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I. Bevezető megfontolások 

 

1. A gyermekstátus általános értelmezése 

 
  A gyermek egészséges és normális felnőtt egyénné, a társadalom teljes értékű 
és felelős tagjává nevelése eleve feltételezi a gyermek, a gyermeklét, valamint a 
gyermekkor széleskörű megértését, a gyermek biológiai, pszichológiai, antropológiai és 
pedagógiai szempontokat egyesítő magyarázatát, végső soron a gyermekstátus el-
mélyült elvi értelmezését. Ez az értelmezés történeti korszakonként változott, 
kultúránként különböző formákban jutott érvényre, nem egy esetben gyökeresen fel-
újított, korábbi nézeteknek egyenesen ellentmondó magyarázatokban nyilvánult meg. 
Golnhofer Erzsébet (1998, 78) szerint „a gyermekstátus felfedezése a középkor végén 
kezdődött, de valódi kibontakozása a XIX. századhoz, a modern társadalmak 
kialakulásához kapcsolható”. A szociális fejlődés folyamatával és a tömegoktatás 
kialakulásával párhuzamosan a gyermek alapvető értékké, önálló, elismert és fontosnak 
megítélt társadalmi kategóriává vált. Egyre nagyobb mértékben a felnőttek társadalma 
elismerte a gyermekek széles skálán mozgó sajátosságait, elfogadta változatos érdekeit 
és szükségleteit, belátta, hogy azok alapvető jogokkal rendelkeznek, s hogy érdekeiket 
világos törvényekkel kell védelmezni. E fontos felismerés tette lehetővé a mai érte-
lemben vett köznevelési rendszerek létrejöttét és fokozatos kiteljesedését, az emberi 
társadalmak általános és központi fontosságú szociális szférájává válását mondhatni 
világszerte. Ugyanakkor az is kikristályosodott, hogy a gyermekkori fejlődés folya-
matában egyes gyermekek különleges, az életkorra jellemző átlagoktól valamilyen 
irányban eltérő, individuális, a személyiség legkülönbözőbb dimenzióit érintő sajátos-
ságaikból fakadó speciális szükségletekkel rendelkeznek, amelyek kielégítése különleges 
nevelési feladatokat határol be és kivételes pedagógiai kompetenciákat követel meg a 
gyakorló pedagógusoktól.  
  Napjainkban a gyermekek sajátos státusa – mondhatni életkortól függetlenül – 
egyrészt azt kívánja meg, hogy a nevelők járjanak úgy el, hogy a növendékek egyrészt 
minél hamarabb és minél jobb minőségben sajátítsák el alapvető adaptív mechaniz-
musaikat, másrészt minél aktívabban és produktívabban vegyenek részt a felnőttekre 
jellemző vagy a felnőttek által létrehozott életszituációkban. Paradox módon a 
gyermekektől egyrészt azt várják el, hogy fejlődésük minél gyorsabb legyen, másrészt 
pedig azt, hogy fontos szociális funkciók önálló teljesítését minél később vállalják fel. 
Ugyanakkor az utóbbi időkben felerősödött az egyre magasabb szintű kulturális 

 



képzettség elérésének, illetve az egyre értékesebb diploma megszerzésének igénye is, 
hiszen az az életpálya sikeres alakulásának szempontjából igencsak lényegesnek van 
megítélve. Ehhez azonban egyre több évre kinyúló, valamint minél jobb minőségű 
nevelés és (sokszor a gyermekkort fokozottan megterhelő) iskolaszerű oktatás szük-
séges. Ezek hiányában a felnőtté vált személy nem lesz képes megfelelő szociális 
beilleszkedésre, egy megfelelő társadalmi pozíció elérésére, nem találja meg helyét a 
lényeges társadalmi tevékenységek mezején. Mindezek közvetlen következménye az 
iskolázási időszak kitágulása, a gyermek-, illetve ifjúkor meghosszabbodása, az önálló-
sági státus elérésének, következésszerűen a „munkábalépés” idejének eltolódása.  
 

2. A gyermekszemlélet 
 
  Minden nevelőnek kötelessége, hogy mielőtt nevelési hatásrendszerét 
kidolgozná és gyakorlatba ültetné, minél átfogóbb magyarázatot adjon a gyermek mint 
nembeli és egyedi emberi lény lényegére és természetére, valamint fejleszthetőségére 
vonatkozóan. Ez azért is fontos, mert a nevelő általános gyermekképe és gyermek-
szemlélete erőteljesen befolyásolja tevékenységét, azt például, hogy mit tart elsőd-
legesnek a nevelésben, mit miért tesz, mit vél elfogadhatatlannak, vagy mit helyez 
előtérbe a pedagógiai folyamatban. Nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy a peda-
gógus például azt hiszi-e, hogy a gyermeknek mindenben alkalmazkodnia kell az 
iskolai követelményekhez vagy pedig úgy gondolja, hogy saját tevékenységét kell 
megfeleltetnie a gyermekek sajátosságaival. Ebben az orientációban a gyermek-
szemlélet, illetőleg a gyermekkép tartalma, szervezettsége és egysége a tág értelemben 
vett nevelés alapelemét, annak hatékonyságát befolyásolni képes központi értékét 
képezi. A gyermekkel kapcsolatos pedagógusi nézetek tartalma, pláne a biológiai, 
pszichológiai, pedagógiai vagy szociológiai kutatások viszonylatában minden bizonnyal 
igen változatos képet mutat. Napjainkban azonban úgy tűnik, hogy bármely nevelőnek 
a gyermekkorra vagy gyermekre vonatkozó elvi síkú és filozófiai színezetű 
magyarázata, amely az általános nevelésfilozófiai hitvallás központi elemét alkotja, nem 
tekinthet el attól az általános ténytől, miszerint a gyermek tárgyi és személyi 
környezetével születésétől fogva folyamatos interakcióban (kölcsönhatásban) álló, 
testi, lelki és szociális fejlődésben levő, pedagógiai eszközökkel nevelhető, belső 
lényegének kibontakozásában segíthető, azaz célirányosan fejleszthető, egyedi, senki 
mással nem helyettesíthető cselekvő emberi lény.  
  Golnhofer Erzsébet (2001) kutatási adatok alapján arra következtet, hogy a 
gyermekek viszonylag homogén egységként jelennek meg a pedagógusok nézeteiben, a 
gyermekek neme, életkora, a szocializáció és a gyermekszeretet szempontjából is. Ez 
roppant érdekes feltárás, mert a napi tapasztalat egyértelműen arra utal, hogy a 
gyermekek között, még az azonos nem vagy életkor esetén is, jelentős testi-lelki külön-
bözőségek figyelhetők meg, egyes gyermekek pedig személyiségük számos vetületének 
tekintetében alapvetően személyes jegyekkel, egyedi fejlődésbeli sajátosságokkal és 
partikuláris vonásokkal rendelkeznek. E különbözőségek, illetőleg az azokból fakadó 
pedagógiai gondok és nehézségek sajátos nevelési követelményeket támasztanak. 



Speciális, kifejezetten személyre szabott pedagógiai szituációkat és differenciált tevé-
kenységeket igényelnek. Amikor az egyes sajátosságok amplitúdója s a változatos 
pszichológiai problémákat keltő tulajdonságjegyek mélysége meghalad egy bizonyos 
mértéket, akkor minden bizonnyal speciális nevelési igények keletkeznek. Ezek az 
igények fokozottabb odafigyelést, több gondoskodást és szakszerűbb pedagógiai bá-
násmódot követelnek meg a gyakorló pedagógustól. Esetenként a speciális igények 
kezelésében a gyakorló pedagógus arra kényszerül, hogy segítő szakemberekkel mű-
ködjön együtt. 
  Napjainkban a gyermekekről a pedagógusok nagy többsége általánosan is azt 
vallja, hogy azok segítséget, különös figyelmet és törődést, valamint sok-sok szeretetet, 
részint bátorítást és dicséretet, részint felvilágosítást és gyakori utasításokat igényelnek, 
s hogy függő helyzetben vannak. Könnyen feltételezhetjük, hogy egyes problémás 
gyermekek esetében a pedagógusok eme hajlandósága erőteljesebben jut kifejezésre. 
Egészen más kérdés azonban, hogy gyakorta a gyermek irányában megnyilvánuló 
tudatos törődés mellett sem képes a pedagógus hathatós, gyógypedagógiai vagy szo-
ciálpedagógiai szempontú segítségnyújtásra. 
  A fejlődés vonatkozásában elsődleges felfogásmódbeli kérdésnek tekinthető, 
hogy a gyermeknek mint nevelendő lénynek akár életkoronként, akár egyénenként 
vagy nemekként mennyiségi és minőségi szempontból eltérő biológiai, testi és lelki 
szükségletei vannak. A legtágabb értelemben vett nevelés a fejlesztés perspektívájában 
arra hivatott, hogy az ember természetével és a fejlődés általános élettörvényeivel 
számolva, ezeket a szükségleteket pedagógiai és pszichológiai normákat érvényesítve, 
minél jobb minőségben és alapvetően személyre szabottan kielégítse. A szükség-
leteknek megfelelő hatások révén a nevelés létrehozza az egész embert, a teljes 
személyiséget, hisz „új módon folytatja azt a pusztán biológiai folyamatot, amely az 
anya megtermékenyülésétől a születésig tartott” (Zrinszky 2002, 94). 

 

3. A gyermek mint a nevelés tárgya és alanya 
 

  pedagógiai folyamatban a gyermek egyrészt a nevelő hatások célpontja, azok 
felfogója és internalizálója, másrészt egyes hatások közvetlen megalkotója, s önnön 
fejlődésének aktív tényezője. Míg régebben a pedagógiában az a felfogás uralkodott, 
mely szerint a nevelődés ténye mindenekelőtt abban áll, hogy a gyermek a nevelő 
hatásokat receptálja, s azoknak megfelelően módosul, azokra reagálva, illetve azokat 
interiorizálva mintegy fejlődik, addig napjainkban az a koncepció került előtérbe, 
miszerint a gyermek az elvégzett tanulási tevékenységek, illetve azok elvégzéséhez 
szükséges testi-lelki erőfeszítések révén önnön fejlődésének aktív tényezőjét képezi. 
Míg az első esetben, a hatás-reagálás-fejlődés mechanikus paradigmájának viszonylatában 
a gyermek csupán a nevelés passzív tárgyát képezi, addig akkor, amikor a hatás- 
cselekvés-fejlődés paradigmájának függvényében, a tanítási-tanulási tevékenységekben és 
mindenféle iskolai szituációban vagy feladatteljesítésben kifejtett erőfeszítései révén 
önnön fejlődését kiváltja és szabályozza, a nevelési folyamat aktív alanyának fogható 
fel. A korszerű tevékenységközpontú pedagógiai folyamatokban a fejlődést előmoz-



dító helyzetek, a változatos tanulási szituációk eleve megkövetelik a tanulók aktív 
hozzáállását, szükségszerűen kiváltják a cselekvő és munkálkodó részvételüket. Ahhoz, 
hogy az iskolaszerű pedagógiai folyamatban a növendékek minél intenzívebben alanyi 
(természetszerűleg minél kevésbé tárgyi) állapotukban jelentkezzenek, arra van szük-
ség, hogy a nevelést és az oktatást alapvetően a tevékenységközpontúság jellemezze. 

