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Bevezető.

Irodalom . Erläuterungen zum '.Personalbogen für Hilfsschulen. Im Auf
träge des Vorstandes des Verbandes der Hilfsschulen Deutschlands: bearbeitet 
von Herrn Horrix, Dr. Lückerath, u. Prof. Dr. F. A. Schmidt. — Útmutató 
az eddigi környezetükben erkölcsi romlásnak kitett, avagy züllésnek indult 
gyermekek megfigyelésére szolgáló törzsnapló használatához. A m kir. belügy
minisztérium megbízásából szerkesztette: Dr. Ranschburg Pál. 1907 — Irány
elvek és módok az iskolás gyermekek szellemi fogyatkozásának megállapításá
hoz. Éltes M. Magy. Gyógyp 1912. évf. — B obertag: Über Intelligenzprü
fungen etc. Zeitschr. f angew. Psychologie. Bd. V. H 2. — Binet A.: La 
tnesure du developpement de l’intelligence chez les jeunes eufants. 1911. Paris.

A kisegítő iskolák tanítói és orvosai feljegyzéseket írnak a 
hozzájuk került gyöngetehetségü tanulókról s azokat évről-évre 
kibővítik. Ez úton idővel fontos adatokat gyűjtenek össze, amelyek, 
akár pályaválasztás, akár katonaság vagy bíróság elé kerül az ifjú, 
nagy hasznára lehetnek neki magának és hozzátartozóinak, de a 
hatóságnak is. E feljegyzések oly fontos kiegészítő részei a 
kisegítő-iskoláknak, hogy az azok nélkül eredményes működést 
nem is fejthet ki E feljegyzésekből eddig hiányzott az egyöntetűség.

Az egyöntetű, rendszeres táblázatok iránt megnyilvánuló köz- 
óhajnak akartam eleget tenni, amikor ezen egységes minősítő 
lapok kiadására vállalkoztam.

Annak összeállításánál főképen a németországi tanítók szö
vetsége által kiadott és a porosz közokt. minisztérium által haszná
latra elrendelt egységes táblázat szolgált alapul. Hazai kérdőíveink 
közül a dr. Ranschburg-féle.

Az egységes „Minősítő lapokénak az a célja, hogy a 
kisegítő-iskolái tanulót valamennyi kisegítő-iskolában egyenlő alap
elvek szerint jellemezhessük. Szükséges volt e célból a nyomtat
ványt nehány tájékoztató utasítással is ellátni. Megjegyzendő azon
ban, hogy ezek sem az anyagot ki nem merítik, sem a gyermek 
beható megfigyelését és rendellenességeinek állandó tanulmányo



zását nem pótolják. Rzek csakis buzdítani akarják a kisegítő iskolák 
munkásait az abnormalis lélek sajátságos működésének vizsgálatá
ban való fokozatos elmélyedésre, hogy a gyermek gyöngeségének^ 
hibáinak kellő ismeretén alapuló s azokat folyton figyelő, gondos 
nevelés és oktatás által segítsenek rajta.

A m i nő s í t ő  lap h i vata los ügy i ra t ,  t a r t a lmát  csak 
h i va ta l osan  szabad fe lhaszná ln i .

A minősítő lapokat legajánlatosabb osztályon kin t egy-egy 
aktakötővel átkötni‘ és az előadóasztalban zár alatt tartani. A 
kilépett tanulók minősítő lapjait szintén aktakötőkben őrizzük: 
abc sorrendbe rakjuk őket és minden betű számára külön akta
kötőt készítünk.

A gyermek elsőrangú érdeke, hogy a minősítő lapját gon
dosan vezessük.

I. A kisegítő-iskolába lépés előtt eltöltött idő.

a) A szülők családi és gazdasági viszonyai: lakás, családi élet, 
rend és fegyelem; az atya jövedelme (keresete), gondoskodása 
családjáról, az anya érzéke a háztartás iránt és ezekhez ha

sonló adatok.

