diszlexia) írásos dokumentálása, pontosabban a diagnózis szülő részéről történő
bemutatása az iskolában nem a tanárok gyermekekkel szembeni empátiájának és
toleranciájának  megnövekedését,  hanem  ellenkezőleg:  ellenséges,  negatív
attitűdváltást eredményez. Ez a jelenség különösen abban az esetben gyakori, ha
megítélésük  szerint  a  lemaradás  a  megfelelő  szülői  segítség  és  gyakorlás
elmulasztására vezethető vissza.

„Nem közösítették ki,  de a pedagógusok szemében azért  mindig szálka volt  a
gyerek onnantól. Holott egy borzasztó jóindulatú valaki. Magatartási problémája
nem volt.  Ha bármi  volt,  akkor  ő volt  az  első,  aki  ott  van,  és  segítőkész,  és
csinálja... Például szerepelni szeretett volna, meg verset mondani, akkor nem, te
nem.” (P.M. 44 éves szociális ápoló, 15 éves fiú anyja)

Igen  sajnálatos  és  elszomorító  az  a  szemlélet,  hogy  olyan  súlyú  zavar(ok)
esetében mint például a diszkalkúlia vagy a diszlexia, gyakori, hogy még egy kis
létszámú tantestületen belül sem tartják szükségesnek a pedagógusok azt, hogy
közöljék egymással, ha ilyen gyermekről van tudomásuk. Ezzel szemben az a tény
például, hogy a gyermek „elviselhetetlen” (nem tudja végigülni a 45 perces órá-
kat,  belekiabál  stb.),  olyan  fokú rendellenességnek számít,  amely még intéz-
ményközi kommunikációt is maga után von.

Azon  az  állásponton  vagyok,  hogy  ez  a  gyermekkorban  tipikus,  de
maradványtünetei révén a felnőttkorra is áthúzódó zavar alapvetően genetikai és
fiziológiai eredetű, ezért egyenlő eséllyel jelenik meg a társadalmi rétegződéstől,
iskolai végzettségtől, anyagi helyzettől és lakóhelytől függetlenül. Véleményem
arra a tapasztalati tényre alapozom, hogy a magzati és újszülött kori részleges agyi
oxigénhiányt okozó orvosi műhibák, illetve beavatkozások a szülész szakorvosok
erre vonatkozó ismeretének és felvilágosításának hiányában a jól felszerelt városi
kórházakban is gyakran előfordulnak.

Amíg a – különösen az általános iskolában tanító – pedagógusokat a kontra-
szelekció jellemzi, és a pedagógusképző intézmények oktatási anyaga a nehezen
kezelhetőség témakörében olyan egyoldalú és hiányos, mint jelenleg, addig nem
is várható el, hogy felvilágosítás és módszertani segítség híján a tanárok képesek
legyenek a HKZ jelenségét kezelni.

Irodalom

CSEPELI, GY. – HEGEDŰS T., A. – KOZMA, T. (1976): Az oktatásügyi szervezetkutatás
lehetőségei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

FERGE, ZS. (1980): Társadalompolitikai Tanulmányok. Gondolat, Budapest.
HOLT, J. (1991): Iskolai kudarcok. Gondolat, Budapest.
MATTMÜLLER – FRICK, F. (1993): A nehezen kezelhető gyermekek (POS). Gondolat –

Tálentum, Budapest.

199