 

4. A gyermek megismerése, megértése 

 
  A gyermekek nevelése és azok pszichológiai szempontokat követő meg-
ismerése között kölcsönös meghatározottsági kapcsolat létezik. A napi tapasztalat 
egyértelműen bizonyította, hogy minél jobban ismeri a pedagógus a gyermeket, minél 
elmélyültebben megérti annak egyes, pillanatnyilag megmutatkozó személyes tulajdon-
ságait, annál hatékonyabban tudja azokhoz mérten fejleszteni. Ebből fakad, hogy a 
gyermek személyiségének pszichológiai szempontokat követő megismerése, s ezen 
belül mindenekelőtt a tanulás viszonylatában lényeges intellektuális struktúráinak, 
jellembeli, akarati, motivációs és emocionális vetületeinek (értelmességének, kifejlődött 
képességeinek, érdeklődésének, igényeinek, indítékainak, attitűdjeinek stb.) megértő 
feltárása, a gyakorló pedagógus feladatkörének fontos komponensét alkotja. Kulcsár 
Tibor (1984, 120) felfogásában a tanuló megismerése nem jelentett egyebet, mint 
„pszichodiagnosztikus megfontolásokból személye iránt érdeklődni, vagyis feltárni 
alakuló személyiségének jellemző vonásait”. E feladat teljesítése nem könnyű, hisz a 
tanuló fejlődésben levő személyiségére vonatkozó hiteles adatok birtokába a peda-
gógus csakis egy folyamatos és célirányos megismerési erőfeszítés révén juthat. Olykor 
a megismerés rövid beszélgetés vagy interjú formáját ölti. Máskor arra van szükség, 
hogy egy elmélyültebb megismerés érdekében a pedagógus nagyobb horderejű 
módszereket – komplex kérdőíveket, különböző teszteket vagy feladatlapokat – alkal-
mazzon. Az is nem egyszer megtörténik, hogy egyes problémás gyermekek esetében a 
tanító vagy a szaktanár kikéri az iskolai pszichológus vagy a szociálpedagógus 
segítségét. Amennyiben megbízható adatok birtokába jut, sikeresen fel tudja tárni a 
tanulók fejlődési lehetőségeinek körvonalait, és pontosan ki tudja dolgozni a 
leghatékonyabb oktatási és nevelési hatásokat, eljárásokat, módszereket és feltételeket.  
 

5. Az iskolaérettség és az iskolázásra való alkalmasság 
 
  Központi témánk vonatkozásában ki kell térnünk az iskolaérettség kérdésére 
is, ugyanis az iskolaéretlenség vagy az érettség nem igazán megfelelő szintje a speciális 
szükségletek egyik fontos meghatározója, mindenekelőtt azoknál a gyermekeknél, akik 
az iskolázási folyamat elkezdéséhez szükséges életkorral rendelkeznek. Ismeretes, hogy 
a gyermekek nagy többsége fejlődési folyamatukban az óvodáskor végére (6-7. életév 
körül) elérkezik egy olyan általános (testi-lelki és szociális) fejlettségi szintre, az úgy-
nevezett iskolaérettség azon fokára, amely lehetővé teszi a jellegzetes iskolai követel-
ményekhez, mindenekelőtt a tanulással kapcsolatos pszichointellektuális elvárásokhoz 
való hatékony alkalmazkodást, illetve az iskolai élet és munka sikeres megkezdését, 



valamint a sajátos (mindenekelőtt intellektuális) megterhelések elviselését. Az iskola-
érettségnek három – testi, pszichikus és szociális – megnyilvánulási síkját, illetve 
alapvető szempontját különíthetjük el. Ezek szerint az iskolázásra való általános 
alkalmasságot végső soron a testi, a pszichointellektuális és a szociális érettség részint 
az életkorhoz, részint pedig az iskolai követelményekhez viszonyított mértéke 
határozza meg. Az iskolaérettség adott szintje nagymértékben meghatározza a 
gyermek egész iskolai pályafutását, teljesítményeinek mértékét, mind a tanulásra 
vonatkozó sajátságos elvárásoknak, mind a magatartásra vonatkozó előírásoknak, 
normáknak vagy szabályoknak való megfelelését. Köztudott azonban, hogy a 
gyermekek fejlődési üteme, biológiai és környezeti hatások függvényében meg-
lehetősen széles szférájú individuális eltéréseket mutat. Az a gyermek, akinek fejlődése 
organikus vagy szociális okokból kifolyólag az említett területeken lelassultabb, vagy 
észlelhető, az iskolai tanulási követelmények teljesítését ellehetetlenítő hiányosságokat 
és elmaradásokat mutat, iskolázásra éretlennek számít (noha elérte a tankötelezettség 
korát). Az iskolaéretlenség mértékét rendszerint komplex pszichológiai vizsgálatok 
(tesztelések) segítségével pedagógusok, pszichológusok és orvosok állapítják meg. 
A speciális helyzet javítását egyfelől a kiváltó okoknak megfelelő, másfelől pedig a 
jellegzetes megnyilvánulási formákhoz adekvát fejlesztő pedagógiai eljárásokkal és 
módszerekkel lehet megvalósítani. 
 
 

II. A speciális nevelési igényekkel rendelkező gyermek 

 

1. Az átlagtól való eltérés pedagógiai megközelítése 

 
  Köztudott, hogy adott életkornak, normális biológiai feltételek és megfelelő 
környezeti fejlődési keretek között, a személyiség komponenseinek bizonyos kiterje-
désű skálája és adott fejlettségi szintje felel meg. A fejlődéspszichológia longitudinális 
kutatási eredmények alapján viszonylag pontosan leírta, hogy a különböző életkorok 
vagy fejlődési szakaszok a pszichikus tulajdonságok, folyamatok és funkciók milyen 
átlagos fejlettségével, természetszerűleg milyen teljesítőképességével jellemezhetők. Ma 
már igen jól ismert például az, hogy a hatéves vagy tizenkét éves gyermek gondolko-
dása, figyelme, készségkészlete, memóriája, tudása, jelleme, szokásrendszere vagy 
motivációja milyen általános fejlettségi szintet ér el. Tehát a személyiségkomponensek 
a viselkedés és tevékenység működésében betöltött, adott életkorra jellemző 
funkcióinak fejlettségi fokát a kutatók meglehetős pontossággal megállapították és 
leírták. Egy meghatározott életkor síkján a gyermekek legnagyobb részénél meg-
figyelhető, hozzávetőlegesen azonos fejlettségi fokkal jellemezhető tipikus (testi és 
lelki) személyiségjegyeket életkori sajátosságoknak nevezzük. Ezek voltaképpen olyan 
átlagértékek, amelyek egy adott korcsoporthoz tartozó gyermekek személyiségének, il-
letve részint a személyiség összetevőinek, részint pedig aktivitásának és viselkedésének 
jellemző, lényeges, általános és közös vonásait jelzik.  



  A napi tapasztalat, de idevágó hiteles kutatások is egyértelműen azt bizo-
nyítják, hogy az azonos naptári életkorú személyek akár általános fejlettsége, akár adott 
személyiségtulajdonságainak kialakultsági foka igencsak eltérő lehet, hiszen a szemé-
lyiség fejlődése minden esetben egyéni jelleggel bír. A gyakorló pedagógusok nagyon 
jól tudják, hogy az azonos életkorú gyermekek között rendszerint sokrétű, részint 
örökletes tényezőkre (lappangó genetikai prediszpozíciókra), részint pedig környezeti 
és nevelési feltételekre visszavezethető, mind vertikálisan, mind pedig horizontálisan 
megnyilvánuló különbségek figyelhetők meg. A személyiség fejlődésének folyamatában 
károsodásokat szenvedhet, elégtelenségekkel és devianciákkal küszködhet, fejlettsé-
gében többé-kevésbé visszamaradhat, esetenként előremutathat, (könnyen felderíthető 
vagy igencsak rejtett okok miatt) megbetegedhet. Mindezek alapot szolgálnak arra, 
hogy az azonos naptári életkorral rendelkező gyermekek (emberek) eltérő biológiai, 
szociális és pszichológiai (ezen belül pedig változatos értelmi, érzelmi stb.) korral 
rendelkezzenek. Az azonos naptári életkorú gyermekek közötti éles különbözőségek és 
eltolódások azt jelentik, hogy a személyiség sokféle dimenziói vagy tulajdonságai 
változó mértékben függnek az életkortól, s az átlagos értékektől többé-kevésbé 
eltérhetnek. Nyilvánvalónak tűnik, hogy az öröklött és szerzett fejlődési körülmények 
és feltételek különbözőségeiből, az egyes fejlődési síkok fokozott „törékenységéből”, 
valamint az egyéni genetikai kódoltság egyediségéből kifolyólag az azonos életkorú 
gyermekek egyes vonásai az átlagos értékektől kisebb-nagyobb mértékben (negatív 
vagy pozitív irányba) eltérő szinteken mutatkoznak meg. Ezek a vonások olykor 
években kifejezhető mértékben elütnek az átlagértékektől, így tehát csak az egyes 
gyermek sajátját képezik (amennyiben egyetlen más gyermeknél sincsenek jelen 
ugyanolyan formában vagy fejlettségi szintben, azonos minőségben vagy kapcsoló-
dásokban). Éppen ezért ezeket a vonásokat egyéni sajátosságoknak nevezzük. Ezeknek a 
sajátosságoknak a pedagógiai és pszichológiai szempontú megítélése annak függvényé-
ben történik, hogy milyen mértékben egyeznek meg vagy térnek el az életkori átlagos 
jellemzőktől.  
  Az egyéni különbségek összefüggésében említést kell tennünk arról is, hogy 
milyen nagy problémát és kihívást jelent a pedagógia számára, ha az átlagtól történő 
eltérések meghaladnak egy bizonyos (megengedhetőnek vagy normálisnak vélt) szintet. 
Ami a finom differenciálás, az egyéni sajátosságokat, illetőleg a különbségeket elismerő 
és tisztelő, az egyes tanulók fokozott „másságát” elfogadó, az egyéni vonásokhoz is 
illeszkedni óhajtó pedagógiai eljárások szükségességét az iskolában tulajdonképpen az 
emberi lény egyedisége, biológiai páratlansága és pszichológiai egyszerisége, a 
személyiség szingularitása, megismételhetetlensége határozza meg. 