Mivel a szülők családi és gazdasági helyzete igen nagy befo
lyást gyakorol a gyermekre s oka lehet a rossz szellemi fejlődés
nek, azért a kisegítő iskola tanítója látogatása alkalmával vagy 
megbízható adatok segítségével, de mindig tapintatosan és gyön
géden kipuhatolja  ̂ .milyen a gyermek lakasa, hány szobá
ban lakik a család/, hányán élnek együtt, mekkorák a szobák; 
milyen a világítás,-"h szellőztetés; milyen az egyes családtagok 
éjjeli nyugvóhelye. Ahol rendezett családi élet s azzal kapcsolat
ban komoly házi fegyelem uralkodik, ott feltehető, hogy a szülők 
a gyermek nevelésével is törődnek s a kisegitő-iskola munkájá
nak eredményét 'is ' megbecsülik. Sajnos csak kevés családban 
találjuk ezt meg. Növendékeink szüleinek kereseti viszonyai sok
szor igen szomorúak. A kevés bevételből még a legszüksége
sebbre sem futja. Sokszor hosszantartó betegség, vagy az apa 
halála az édes anyát nehéz munkára kényszerítik a házon kívül s 
a gyermekek magukra maradnak. Nem ritkán maga a férfi költi 
el keresetének nagy részét dohányra, alkoholra, családját pedig 
nélkülözésnek teszi k i ; megesik az is, Ifogy az asszony nem ért
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a háztartáshoz és nem tudja férjének keresetét beosztani. Akár 
az, akár ez a baj: a gyermek egészséges nevelése mindig hiányt 
szenved. Ezekből a családokból kerülnek ki a rosszul táplált, 
testben és lélekben elsatnyuló gyermekek. Ami magától értetődik, 
hiszen azoknak a bajoknak rendes kísérői a fásultság, nemtörő
dömség, a szemérem és a becsületérzés hiánya, a rendetlenség, 
a tisztátlanság. A gyermek porban, piszokban nő fel, testét nem 
ápolja senki, ruházata elhanyagolt állapotban van, csúnya bőr
betegségekbe esik és ezenfelül sokszor még dívván is bánnak 
vele. Mindez káros hatással van testi-, lelki fejlődésére, épen azért 
szükséges, hogy a „Minősítő lap“ behatóan és hűen tájékoztas
son arról a környezetről, amelyben a gyermek felnő.

b) Az öröklött terheltség megállapítása: különös tekintettel a 
szülőknél (nagyszülőknél) előfordult elmezavar, idegbetegség-, 
vérbaj- (syphilis)-, tödögümőkór-, iszákosság-, büntettek-, vér
rokonságra; azonkívül a törvénytelen, vagy házasságon kivüh

születésre.

A kérdezőnek, ha igazán hasznos adatokat akar gyűjteni, 
először is nagy tapintatra van szüksége, azonkívül értenie kell 
azoknak az embereknek a nyelvén, akiket kikérdezni akar és 
alkalmazkodnia kell hozzájuk. A mód, a hogy a felvilágosítást 
megadják^ sokszor igen jó alapot ad a szülők lelkiiletének és 
jellemének megítélésére, de egyúttal következtetést enged a gyer
mek nevelésére is/ Igen ajánlatos feljegyezni azt a benyomást, 
amit az apa és az anya — lehetőleg mind a kettő kikérdezendő — a 
vizsgálóban keltett. Kérdezzük meg, fordult-e az apa, vagy az anya 
családjában valami feltűnő vagy rendkívüli betegség elő. Különösen 
érdeklődjünk a családban előfordult sorvadás, nehéz bőrbetegségek 
(syphilis)-, idegbajok-, kiváltképen epilepsia-, sajátságos jellemek 
(eredetiségek) iránt, továbbá, hogy volt-e valaki a család tagjai 
közül tébolydában vagy ön gyű kos, van-e iszákos köztük stb. A 
szülők és nagyszülők iszákosságát, törvényes büntetéseiket, valamint 
azok okait — a tulajdon-, a személy-, az erkölcs ellen elkövetett 
bűntetteket — ei szokták hallgatni. Ilyenkor más oldalról' kell 
értesülést szerezni: pl. a szegéjiygyámnál, a rendőrségnél, a lel
késznél stb. Nem szabad elmulasztani annak a megállapítását sem, 
vajon vérrokonok-e a szülők vagy nem voltak-e vérrokonok a 
nagyszülők* továbbá, hogy a gyermek törvényes szülött e, nem 
születette a házasság előtt vagy a házasságon kívül? Amennyire
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csak lehet, igyekezzünk azt is megállapítani, hogy a szülők minő 
eredménnyel jártak az iskolába.

c) A testvérek száma, azok esetleges testi és szellemi 
rendellenességei.