 
 
2. A speciális nevelési igényekkel rendelkező, 
    természetszerűleg különleges pedagógiai bánásmódot igénylő 
    gyermek fogalmának meghatározása 

 



  Az iskolai tevékenységek mentén egyes gyermekek változatos okokra vissza-
vezethető sajátságos fejlődési folyamatuk és aktuális érettségi szintjük által meghatá-
rozottan, továbbá különleges családi hátterükből és a szülők általi ellátottságukból 
fakadóan, a kortárscsoport átlagos vagy normálisnak vélt értékeitől eltérően kifejlődött 
egyes személyiségjegyeik, s az azokból származó problémáik, zavaraik és beilleszkedési 
nehézségeik miatt a „problémás” jelzőt érdemlik ki. A tanítási-tanulási folyamatban a 
változatos problémákkal rendelkező, s azok alapján problémákat okozó, kortársaitól 
eltérő szükségletekkel, sajátságos törekvésekkel vagy vágyakkal rendelkező, továbbá 
fokozott pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai és szociálpedagógiai, nem egy 
esetben orvosi segítséget igénylő tanulót speciális nevelési igényekkel rendelkező gyermekként 
kell kezelni. Az iskolai pedagógiai folyamatban a speciális nevelési szükségletekkel 
rendelkező gyermekeket az egészséges fejlődés távlatában különleges, differenciáló és 
individualizáló, azaz egyénre szabott pedagógiai bánásmódban kell részesíteni, hisz 
speciálisan személyes szükségleteiket csak így lehet megfelelő módon kielégíteni. 
A speciális nevelési szükségletek kategóriája meglehetősen gazdag, amennyiben ide 
sorolhatók az átlagos értékektől mind pozitív, mind negatív irányban elmozduló 
gyermeki sajátosságok. Az alábbiakban rövid elemzés tárgyává tesszük a normál 
(tömeg)oktatás viszonylatában a legfontosabb és ugyanakkor a leggyakoribb speciális 
nevelési szükségletekkel rendelkező gyermekek csoportjait. 
 
 

III. A speciális nevelési igényekkel rendelkező gyermekek  
       fontosabb kategóriái 
 

1. A kiemelkedő képességű (tehetséges) gyermek 

 
  Tehetségesnek nevezzük a különleges, átlagon felüli potenciállal rendelkező, s 
kiemelkedő szellemi teljesítmények elérésére képes tanulókat. Ezek képezik a külön-
leges pedagógiai bánásmódot igénylő gyermekek egyik jelentős csoportját. A kiemel-
kedő, fokozott lelki erőforrásokkal rendelkező gyermekek esetében a vele született 
adottságokra épülő rendkívül magas általános értelmesség, illetve a roppant fejlett spe-
ciális mentális képességek egybeesnek az úgyszintén kivételes érdeklődéssel, felelősség-
tudattal, szorgalommal, kitartással, motivációval, szenvedéllyel vagy kötelességérzéssel. 
A legtöbb tehetségmodellben helyet kap legalább három alapvetően fontos összetevő: 
a képesség, a kreativitás és a feladatkötelezettség. Ezek vonulatában a tehetség mindig 
valamilyen tevékenységterületen, illetve az ott elért teljesítményben mérhető le. Ebben 
az orientációban megkülönböztetjük a tudományos, a vezetői, a pszichomotoros és a 
 
 művészi tehetséget, a természettudományi és társadalomtudományi ismeretek elsajá-
tításának területén, a csoportok irányításának terén, a sport és mozgásművészet, illetve 
a képző- és zeneművészet mezején. 
  A tehetséget a teljesítmények mértékének vonatkozásában a képesség és a 
(meglehetősen ritka) zsenialitás fokozatai közé lehet besorolni. Míg a képesség egy 



pontosan körülhatárolt tevékenységterületen úgymond a maga szingularitásában mu-
tatkozik meg, addig a tehetség az egyén teljes személyiségének bevetésével éri el a 
kimagasló teljesítményeket.  
  A tehetséges gyermek viszonylatában a gyakorló pedagógusnak két irányban 
megmutatkozó kötelességét említjük meg. Egyfelől arra van szükség, hogy a peda-
gógus minél hamarabb felismerje és felfedezze a tehetséges gyermekeket (azokat, akik 
kimagasló pszichológiai és testi perdiszpozíciókkal rendelkeznek), másfelől pedig arra, 
hogy helyezze kilátásba azok gondozását speciális programok és metodikák segítségével 
(ugyanis a tehetséges gyermekek számára az átlagosokra kidolgozott programok és 
módszerek nem a legeredményesebbek). A tehetségfejlesztő pedagógia három alapvető 
tehetséggondozási módszert javasol. Az egyik az elkülönítés, amely tulajdonképpen a 
tehetséges gyermekek oly módú szelekciója, aminek következtében viszonylag homo-
gén oktatási csoportok, úgynevezett tehetségosztályok alakulnak ki. A másik módszer 
a gyorsítás, amelynek alapja abban áll, hogy az oktatás a tehetséges gyermek rendszerint 
fokozottabb fejlődési üteméhez igazodik. A harmadik tehetséggondozó módszer a 
gazdagítás, amelynek lényege abban áll, hogy az oktatás túllépi a hagyományosan előírt 
tartalmakat, szervezeti formákat vagy tantárgyakat, s mind mennyiségileg, mind pedig 
minőségileg többet nyújt a tehetséges tanulók számára.  
  A tehetséggondozás (mint speciális szükségletek kielégítése) oktatásunk némi-
leg elhanyagolt vetületét képezi, hisz a harang alakú normális eloszlás pozitív pólusán 
található (a gyermekpopuláció kb. 3-5%-át kitevő) gyermekekért meglehetősen kevés 
program zajlik le, számukra nem szerveznek külön osztályokat vagy iskolákat, és 
speciálisan a tehetséggondozásra kiképzett tanárokkal sem rendelkezünk. Ennek az 
áldatlan helyzetnek káros következményei vannak, hiszen kivételes gondozás hiányá-
ban a tehetségek elkallódhatnak, s ez nyilvánvaló módon végül a társadalom számára 
jelent nagy veszteséget.  
 

2. A fogyatékos gyermek 
 
  A normál közoktatás vonatkozásában napjainkban azért kell a fogyatékos 
gyermekekről is említést tenni, mert az utóbbi évek előtérbe hoztak egy roppant 
jelentős és érdekes kérdést, az úgynevezett integráció – mondhatni Európa szerte 
megmutatkozó – humanisztikus trendjét. Az integráló vagy befogadó iskolázás tu-
lajdonképpen azt jelenti, hogy az iskolázásra alkalmas gyermekekből összeszerveződő 
iskolai osztályokba besorolnak különböző (rendszerint enyhe vagy középsúlyos) 
fogyatékossággal rendelkező gyermekeket is. Ezzel csökkenteni akarják a fogyatékos 
gyermekek elkülönítését (szegregációját), s ennek alapján azok stigmatizálódását. 
Az együttnevelés ténye nyilvánvaló módon felveti e gyermekek gyógypedagógiai 
ellátásának, illetőleg a sérülések káros következményei csökkentésének problémáját is 
az iskolában. Ebben az orientációban mind a gyakorló pedagógusok, mind az iskola 
segítő szakemberei is viszonylag újszerű, a hagyományos nevelési módszerek segít-
ségével nem megoldható pedagógiai feladatokkal találják szembe magukat. 



  A fogyatékosság a gyermeki szervezet ontogenetikus fejlődési folyamatának 
többnyire koraibb szakaszaiban, külső vagy belső tényezők hatására kialakult, öröklött 
vagy szerzett sérülések által behatárolt sajátos elégtelenségek, deviációk, rendellenes-
ségek vagy diszfunkciók által meghatározott állapota. Ez a sajátságosan negatív állapot, 
amelyben a testi, lelki és érzékszervi funkciók károsodása jellemző, különböző mér-
tékben gátolja a gyermek fejlesztését, korlátozza a sajátos tevékenységek végzését, 
tartósan és átfogóan megnehezíti annak viselkedését, természetszerűleg szociális 
beilleszkedését. Pedagógiai szempontból azokat a gyermekeket tekintjük fogyaté-
kosnak, akik a személyiségük szintjén olyan különböző súlyosságú elégtelenséggel 
rendelkeznek, amit rendszerint nem lehet semlegesíteni (nem lehet gyógyítani), s 
aminek az életgyakorlásra vonatkozó negatív hatásait a legjobb esetben is csupán 
csökkenteni, vagy bizonyos mértékben kompenzálni lehet. A fogyatékos gyermekek 
esetében a személyiség bizonyos fokú fejlesztésére speciális nevelési intézkedéseket, 
gyógypedagógiai szempontú ráhatásokat kell foganatosítani. A fogyatékosság alapvető 
ismertetőjegyei a következők: 

 egyértelmű és nyilvánvaló testi, lelki, szellemi, intellektuális vagy érzékszervi 
sérülés, illetőleg rendellenesség; 

 a sérülés vagy rendellenesség annyira súlyos, hogy az egyén speciális gyógy-
pedagógiai, pszichológiai segítséget, nem egy esetben orvosi ellátást igényel; 

 a sérülés vagy a rendellenesség stabilizálódott állapot formájában jelentkezik, 
tehát gyakorlatilag nem lehet megszüntetni, csupán gyógypedagógiai mód-
szerek és technikák révén bizonyos mértékben enyhíteni; 

 a sérülés vagy a rendellenesség hatására a gyermeknek a szűkebb iskolai vagy 
tágabb társadalmi életben történő részvétele jelentős mértékben akadályozott. 

  A gyógypedagógiai ráhatásrendszer szempontjából fölöttébb szükséges 
különbséget tenni az egyszeri és a többszörös, valamint az elsődleges és a másodlagos 
fogyatékosság között. Egyszeri fogyatékosságról van szó, ha az egyénre csupán 
egyetlenegy sérülés vagy rendellenesség jellemző, többszörös (úgynevezett halmozott) 
fogyatékosságról, ha a személynek egyidőben több fogyatékossági formája van. Az 
elsődleges és másodlagos fogyatékosság megkülönböztetésének alapja abban áll, hogy 
egy eleve meglévő fogyatékosság további fogyatékossághoz vezethet. Ugyanakkor 
differenciálni kell az egyes konkrét fogyatékossági formákat is. A fogyatékosság álta-
lános megjelenési formáit vagy típusait az alábbiakban mutatjuk be:  

 Értelmi fogyatékosság vagy oligofrénia – Öröklött vagy külső környezeti hatás 
következében kialakuló, a központi idegrendszer fejlődési zavara által okozott 
állapot, amit mindenekelőtt az értelmi képességek alacsony színvonala 
jellemez. Ez az állapot egyrészt megnehezíti az önálló életvezetést, másrészt a 
további fejlődés folyamatát. Az értelmi fogyatékosság három súlyossági fo-
kozatban nyilvánul meg: debilitás (enyhe mértékű értelmi fogyatékosság), 
imbecillitás (középsúlyos értelmi fogyatékosság) és idiotizmus (súlyos értelmi 
fogyatékosság). 



 Hallási fogyatékosság – E fogyatékosság a hallási analizátorban keletkező sérülés 
következtében alakul ki, s vagy a nagyothallás (30-70 dB-es hallásveszteség) 
vagy a süketség (70 dB-nél nagyobb hallásveszteség) formáját ölti. Nyilván-
valónak tűnik, hogy e hallási fogyatékossági formák jelentékenyen meg-
nehezítik, illetve teljesen megakadályozzák a gyermek normális körülmények 
között történő nevelését és oktatását. Éppen ezért az enyhébben sérültek a 
nagyothallók iskolájába kerülnek, súlyos hallásveszteség esetében pedig a 
süketek iskolájába. 

 Látási fogyatékosság – A látási analizátorban keletkezett sérülés által okozott 
változatos mértékű látásveszteségről van szó. A látási károsodás öltheti a 
gyengelátás, tompalátás, a kancsalság, a dioptriás szemüveg viselését igénylő 
rövidlátás vagy a vakság formáját. A látási fogyatékos gyermekek speciális ok-
tatási metodikákat igényelnek, amelyek előfeltétele a minél koraibb felismerés. 

 Beszédfogyatékosság – A beszéd síkján jelentkező különböző súlyossági fokot 
elérhető zavar vagy fogyatékosság vonatkozhat hangképzési (például pöszeség 
vagy orrhangzós beszéd), beszédritmusbeli (például hadarás vagy dadogás) és 
beszédképességi (például afázia) zavarra. Az iskolában a pedagógusok szem-
besülhetnek még az úgynevezett megkésett beszédfejlődés tüneteivel: alacsony 
szókincs, csökkentett beszédtevékenység, beszédfélelem, hibás kiejtés, szó-
torzítás, szótagismétlés stb. 

 Mozgásfogyatékosság – Olyan fogyatékosságról van szó, amely egyrészt a szer-
vezet (a test) különböző szerkezeti vagy funkcionális vetületeit, másrészt 
kimondottan a mozgásszerveket érintheti. Ezek szerint egyfelől beszélünk 
testi fogyatékosságról, amikor is a test teljesítőképessége csökkentett és gátolt, 
másfelől pedig tényleges mozgásfogyatékosságról, melynek esetében a test 
mozgásképessége kifejezetten korlátozott. A gyakorló pedagógus különös fi-
gyelmet kell tanúsítson az olyan esetek iránt, mint például a csípőficam, a 
gerincferdülés vagy az izomsorvadás. 
 

3. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermek 
 

  Az iskolán belüli pszichológiai és gyermekvédelmi problémákat azok a tanulók 
okozzák, akik nehéz szociális helyzetben lévő (szegénységgel küzdő), nem megfelelő 
kulturális színvonalú családok gyermekei. A leggyakoribb gondot a szociálisan hát-
rányos helyzetű és a különböző (rendszerint családon belüli) veszélyeztető tényezők 
hatásainak kitett gyermekek jelentik. Szükségesnek tekintjük tehát a hátrányos helyzetű 
és a veszélyeztetett gyermekek fogalmát az iskolai pedagógiai folyamat alapvetésében 

körülhatárolni.  
  A hátrányos helyzet tipikus szociálpedagógiai fogalom, amely mindenekelőtt 
az átlagosnál nehezebb körülmények között élő gyermekekre vonatkoztatható, azokra, 
akik különböző, a fejlődés normális folyamatát károsító ártalmaknak vannak kitéve. 
Lényeges tehát az, hogy a gyermek egészséges fejlődését, öröklött adottságainak meg-



felelő körülmények között történő kibontakozását, képességeihez mért tanulmányi 
előmenetelét különböző környezeti tényezők bizonyos mértékben akadályozzák. 
Várnagy Elemér és Várnagy Péter (2000, 17) szerint a hátrányos helyzet a depriváció 
fogalmának függvényében, egy meghatározott társadalmi csoport síkján azt jelenti, 
hogy az érintett társadalmi csoportok „a társadalom többségéhez képest rosszabb 
megélhetési, iskoláztatási, mobilitási, érdekérvényesítési lehetőségekkel rendelkeznek”. 
Akár az egyén, akár a kisebb-nagyobb szociális csoportok perspektívájában olyan 
életbeli tényállásról, illetőleg olyan külső körülmények együtteséről van tehát szó, 
amely a fejlődés szempontjából káros vagy károsító jellegű, amennyiben megfosztott-
sághoz vezet. Adott helyzet hátrányos jellegét mindig egy normálisnak elfogadott 
(tehát veszélyeket magában nem rejtő) helyzethez való viszonyítás alapján ítéljük meg. 
Rendszerint nem okoz különösebb nehézséget a hátrányos helyzetű gyermek diag-
nosztizálása, hiszen az éhesen, elhanyagoltan, piszkosan, fáradtan, rossz minőségű 
ruházatban, hiányos felszereléssel jár az iskolába. A hátrányos szociális helyzetű 
gyermek általában több hátránnyal szembesül, amennyiben a család nem képes alap-
élethelyzetének javítására. A hátrányos helyzetet mindig a családon belüli életmódot 
meghatározó státusdimenziók – fogyasztás, lakásviszonyok, kultúra, anyagi színvonal, 
egészségi állapot, lakókörnyezet stb. – függvényében lehet megítélni. A gyermek rossz 
minőségű családi ellátását, illetve a hátrányos helyzetet kiváltó okok közül tehát 
megemlíthetjük a szociális és kulturális hátrányokat, a szülők alacsony iskolázottsági 
szintjét, anyagi elégtelenségeket, a családi életmódra vonatkozó nem megfelelő ténye-
zőket, helytelen egészségmagatartási formákat, a gyermekek elhanyagolását vagy a 
felügyelet hiányát. Hátrányos helyzetben van az a gyermek, akit nem fűz kapcsolat 
szüleihez vagy gondozóihoz és nevelőihez, akinek biztonsági szükséglete nem nyer 
kielégülést, aki gátolva van a sikerélmény megélésében, akit nem látnak el megfelelően, 
életkorával nem konzisztens tevékenységek végzésére kényszerítik, akit lelki, fizikai 
vagy szexuális vonatkozásban bántalmaznak, elutasítanak, elhanyagolnak, hátrányosan 
megkülönböztetnek és kiközösítenek. Az ilyen okok által meghatározott hátrányos 
helyzet károsan befolyásolhatja az iskolai előmenetelt, tanulási kudarcokat határozhat 
meg, s nem utolsósorban fejlődésbeli diszfunkciókat, deviációkat és lemaradást o-
kozhat. Éppen ezért az iskolára hárul az a nevelésetikai elemeket is tartalmazó szociál-
pedagógiai feladat, hogy a hátrányos helyzetű gyermeknek olyan jellegű segítséget 
nyújtson, amelynek alapján iskolázási esélyeiben az kortársaihoz hasonló értékek 
birtokosa lesz. 
  A veszélyeztetettség fogalmát szükséges megkülönböztetni a hátrányos helyzet 
fogalmától, bár az elhatárolás nem igazán könnyű (s ezért olyan szerzőket is találni, 
akik szinonim fogalmaknak tartják). Tapasztalati alapon azt mondhatjuk, hogy a 
hátrányos helyzet szférája tágabb, mint a veszélyeztetettségé, hisz a veszélyeztetett 
gyermek nem mindig hátrányos helyzetű. Azonban az is igaz, hogy a huzamosabb 
ideig fennálló hátrányos helyzet szükségszerűen veszélyeztetettséget okoz. A veszé-
lyeztetettség tehát a hátrányos helyzet kivételesen súlyos formája. Utalnunk kell arra is, 
hogy a veszélyeztetettség gyakorisága nagyobb értékeket mutat a hátrányos helyzetű 
szociális rétegekben. Rendszerint jogi, szociológiai, pedagógiai és pszichológiai alap-