Ez a fontos kérdés különösebb magyarázatra nem szorul; 
ne feledjük itt feljegyezni a testvérek közt levő korkülönbségeket.

d) A szülés lefolyása; a gyermek táplálása, ápolása az első
években. •

Az anya ad felvilágosítást: milyen állapotban volt a terhes
ség idején; nem voltak-e abban az időben rendkívüli testi vagy 
lelki bántalmai, rendes lefolyású volt e a szülés, nem tartott-e 
igen sokáig, nem volt-e orvosi beavatkozásra (fogó műtétre) szük
ség; kilenc hónapos korában született e a gyermek vagy koráb
ban jött a világra, fordult-e elő egyszer vagy többször kora
szülés. Fontos annak a megállapítása vajon anyatejjel vagy mes
terségesen táplálták-e a gyermeket; adtak e neki élete első évei
ben alkoholt vagy más szert, hogy aludjék; a táplálkozás és az 
ápolás körül volt e valami hiányosság.

e) A fogzás, a járás, a nyelvfejlődés kezdete és lefolyása.

E kérdésekre az anya adhat kimerítő választ. E körülmé
nyek ismerete a fejlődés elmaradottságának megítélésénél alap
vető fontosságú lehet. Ezekre esetleg részletesebben is ki kell 
térni.

' 0 . A gyermek sajátosságai testi szükségletének kielégítésénél. 
■ ' a játéknál s a többi gyermekekkel való érintkezésnél.

Kiderítendő, mily korban kezdte a gyermek testi szükség
leteit .figyelmeztetés nélkül maga elvégezni, maradt-e a gyer
meknél e tekintetben később is valami kívánni való, pl. for
dult e elő álmában ágybavizelés, vagy nem vették-e észre, hogy 
székletét, vizeletét hosszabb időn át napközben akaratlanul 
végezte el. Fontos azt is tudni, mennyire van kifejlődve a gyer
mekben a testének tisztasága iránt való érzék, mikor kezdett el 
reggelenkint önmaga kellően megmosakodni, nem kell-e őt 
a mosakodásra mindig újra figyelmeztetni és hajtani. De itt
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legyünk arra is tekintettel, vajon a tisztátlanság és elhanyagolt 
ság tekintetéhen nem jár-e maga az anya rossz példával elöl. 
Meg kell kérdezni, mikor tanult meg a gyermek maga öltözködni, 
mikép viselkedik az evésnél, az ivásnál, nem ügyetlen-e ezek 
elvégzésénél.

A szellemi és erkölcsi képesség már korán megnyilatkozik 
a gyermek játékában: akár magában, akár játékszereivel, akar más 
gyermekekkel van is elfoglalva. A rendes szellemi képességű 
gyeiinek már élete első évében nyúl a tárgyak után s azokat 
meg is tudja fogni; az iskolaköteles kor elérkezte előtt megvan 
már az a képessége, hogy játékot keres s kitalál magának, köz
ben abban az illúzióban él, hogy játéka valóság. A gyönge értelmű 
gyermekeknél ez a képesség vagy egyáltalán nem fejlődik ki, 
vagy elkésve jelentkezik és akkor is hiányosan. Sokszor hiány
zik Utánzó ösztöne : a játék közben látottakat nem tudja utánozni, 
játéka üres, semmit*mondó, ügyetlen, rendetlen, szétromboló, több
nyire egy és ugyanazon gépileges tevékenységre szorítkozik: mert 
nincs kombináló képessége a gyermeknek. Épen ezért fontos 
tudni, hogy a játéknál s általában a kortársaival való érintkezésnél 
feltűnő sajátosságok: pl. veszekedő hajlani, megf^hetlenség, 
hirtelen harag, erőszakosság, kegyetlenség, vagy ellenkezőleg : 
félénkség, érzéketlenség, feltűnő ügyetlenség, balkezüség, esetlen
ség stb. nem mutatkoznak-e a gyermeken; hogy viselkedik a 
közös játéknál: kedvetlen, elgondolkodó izgatott, természet- 
elleiiesen élénk-e, vagy nem cselekszik-e meggondolás híján; tud-e 
egyáltalán a többi gyermekekkel játszani, van e kitartása a közös 
játékban, nem akar-e mindig valami más^Játszani; nem vettek e 
észre nála a játék közben a nemi szerveken-, vagy másféle abnor 
mis érzésre való izgatottságot, nem szokták-e őt játszótársai saját
ságos viselkedése miatt kigunyolni.

g) Betegségek, fogyatkozások, h) Balesetek.