vetésben közelíthető meg. A pedagógiai szempontú elemzés elsősorban azt hozza 
előtérbe, hogy a veszélyeztetettség esetében azokról az egyébként ép és normális gyer-
mekekről van szó, akik elkövetkező fejlődésükben erősen gátoltak, s amennyiben a 
gátló tényezők hatása nem csökken vagy nem szűnik meg, személyiségük sérüléseket 
(devianciákat, zavarokat, rendellenességeket) szenvedhet. Veszélyeztetett az a gyermek, 
akinek egészséges testi-lelki továbbfejlődését, alapvető emberi tulajdonságainak 
további kibontakozását (humanizációs folyamatát), veleszületett hajlamaihoz és 
adottságaihoz mért képességeinek kialakulását, szocializálódását, egész személyi-
ségének sikeres alakulását és differenciálódását, valamint a céltudatos pedagógiai 
fejlesztés lezajlását valamilyen negatív hatással rendelkező tényező, bármilyen eredetű 
ok vagy hatás sérti, illetve negatív módon befolyásolja. A veszélyeztetettség köréhez 
tartoznak azok a gyermekek is, akiknek a kiegyensúlyozott általános fejlődése részint 
nem megfelelő nevelés következtében, részint pedig a közvetlen életkörnyezetben 
tartósan fennálló károsító ártalmak, rendellenességeket okozható hatótényezők révén 
nincs megfelelő módon biztosítva.  
  Veszélyeztetett ugyanakkor az a gyermek is, aki helytelen vagy egészség-
károsító szokásokat (dohányzás, alkohol- vagy droghasználat), szociálisan, valamint 
etikailag elfogadhatatlan viselkedési készségeket és életvitelét nem segítő, nem jobbító 
aktivitási formákat, negatív jellembeli vonásokat (csavargás, lustaság, felelősséghiány 
stb.) tanult meg, továbbá, aki nem sajátította el a veszélyeztető tényezők elleni véde-
kezés technikáit, vagy aki olyan rendellenes tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek 
genetikailag meghatározottak. Ebben az esetben, érdekes módon, a veszélyeztető 
tényező már magában a gyermekben található. Speciálisan súlyos helyzettel állunk 
szemben akkor, amikor a belső, a gyermekben már kialakult veszélyeztetettség külső 
eredetű, környezeti veszélyeztetettséggel társul. Az egészséges és harmonikus fejlődés 
perspektíváit nagymértékben rombolja például, ha a gyermek érdektelensége vagy 
deviáns viselkedése az őt nevelő felnőttek közömbösségével vagy antiszociális 
magatartásával kapcsolódik össze. A szociálpedagógiai és pszichológiai segítség 
hiányában a gyermek kiszabadulás nélküli ördögi körbe kerül, amennyiben a veszélyez-
tetettség következtében kialakult fejlődésbeli elégtelenségek, mint veszélyeztető 
tényezők újabb és újabb ártalmakat generálnak. Erre a szituációra alapvetően az 
jellemző, hogy a veszélyeztető tényező a károsodásnak egyidőben okát és követ-
kezményét is képezi. Például a veszélyeztető faktorok által meghatározott kedvezőtlen 
személyiségvonásokkal vagy deviáns magatartásformákkal rendelkező (csavargó, 
közönyös, szorongó, hazudó, garázdálkodó stb.) gyermek vagy fiatal akár a családban, 
akár az iskolában nem tud kellő mértékben eleget tenni az elvárásoknak, teljesítmény- 
és magatartászavarokról tesz tanúbizonyságot, az osztályközösségben problémákkal, 
kapcsolatzavarokkal küszködik, hisz társai elutasítják, marginalizálják, s mindezek 
révén újabb rendellenességek kialakulásának feltételei teremtődnek meg. A veszé-
lyeztető tényezők által kiváltott rendellenességek következtében a rendellenességek 
drámai módon fokozódhatnak vagy újabb rendellenességek keletkezhetnek. Nyilván-
valónak tűnik, hogy a veszélyeztetettségi ok és következmény váltakozására vonatkozó 
folyamat progresszív (fokozatosan súlyosbodó) jellegét csakis a gyermek egyéniesített 



pedagógiai gondozása, valamint megfelelő pszichológiai és szociálpedagógiai ellátása 
fékezhetné meg. 
  A veszélyeztetettségi szituációra alapvetően az jellemző, hogy noha a gyermek 
fejlődésének meghatározott állomásán még nem mutat semmilyen károsodást vagy 
zavarokat jelző viselkedési tüneteket, a személyiségének fejlődését károsító tényezők 
életterében azonban már adva vannak és negatív hatásaikat gyakorolják, következés-
szerűen bizonyos személyiségbeli károsodások vagy diszfunkciók időben történő 
bekövetkezésének, s az azokat követő szociális beilleszkedési nehézségek meg-
tárgyiasulásának meglehetősen nagy a valószínűsége. A veszélyeztetettség tehát olyan 
sajátságos szociálpedagógiai állapot, amely elengedhetetlenül szükséges fejlődési té-
nyezők részleges vagy totális hiánya révén a gyermek egészséges, harmonikus és 
normális testi-lelki fejlődését megnehezíti, esetenként gátolja vagy rossz irányba 
fordítja, s ily módon annak beilleszkedési lehetőségeit csökkenti, az iskolai tanulási, 
illetve teljesítménybeli hatékonyságát, végső soron egész távlati szociális boldogu-
lásának eredményességét nagymértékben rombolja. 

A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség értékelésében a hibás megítéléseket 
elkerülendő célszerű, ha a pedagógusok figyelembe veszik Dettre Erzsébet (1999, 33) 
egyik ajánlását, éspedig azt, hogy „a hátrányos helyzet megállapítása a társadalmi státus 
megállapításával, a veszélyeztetettségé a gyermek fejlődésének vizsgálatával történik”. 
 

4. A speciális tanulási nehézségekkel rendelkező gyermek 
 

  Az iskolába járó normális, azaz iskolázásra alkalmas és ép pszichikumú, illetve 
átlagos intelligenciájú gyermekek jelentős számú (5-15%-ot kitevő) csoportja érdekes 
módon sajátos tanulási nehézségekkel rendelkezik. Ebből fakad, hogy ezek a gyer-
mekek nem tudnak megbirkózni az átlagos iskolai követelményekkel, teljesítmény-
problémákkal küszködnek, sikertelenségeket halmoznak fel. Ezek a problémák további 
nehézségeket okozhatnak, hiszen a gyenge teljesítés, illetve a kudarcélmény alacsony 
önértékeléshez, csökkentett igényszinthez, érdektelenséghez, kedvezőtlen szociális po-
zícióhoz vagy magatartási zavarokhoz, illetve beilleszkedési diszfunkciókhoz vezethet.  
  A különböző szerzők a tanulási nehézségek magyarázatában sokféle meg-
közelítési módot alkalmaznak, s a jelenség okait változatos tényezőkre vezetik vissza. 
A magyar nyelvű szakirodalomban Porkolábné Balogh Katalin (1994) háromféle – ne-
uropszichológiai, érzékszervi-motoros és viselkedés-lélektani – elméletből táplálkozó 
alapvető megközelítési módozatot talált. A leggyakrabban emlegetett kiváltó okok 
között pedig ott találjuk a kedvezőtlen szociális és családi tényezőket, a lelki vagy 
érzelmi problémákat, a beszédfejlődés rendellenességeit, a minimális agyi diszfunkciót, 
az érzékszervek egyes zavarait és az iskolai ártalmakat. Látható, hogy a tanulási 
nehézség esetében, annak komplexitásából fakadóan, nem csupán intellektuális vagy 
kognitív vetülettel rendelkező problémáról van szó – amennyiben számos nem 
intellektuális jellegű tényező is implikálódva van –, hanem alapvetően a személyiség 
teljességét átfogó rendellenességről. 



  A tanulást érintő problémák jelentkezhetnek a receptálás (befogadás), az 
információfeldolgozás, a megértés, az emlékezetben történő megőrzés (tárolás), vala-
mint a reprodukció (felelevenítés) szintjén. 
  A tanulási nehézség, illetve a tanulmányokban való lemaradás megjelenhet 
egyetlen tanulási szférában (például kizárólag az olvasástanulásban), de megmutat-
kozhat egyszerre több területen is, azaz általános jelleget is ölthet. Fontos azonban az, 
hogy a pedagógusok legyenek tudatában annak, hogy a tanulási nehézségek elő-
fordulása bizonyos mértékben megelőzhető, illetve a már kialakult problémák a kiváltó 
okoknak megfelelő speciális fejlesztő eljárásmódozatokkal jó esélyekkel korrigálhatók, 
esetenként megszüntethetők. 
  A normál intelligenciájú gyermekeknél a leggyakrabban előforduló rész-
képesség-kiesés által okozott iskolai tanulási nehézségek a következők:  

 diszlexia (specifikus olvasási zavar); 

 figyelemhiányos hiperaktivitás (mindenekelőtt biológiai okokra visszavezethető, 
fokozott impulzivitással, mozgékonysággal társuló dekoncentráltság, figyel-
metlenség); 

 diszgráfia (specifikus írási zavar, az írás motoros vetületét érintő, a betűk 
megrajzolási készségére vonatkozó nehézség vagy képtelenség); 

 diszortográfia (a helyesírás terén előforduló zavar); 

 diszkalkulia (a matematikai ismeretek és műveletek elsajátításában meg-
mutatkozó nehézség). 

  Ezeknek a nehézségeknek az okai részint a gyermek (veleszületett vagy szer-
zett) sajátosságaiban, részint külső környezeti (mindenekelőtt családi) tényezőkben, 
részint pedig a tananyag jellegében, valamint a tanítás minőségében keresendők. 
Mondanunk sem kell, hogy a tanulási nehézségek okainak pontos feltárása és körül-
határolása elmaradhatatlan előfeltételét képezi a korrekciós munkának.  
 

5. Az erőszakos és meneküléses jellegű viselkedési zavarokkal küzdő 
    gyermek 

 
  Az erőszakos vagy agresszív gyermek elsőrendű ismérve arra vonatkozik, hogy 
személyek vagy dolgok irányában romboló, garázda, bántó, ártó és fájdalmat okozó, 
megalázó vagy károsító módon nyilvánul meg. Magatartása támadó, ellenséges és fo-
kozott belső érzületes feszültségek (rendszerint tiltások, büntetések, megszégyenítések 
vagy sérelmek által kiváltott düh, harag, gyűlölet, bosszúvágy, féltékenység és irigység) 
alapján tárgyiasul meg vagy éppen azokkal társul. A gyermeki agresszivitás különböző 
intenzitásokban megnyilvánulhat verbális szinten (káromkodás, bántó, sértő, trágár és 
durva beszéd) és fizikális síkban (zsarolás, verekedés, kegyetlenkedés, kínzás, fegyveres 
támadás). Mindezeknek megakadályozása igencsak fontos nevelési feladatot képez a 
pedagógusok számára. Az agresszív viselkedés pedagógiai korrekciójában az elsődleges 
cél egyrészt arra vonatkozik, hogy megtanítsuk a gyermeket az agresszió szociálisan 
elfogadható formákban történő levezetésére, másrészt arra, hogy felkészítsük a 



kialakult feszültségek feldolgozási módozataira. Az agresszió elfojtására irányuló tiltó, 
koercitív vagy éppenséggel erőszakos pedagógusi törekvések rendszerint nem vezet-
nek megfelelő eredményekhez. 
  Iskolakerülő az a gyermek, aki tartósan vagy átmenetileg, kézzelfogható indok 
nélkül elutasítja az iskolába járást. E speciális problémát kiválthatja a felelősség- és 
kötelességtudat hiánya, a kalandvágy, más irányba terelődő érdeklődés vagy a csavargás 
élvezete. Ugyanakkor a család is favorizálhatja az iskolától való távolmaradást, ha 
például a szülők nem tartják fontosnak az iskolát, nem tisztelik a tanárokat, nem 
követik nyomon a gyermek iskolai tevékenységét és teljesítményét, vagy ha nem 
ellenőrzik rendszeresen gyermeküket. Speciális esettel állunk szemben akkor, amikor 
az iskola elkerülésének hátterében a gyermek félelmeit, szorongásait találjuk. Az 
iskolakerülés vonatkozásában fontos, hogy a sokat hiányzó vagy az iskolát egyszerűen 
elutasító gyermekek az iskolával és a szülőkkel együttműködő szakemberekhez kerül-
jenek, s szakszerű, a kiváltó okoknak megfelelő segítséget kapjanak. 
 

6. Neurotikus tünetekkel rendelkező gyermek 

 
  Az iskolai pedagógiai folyamatban kivételes megértő figyelmet és lelki-
ismeretes segítő gondozást, illetve pszichológiai és gyakorta orvosi ellátást igényelnek 
azok a gyermekek, akik valamilyen neurotikus tünettel rendelkeznek. A gyakorló peda-
gógus a legtöbbször a következő tünetekkel szembesül:  

 alvászavar; 

 enuresis (éjszakai bevizelés, amely komplex kezelést igényel ha 4-5 éves kor 
után is manifesztálódik, hisz köztudott, hogy a gyermekek túlnyomó többsége 
3-4 év között úgymond szobatisztává válik);  

 dadogás (beszédkoordinációs zavar, amit a beszéd folyamatának elakadása, a 
szókezdő hangok vagy szótagok ismétlése és kényszeres megnyújtása 
jellemez); 

 hadarás (a beszédfolyamat koros felgyorsulása, amely nagymértékben károsítja 
az érthetőséget);  

 elektív mutizmus (a gyermek megfelelő beszédfejlődés körülményei között 
bizonyos személyek jelenlétében nem szólal meg);  

 izomrángás (átmeneti vagy tartós ticbetegség, amely gyors és akaratlan izom-
összehúzódásokban nyilvánul meg); 

 balkezesség erőszakos átszoktatása által kiváltott tünetek.  
  E tünetek enyhítése, illetve a hátterükben lévő okproblémák kezelése rend-
szerint meghaladja a szaktanár vagy az osztályfőnök kompetenciáját, és gyógy-
pedagógusok, pszichológusok, valamint orvosok szakmai segítségét feltételezi. 
 

7. Emocionális rendellenességekkel rendelkező gyermek 
 



  A gyermek egészséges fejlődésének az emocionalitás síkján történő, külön-
böző okokra visszavezethető megtörése vagy károsodása olyan többnyire súlyos 
zavarokat idéz elő a gyermek személyiségében, amelyek akadályozzák a megfelelő 
iskolai teljesítmények elérését és az egész iskolai adaptációt. E hangulati problémák 
közül a következőket említjük meg: 

 szorongás – bizonytalan eredetű és ismeretlen tárgyú félelem, amely ha túlzott 
mértékű, akkor intenzív veszélyeztetettségi vagy elveszettségi érzésben jut 
kifejezésre. Gyakran testi tünetekben jut kifejezésre: fejfájás, elpirulás, erős 
szívdobogás, rosszullét, hasmenés, hányinger stb. A szorongó gyermekek 
rendszerint túlérzékenyek, nyugtalanok, figyelmetlenek, bátortalanok, önállót-
lanok, visszahúzódóak és gátlásosak. Az iskolás gyermek szorongását az ese-
tek többségében a családi nevelés egyes körülményei (például túl magas 
elvárások) és az iskolai környezeti hatások (például a gyermek lehetőségeit 
akár kvantitatív, akár kvalitatív szempontból meghaladó követelmények) 
váltják ki. Ezeknek megfelelően a sikerélmény biztosítása a szorongás csök-
kentésének egyik alapvető módozata. A feloldatlan szorongás zavarja a 
gyermek mindennemű megnyilvánulását, csökkenti az iskolai tevékenysé-
gekben elért teljesítményeit; 

 tartós levertség, szomorúság érzés, illetve depresszió – melankólia, lehangoltság és 
elégedtlenség érzése, amit az érdeklődés beszűkülése, közömbösség, apátia, 
dependencia, pesszimista szemléletmód és a gondolkodás lelassulása jellemez. 
Nyilvánvaló, hogy a hangulati élet eme zavara csökkenti az iskolai 
teljesítmények mértékét, kötődési zavarokat kelt, hisz a depressziós gyermek 
érdektelen, nem tud figyelni és erőfeszítéseket tenni;  

 túlzott ingerlékenység – nyugtalanság, intenzív és gyors reagálás bármiféle ingerre;  

 öngyilkossági kísérlet – önpusztító személyiségzavar, illetve deviáns viselkedési 
forma, amely a gyermek tapasztalat és élményfeldolgozó lehetőségeinek ala-
csony fokát jelzi;  

 autizmus – súlyos kommunikációs nehézségekben, beleélési, tájékozódási és 
előrelátási képtelenségben, sztereotip jellegű viselkedési formákban, valamint 
a társas interakciók zavarában és a társak iránti érdektelenségben meg-
nyilvánuló, fokozott érzékszervi érzékenységgel társuló, általában kisgyermek-
korban (3 év előtt) előálló, az önálló életvitelt ellehetetlenítő, tehát szakszerű 
segítséget, esetenként intézeti kezelést igénylő zavar; 

 bulimia (farkasétvágy) – fokozott, esetenként csillapíthatatlan, emocionálisan 
vagy neurotikusan előforduló étvágy; 

 anorexia – fokozott, esetenként teljes mértékű, emocionálisan vagy neuro-
tikusan jelentkező étvágytalanság. 

  Az affektív zóna az iskolában problémákat okozó rendellenességeinek sorába 
sorolhatók az úgynevezett pótcselekvések is: onánia, ujjszopás, körömrágás, hajkitépés, 
ajakharapdálás, ujjtördelés. 
 



8. A fejlődésben általánosan visszamaradt gyermek 

 
  Azokról az iskolás gyermekekről van szó, akik személyiségük legfontosabb 
aspektusaiban adott életkorra jellemző átlagos értékektől negatív irányban, változatos 
hiányosságokat mutatva elmaradnak. A megfelelő fejlődés (elégtelen fejlődési ütemre 
visszavezethető) elmaradása lehet általános vagy jelentkezhet egyes speciális terü-
leteken (például a mozgások vagy a nyelvi rendszer síkján). A fejlődésbeli lemaradást 
elsősorban azzal lehet magyarázni, hogy az ontogenetikus fejlődés folyamatára olyan 
tényezők hatottak, amelyek akadályozták a gyermek megfelelő testi, lelki és szociális 
fejlődését, illetve a fejlődés megfelelő ütemét, az életkorával konzisztens általános 
érettségi és alkalmassági szintek elérését. Ebből kifolyólag ezek a gyermekek a kom-
munikáció, a kognitív működések, a tevékenységvégzés vagy a szociális viselkedés 
fejlettségére vonatkozó lemaradások miatt, kortársaiktól eltérően, számos nehézségbe 
ütköznek az iskolai követelmények teljesítésének, mindenekelőtt a tanulási tevé-
kenységek mentén, s éppen ezért kompenzáló és felzárkóztató programokban való 
részvételüket mindenképpen biztosítani kell. E programok megvalósításának elenged-
hetetlen előfeltétele a fejlődésbeli lemaradás (a legtöbbször igencsak bonyolult és 
soktényezős) hátterének tisztázása, hisz a kiváltó okok kiderítése nélkül maguknak a 
kezelési-fejlesztési programoknak a kidolgozása sem lehet sikeres. 
 

9. A nehezen nevelhető gyermek 

 
A sajátos pedagógiai problémák között különleges helyet foglal el a nehezen 

nevelhetőség távolról sem egyértelmű pedagógiai fogalma. A kérdésre vonatkozó 
egységes álláspont hiányában a különböző szerzők különféle jellemzőkre utalnak 
akkor, amikor ezt a fogalmat próbálják megközelíteni. Általános ismérvként azonban a 
legtöbben azt fogalmazzák meg, hogy nehezen nevelhető az a gyermek, akinek a 
magatartása nem megfelelő, életkorával nem konzisztens, s aki a nevelő hatásokat 
valamilyen okból kifolyólag nem fogadja be, nem interiorizálja, azoktól mintegy el-
zárkózik, illetve azoknak passzív vagy aktív módon rövidebb-hosszabb távon ellenáll. 
A nehezen nevelhetőség tünetei között ott találjuk a beilleszkedési problémákat, a 
rendellenes társas kapcsolatokat és az önértékelési zavarokat is. A nehezen nevelhető 
gyermek esetében az általában sikerrel alkalmazott nevelési módszerekkel nem lehet 
megfelelő eredményeket elérni. Ennek ellenére ezek a gyermekek még nem igényelnek 
gyógypedagógiai jellegű javító nevelést. A nehezen nevelhetőség alapját rendszerint 
idegrendszeri rendellenességek, az értelmi, az érzelmi vagy az akarati fejlődés zavarai 
alkotják. A nehezen nevelhetőség súlyos pedagógiai problémát képez (mind a család, 
mind az iskola számára), amelynek megoldása csakis a jellegzetes tüneteket kiváltó 
okok megtalálása, csökkentése vagy megszüntetése, illetve a nevelési módszerek fel-
cserélése révén lehetséges. Az okok feltárása azonban igencsak körülményes feladat, 
mert azok relatíve sok területet érinthetnek. Így például vonatkozhatnak biológiai, 
öröklöttséggel összefüggő tényezőkre vagy vele született sajátosságokra, pszicho-
szociális faktorokra, szocializációs körülményekre, családi-környezeti helyzetekre vagy 



iskolai és pedagógiai ártalmakra. Ebből fakad, hogy a korrekció szakemberek be-
vonását feltételezi. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyermek és környezete között 
megromlott kapcsolat javítása, a meglevő problémák pedagógiai és pszichológiai keze-
lése, voltaképpen a gyermek reszocializációja sok szakértelmet, módszerességet és ki-
tartást igényel. A nehezen nevelhetőség megnyilvánulási formáinak tekintetében nincs 
egységes álláspont a szakértők között. Ez azzal is magyarázható, hogy a nehezen ne-
velhetőség okait, tüneteit, jellemzőit vagy típusait meglehetősen nehéz differenciálni. 
 

10. A krónikus beteg gyermek 

 
Különleges figyelmet, gondozó nevelést, folyamatos felügyeletet és leg-

többször a pedagógiai ellátás mellett orvosi terápiát is igényel az iskolában az a 
gyermek, aki valamilyen krónikus betegségben szenved és folyamatos gyógyszeres 
kezelés alatt van. Karoliny Gizella és Varga Ágota (2000, 83) találóan jegyzi meg, hogy 
„az orvostudomány mai színvonala lehetővé teszi, hogy számos, hosszan tartó 
betegségben szenvedő gyermek is járjon óvodába és iskolába”. Ezeknek a gyerme-
keknek az esetében kikerülhetetlenül szükség van a család, az iskola és az egészségügyi 
szakemberek közötti kapcsolat kialakítására és fenntartására. A pedagógusnak azért 
kell számon tartania az egyes gyermekek krónikus betegségeit, mert csak így tud kellő 
segítséget nyújtani annak tekintetében, hogy a tanulással járó erőfeszítések s egyáltalán 
az iskolai élet által igényelt terhelések ne veszélyeztessék a gyermek amúgy is meg-
gyengült egészségi állapotát. Amit a pedagógusnak mindenképpen tudnia kell a beteg 
gyermekek iskolai életrendjével kapcsolatosan, az mindenekelőtt az étrendi előírásokra, 
a gyógyszerek beszedésére, a mozgáskorlátozásokra, valamint az osztályon, illetve az 
iskolán kívüli tevékenységeken való részvétel lehetőségeire vonatkozik. Azon betegsé-
gek közül, amelyekkel a gyermek látogathatja az iskolát, a következőket említjük meg: 

 szívbántalmak és vérkeringési zavarok, 

 tüdőasztma, 

 allergiás betegségek, 

 emésztőszervi betegségek, 

 cukorbetegség (diabetesz), 

 kövérség (obezitás), 

 vérszegénység, 

 táplálkozási zavarok. 
  Roppant komoly problémát jelentenek a pszichiátriai megbetegedések, ame-
lyek súlyosságuk bizonyos fokán általában lehetetlenné teszik a gyermek iskolai 
pályafutását, s szakszerű, sokszor évekre kiterjedő orvosi kezelést igényelnek. Ezek 
közül a következőket említhetjük meg: 

 szkizofrénia, 

 epilepszia, 

 mániás depresszió.  



  A pedagógus azt sem tévesztheti szem elől, hogy mindenekelőtt a serdülőkorú 
iskolások esetében gyakorta előfordul egészségkárosító (rossz) szokások kialakulása. 
Negatív modellek esetében, s megelőző vagy javító pedagógiai intézkedések hiányában 
egyes gyermekek az úgynevezett szenvedélybetegségek (cigarettázás, alkoholizálás, drog-
fogyasztás) irányába haladhatnak.  
 

11. A fegyelmezetlen gyermek 

 
  A fegyelem, illetve a fegyelmezetlenség jelensége a nevelési folyamat viszony-
latában igencsak jelentős problémát képez, hisz annak jellege szorosan összefügg a 
tanítási-tanulási tevékenységek eredményességével. A pedagógusok régi idők óta 
keresik a fegyelembiztosítás, illetőleg a fegyelmezetlenség elleni küzdelem leg-
hatásosabb módszereit és eszközeit. A tanulói fegyelmezetlenség, a tanárokat irritáló és 
provokáló, a tanítási-tanulási folyamatot zavaró viselkedés céljait általában a követke-
zőkben lehet megállapítani: figyelem megszerzése, hatalom és ellenőrzés megszerzése, 
bosszúállás, tehetetlenség, csökkentett szabálytudat. Ezek függvényében leírhatjuk a 
fegyelmezetlenség alapvető fajtáit: figyelemfelhívó, hatalomkereső, bosszúvágyó, alkal-
matlanságot mutató. Ezek voltaképpen egyfajta normaszegő viselkedések, hiszen 
szabályok megsértésében, előírások mellőzésében vagy utasításokkal szembeni enge-
detlenségben nyilvánulnak meg. E fajtákon belül a fegyelmezetlen viselkedés válto-
zatos megnyilvánulási formákat ölt: 

 figyelemfelhívó viselkedés: dicsekvés, bohóckodás, hangoskodás, indokolatlan 
kérések, zajongás, nyüzsgés, felesleges mozgások, sértő gesztusok; 

 hatalomkereső viselkedés: vitatkozás, hazudozás, gúnyolódás, munkamegtagadás, 
jelenetrendezés, társak megfélemlítése; 

 bosszúvágyó viselkedés: dacosság, gonoszkodás, figyelmetlenség, rongálás, bántó 
vagy sértő viselkedés, engedetlenség; 

 tehetetlen viselkedés: elutasítás, lemondás, lustaság, figyelmetlenség, vissza-
húzódás. 

  A fentiekben bemutatott fegyelmezetlenségi magatartásokra a nevelők nagyon 
sokféle módon reagálnak. Ezek a reagálási módok azonban két alapvető kategóriába 
sorolhatók be. Ezeket a kategóriákat Ranschburg Jenő (1984) egy Martin Hoffman 
nevű kutató alapján az erkölcsi nevelés vonatkozásában mutatta be. Az egyik fegyel-
mezési módozat az úgynevezett hatalmat érvényesítő, amelynek központi ismérve a 
büntetés (tehát a legváltozatosabb szankciók általi félelemteremtés és fájdalomkeltés). 
A másik módozat nem operál külső szankciókkal, amennyiben a pedagógus nem épít a 
büntetéstől való félelemre, tehát nem érvényesíti hatalmát, inkább közvetett jellegű 
pszichológiai hatásokkal (például szeretetmegvonással), a gyermek érzelmeit, bűn-
tudatát, szégyenérzetét érintve próbálja rávenni a fegyelmezetlen gyermeket a helyes 
magatartásra. Katona Nóra és Szitó Imre (1999) a fegyelmezetlen tanulói viselkedés 
szabályozására a következő konkrét befolyásolási technikákat javasolja: 



 szándékos mellőzés (a tanár egyszerűen nem veszi figyelembe a fegyelmezetlen 
viselkedést); 

 jelzéssel történő beavatkozás (a tanár valamilyen jel segítségével közli hely-
telenítését és azt, hogy kontrollálja a helyzetet); 

 proxemitáskontroll (a tanár csökkenti a közte és a fegyelmezetlen tanuló közötti 
távolságot); 

 akadályelhárítás (a tanár segítséget nyújt a tanulónak a feladatok elvégzésében); 

 a tanítási óra programjának átstrukturálása (a tanár változtat az óra menetén, hogy 
csökkentse a magas érzelmi feszültséget vagy a szorongást). 

  A lereagálási módozatok válfajuktól függetlenül azonban csak akkor hatá-
sosak, ha egyfelől az azonnaliság, másfelől pedig az adekvátság jellemző rájuk. A napi 
tapasztalat egyértelműen azt is bizonyította, hogy a fegyelmezetlen gyermek viszony-
latában az averzív-büntető, a megszégyenítő-fenyegető és az uralkodó-elnyomó nevelői eljárások a 
legkevésbé célravezetők.  
 

12. A deviáns viselkedésű gyermek 

 
  Egyes gyermekek a társas együttélés normáit megszegő, a közösség által 
egyöntetűen elfogadott szociális konvenciókat, szokásokat, hagyományokat és íratlan 
erkölcsi törvényeket nem érvényesítő, meghatározott iskolai követelményektől, elő-
írásoktól vagy szabályoktól eltérő magatartásról tesznek tanúbizonyságot. Olyan 
viselkedési formákat érvényesítenek, amelyek közös jellemzője, hogy a közösség, vagy 
az egész társadalom által elfogadott normáknak nem felelnek meg. A deviáns visel-
kedésével a gyermek mindig problémát okoz az iskolában is, hiszen ott szociális 
szabályokat és értékeket rombol, továbbá általános morális törvényeket támad. A meg-
zavart, normaszegő viselkedés személyek, tárgyak, események vagy helyzetek ellen 
irányul, rendszerint indulati kitörésekkel társul, viszonylagos stabilitással rendelkezik és 
a megszokott nevelési módszerekkel nem igazán befolyásolható. A gyermeki viselke-
dés deviációs zavarainak okai rendszerint családi és szociális környezeti eredetűek. 
Gondolunk itt egyrészt például a család zilált életstílusára, laza morális értékrendjére, a 
gyermekkel való nem megfelelő bánásmódra vagy az elhanyagoló nevelésre, másrészt a 
gyermeknek kortársaival való kevés kapcsolatára, a lakótelepi primitív életformákra 
vagy a társas környezet alacsony kulturális színvonalára. A deviáns viselkedés az esetek 
többségében egy folyamat eredménye, mely során „az egyén a pszichés fejlődés 
zavaraiból (elsősorban érzelmi elakadás) a deviáns veszélyeztetettség állapotába kerül, 
ahol a személyiség énerői gyengén működnek” (Kozma 1998, 273). Ennek 
következtében az egyén nem tud eligazodni a különböző normák és szabályok 
mezején, értékorientációs zavarokkal kezd küzdeni, végül pedig agresszív, támadó, 
durva, ellenséges, elutasító vagy menekülő reakciókat fog produkálni. A deviáns 
viselkedések változatos formákban jelentkezhetnek. Jelentős csoportot alkotnak az 
úgynevezett nyílt szembeszegülő zavart viselkedések, amelyek olyan specifikus formákban 
jutnak kifejezésre, mint például a dacosság, az engedetlenség, az illemtelenség, a 



szemtelenség, a bohóckodás vagy az indulatosság. Az inadaptációs viselkedési zavarok 
formái között pedig ott találjuk az agresszivitást, a fenyegetőzést, a durvaságot, a trágár 
beszédet, a rombolást, a vandalizmust, a kezelhetetlenséget vagy az engedetlenséget. 
A deviáns jelenségek közé soroljuk az alkoholizmust, a kábítószerek használatát, a 
normasértő szexuális rendellenességeket és az öngyilkosságot (vagy annak meg-
kísérlését) is. A legsúlyosabb gyermekkori deviáns viselkedés azonban a bűnözés. Ennek 
kérdését dolgozatunk utolsó részében fejtjük ki. 
 

13. A gyermek- és ifjúkori bűnözés 

 
  Az utóbbi években a súlyos törvénysértésben (garázdaság, rombolás, bántal-
mazás, rablás, lopás, nemi erőszak, betörés stb.) bűnösnek találtak száma összessé-
gében fokozatosan növekedett. A gyermek- és fiatalkorú, döntő többségükben fiúkból 
álló törvénysértők (a lányok részesedése rendszerint 10% alatt van) aránya azonban 

ugrásszerű emelkedést mutatott a 1013, a 1820, de főleg a 1417 év közötti életkori 
csoportok esetében. Ez meglehetősen paradox helyzetre utal, hiszen a szociális 
normák, a jogilag meghatározott konvencionális értékek és az erkölcsi törvények 
visszautasítása, illetve megszegése éppen abban a fejlődési periódusban történik, 
amikor a szocializálódási folyamat révén, a szociális szempontból legfontosabb 
értékek, attitűdök, elvek, felfogások, meggyőződések, szükségletek és magatartás-
formák asszimilációja zajlik le. Azonban nemcsak a bűnözés gyakorisága fokozódott, 
hanem a bűnelkövetés megnyilvánulási formái is széleskörűen multiplikálódtak, s e 
deviáns viselkedési formák egyre fiatalabb életkorokat érintenek.  
  Amennyiben a statisztikai adatok egyértelműen azt bizonyítják, hogy a felnőtt 
bűnözők szinte kivétel nélkül fiatalkorukban is deviáns magatartásokról tettek tanú-
bizonyságot (s ennek alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a súlyos törvénysértés, illetve 
bűnözés mint egyéni sajátosság az életkor előrehaladtával mintegy megszilárdul, s 
ebben a formában rendszerint tartósan beépül a személyiség struktúrájába), a proble-
matika pedagógiai vizsgálata megfellebbezhetetlenül szükségszerűnek mutatkozik. 
Ugyanis a pedagógiai megközelítés (a pszichológiaitól vagy a szociológiaitól eltérően) 
nemcsak pillanatnyi tényállásokat mutat ki, nemcsak transzverzális állapot- és 
helyzetképeket hoz felszínre, hanem az okozati háttér tisztázásával megpróbálja 
feltárni a megelőzés egyes metodológiai lehetőségeit is. Tehát a fiatalok bűnelkövető 
viselkedésének tudományos megközelítésében a jogi és a pszichoszociális kritériu-
mokat szükségszerűen ki kell egészíteni a pedagógiai szemponttal is. Amennyiben a 
felnőtt korú bűnözők jelentős része visszaeső bűnöző (tehát az ún. speciális intézetek 
nem képesek a reszocializációs feladatok eredményes ellátására), a preventív jellegű 
pedagógiai intézkedések központi fontosságúak. Olykor a közvélemény nyomására az 
illetékesek többnyire formális korrektív jellegű intézkedéseket hoztak, a bűnelköve-
tőket egyre szigorúbb büntetésekkel sújtották. Ezzel kettős célt követtek, hisz egyrészt 
a bűnözők izolálásával (börtönbe zárásával) védelmezni akarták a társadalmat, 
másrészt a bűnelkövetőket óhajtották „megjavítani”. A bűnelkövetés gyakoriságának 
emelkedése általában maga után vonta a büntetések fokozódását, ugyanis a társadalom 



különböző szankciókkal él a szociális élet kibontakozásához szükséges normák és 
szabályok védelme érdekében, s ekképpen el akarja rettenteni az egyéneket a jog-
szabályok megsértésétől. A tapasztalat azonban egyértelműen azt bizonyítja, hogy 
olykor a legszigorúbb börtönbüntetés sem képes a bűnözői magatartás korrekciójára 
(az egyént tekintve) vagy annak prevenciójára (az érdekelt populációt tekintve). Ezt a 
paradoxnak megítélhető szituációt a kutatások is alátámasztották, s arra engedtek kö-
vetkeztetni, hogy az ifjú jogszabálysértőnek és bűnözőnek elsősorban nem (minél 
szigorúbb) büntetésre van szüksége, hanem pszichikus gyógyításra, személyiségfejlesztő prog-
ramokra, pedagógiai alapvetésű korrekciós terápiákra. 
  A kutatások hosszasan elidőztek a törvényszegés okainak feltárásánál, ugyan-
akkor annak magyarázásánál, hogy azonos szociális körülmények, hasonló családi élet-
formák s viszonylag egyforma iskolázási feltételek mellett miért válnak csak egyesek 
rendellenes viselkedésűvé. Ma már megbízható adatok bizonyítják, hogy a törvény-
szegő deviáns viselkedés kialakulása (rendszerint a serdülő- és ifjúkorban) szinte 
minden esetben több okra, rendszerint biológiai, pszichológiai és szociális tényezőkre 
vezethető vissza, tehát a jelenség vizsgálata multifaktoriális és interdiszciplináris (kriminál-
pszichológiai, nevelésszociológiai, biológiai-genetikai, szociálpedagógiai, szociálpszi-
chológiai stb.) megközelítést tesz szükségessé. A kutatási eredmények alapján arra is 
következtetni lehet, hogy a fiatalkori bűnözés mint pszichoszociális jelenség kialaku-
lásának alapvető okai a (családi) szocializálódási folyamat sérüléseiben találhatók. 
Mindmáig nem tisztázott azonban, hogy a személyiség normális szocializálódási fo-
lyamatát a serdülőkor tájékán milyen hatások (milyen feltételek mellett) szakítják félbe, 
illetve milyen elemek akadályozzák és károsítják. Az is kérdéses, hogy a szociális érés 
deficitjét milyen tényezők határolják be, s e tényezők milyen találkozása vagy össz-
játéka játszik e téren meghatározó szerepet. Ha a kezdeti kutatások a felnőttkori 
bűnözés elsőrendű okát a szegénységben, illetve a nyomorúságos életkörülményekben, 
a fiatalkori viselkedésdevianciákét pedig a családi környezet elégtelenségeiben találták 
meg, ma az okozati háttér jóval összetettebb képet mutat, következésképpen számot-
tevően nehezebb feltárni is.  
  Úgy tűnik, hogy a gyermekek és fiatalok bűnelkövető cselekvéseinek alapvető 
okait részben globális társadalmi, részben mikroszociális, részben pedig pszicho-individuális 
szinten kell keresni. Az általános jellegű és közvetett módon károsító hatásokat 
magában foglaló globális társadalmi szinten mindenekelőtt a gazdasági, politikai, 
kulturális, etikai és szociális diszfunkciókra gondolhatunk. Mikroszociális szinten a 
jelentős szocializáló tényezők (család, óvoda, iskola, nevelőotthon, baráti kör, utca, 
tömegkommunikációs eszközök stb.) elégtelenségei, speciális szubkulturális hatásai, 
pszichoszociális zavarai fejthetnek ki partikuláris és közvetett módon favorizáló 
feltételeket. Köztudott, hogy a bűncselekményeket elkövető fiatalok tekintélyes része 
olyan deviáns családokban nevelkedett, ahol a szociális konvenciók és a morális nor-
mák, szabályok, törvények vagy értékrendek nem épülhettek be a gyermekek szemé-
lyiségébe, s azok végül a deviáns szülőkkel identifikálódtak. Ugyanakkor ma már az is 
ismeretes, hogy ha a család nem nyújt a gyermekeknek kellő mértékben humán érté-
keket, kulturális hatásokat, ha nem fordít megfelelő figyelmet és testi-lelki gondos-



kodást, akkor nem fogják fontosnak érezni a családi köteléket, sem a családon belüli 
normákat, nem fognak érzelmileg erőteljesen kötődni a családhoz. A mellőzöttség 
érzése pedig arra fogja őket késztetni, hogy más miliőben, elsősorban hasonló hely-
zetű, a családból kisodródott fiatalok csoportjában találják meg mindazt, amit a család 
számukra nem nyújtott, szociálisan elfogadhatatlan módon nyerjék el az oly szükséges 
elismerést, deviáns, jogszabályokba ütköző teljesítmények, sajátságos értékrend által 
meghatározott viselkedések révén tűnjenek ki mások előtt. Nyilvánvaló ma már az is, 
hogy a törvényszegő gyermekek és fiatalok érzelmi szükségleteit sajnálatos módon 
olykor sem a család, sem pedig az iskola nem tudja kellőképpen kielégíteni. A mikro-
szociális szintű szocializációs zavar azonban nem specifikus, azaz sorsszerűen nem 
határozza meg, hogy milyen típusú deviáns viselkedésforma fejlődik ki a fiatalban. 
Végül az ifjú egyén személyiségének szintjén olyan közvetlen hatású veleszületett vagy 
szerzett okokra kell felfigyelnünk, mint az erkölcsi ítéletek elégtelen fejlettsége, 
általános szocializáltsági deficit, idegrendszeri kiegyensúlyozatlanság, szociális éret-
lenség, neurotikus problémák, empátia hiánya, frusztrációs állapotokkal szembeni 
intolerancia, pszichogén diszfunkciók, affektív labilitás, agresszivitás, az érzelmi élet 
zavarai (például érzelmi eltompultság vagy érzéketlenség), negatív jellemvonások, 
társadalmilag elfogadhatatlan értékrendek, s az azokhoz kapcsolódó disszonáns 
attitűdök, konfliktusok stb.  
  Aligha kétséges, hogy az új évezred kezdetén, a bűncselekvéseket elkövető 
gyermekek és fiatalok komplex, számos pszichológiai vetülettel rendelkező kihívást 
jelentenek nemcsak a társadalom, hanem az iskola és a neveléstudomány számára is. 
Ez utóbbi egyrészt arra hivatott, hogy feltárja azokat az okozati tényezőket, illetőleg 
azokat a kedvező feltételeket, amelyek egyes gyermekek esetében a szocializálódási 
folyamat normális megvalósulását, illetve a társadalmilag elfogadható magatartás-
típusok repertoárjának kibontakozását meggátolják, másrészt pedig arra, hogy a 
pillanatnyi és távlati körülmények függvényében kidolgozza a korrekciós-terapeutikus, 
illetve formatív-kompenzációs és a preventív jellegű pedagógiai stratégiákat. 
  A társadalom (az igazságszolgáltatás) legfőképpen büntetéssel, szankciók 
kilátásba helyezése révén történő elrettentéssel (tehát majd mindig averzív módon) 
próbálkozik (sajnos sok esetben sikertelenül) megfékezni a gyermekek és fiatalok 
bűnelkövető viselkedését. Az iskolai oktatás mindenekelőtt preventív intézkedésekkel, 
a fiatalok normaérvényesítő és törvénytisztelő magatartásának szakszerű pedagógiai 
kimunkálásával (önismereti gyakorlatokkal, érzelmi nevelést szolgáló foglalkozásokkal, 
személyiségfejlesztő tréningekkel stb.) tudna hozzájárulni a fiatalkori bűnözés vissza-
szorításához. A szabálysértő hajlandóságok és a törvénybe ütköző deviáns viselke-
dések kialakulásának megelőzése egyrészt könnyebben sikerre vihető, másrészt pedig 
gazdaságosabb (olcsóbb), mint a már kialakult deviáns viselkedések korrekciója. 
  Kétségtelen, hogy napjainkban (sokkal inkább, mint bármikor) a bűnelkövető, 
voltaképpen a társadalomba való beilleszkedés súlyos zavaraival rendelkező fiatalok 
(esetenként gyermekek) sok problémát okoznak a családnak, az iskolának, az egész 
társadalomnak, végül pedig önmaguknak, hiszen a legtöbb esetben veszélybe kerül 
elkövetkező szociális pályafutásuk, egész további életvitelük. A bűn elkövetéséért ki-



szabott büntetés rendszerint kerékbe töri az egyén normális személyiségfejlődését és 
egész életkarrierjét. Ezek alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a bűnözésnek a gyer-
mekek és fiatalok viszonylatában egyfelől nyilvánvaló (lelki) egészségromboló, illetve 
önkárosító hatása, másfelől pedig antiszociális jellege van.  
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