A gyermek átélt betegségeire vagy baleseteire vonatkozó 
adatokat igyekezzünk azok ideje, tartania és minősége szerint 
lehetőleg minden részleteiben kideríteni és pontosan feljegyezni, 
mert gyakran ezek okozzák a szellemi elmaradottságot. A beteg 
ségek közül különösen a görcsök, bénulások, rhachitis (angolkór), 
vitustánc, hólyaggyengeség, továbbá szembajok, fülfolyás, középső 
fül-gyulladás, neliéz. Scharlach, és más ragadós betegségek után 
beállott agymegbetegedések, adenoid vegetatio a garatüregben-
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a fontosak. A balesetek közül azok,amelyek agyrázkódást idéz
hetnek elő, vagy az idegrendszert más módon megrongálhatják 
u. m. fejsérülések (kődobás, esés következtében) kiváltképen, ha 
eszméletlenséggel voltak egybekötve.

i) Az iskolába járásra vonatkozó adatok.

Az iskolás kor elérkeztével a gyermek megítélésének új 
fejezetéhez jutottunk. Az egyes osztályokban eltöltött időből újabb, 
biztos következtetést vonhatunk a gyermek szellemi elmaradott
ságára. Fel kell tehát jegyezni: azt az időpontot, amikor a gyer
mek az iskolába felvétetett, hogy testi gyöngeség miatt nem 
halasztották-e el a felvételt, hány éven keresztül járt iskolába, 
mennyi időre volt szüksége, hogy az első, a második stb. osz
tály színvonalát elérje, vagy meddjg volt az L, 2. stb. osztályban, 
anélkül, hogy azt elvégezte volna. Világosan ki kell tüntetni, 
hány évig járt a gyermek egy-egy osztályba.

k) Az eddigi iskolaorvos és tanító véleménye. Intelligencia
vizsgálat.

Ha az illető iskolának már van iskolaorvosa, annak a fel
jegyzéseit egyszerűen csatoljuk a „Minősítő lapokéhoz, valamint 
a tam'to észrevételeit is. (Ajánjólap ) De ha ilyen feljegyzések nin
csenek, akkor az iskolaorvos, továbbá az elemi iskolai tanító 
véleményét itt fel kell jegyezni. Itt jegyezzük fel a gyermek 
intelligenciája fokát (korát), továbbá azt is, hogy a gyermek — 
a részletes vizsgálat megejtéséig, amelynek alapján a végleges 
beosztást megtesszük — a kisgítő-ikola melyik osztályába oszt
ható be,

A gyermeki intelligencia vizsgálatára az eddigi tapasztalatok 
szerint legalkalmasabb a Bmet  és Shnon párisi tudósok által 
feltalált módszer, amely abból áll, hogy a különböző korú (3—15 
éves) gyermekeknek korukhoz mért kérdéseket (tests) adunk fel. 
E kérdéseket (Nagy Lász l ó  szerint: próbákat) Binet  utolsó, 
1911. április havában megjelent munkájában „La mesure du 
développement de l intelligence chez les jeunes enfants“ így állapí
totta meg:

a 3 éves: megmutatja az orrát, száját stb, két számot ismétel, 
a képen levő tárgyakat megnevezi, család-nevét meg
mondja, 6 szótagból álló mondatot ismétel.%
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a 4 éves: megmondja fiú-e vagy leány, megnevezi (megírni 
tatja) a kulcsot, a kést stb., három számot ismétel,
5 és 6 cm. hosszú vonalat összehasonlít.

az 5 éves • az egyformának látszó 3 és 12 gr.-, továbbá a 6 és 15 gr.
súlyú skatulyákat helyesen összehasonlítja, egy négy
zetet lemásol, tíz. szótagból álló mondatot elismétel, 
türelemjátékot megfejt (két téglalap közül az egyiket 
átlósan két háromszögre vágjuk szét s a gyermeknek 
ezeket össze kell úgy illesztenie, hogy téglalap 
legyen.)

a 6 éves: a délelőttöt és a délutánt megkülömbözteti, megha
tározza a tárgyakat használatuk szerint, lemásol egy 
dülényt, megszámlál 13 fillért, alakokat esztétikai 
szempontból összehasonlít.

a 7 éves: jobb kezével megfogja a bal fülét, elmondja, hogy 
mit csinálnak valamely képen az emberek, megszám
lál 9 fillért, ha közte 3 két filléres van, négy szint 
megnevez.

a 8 éves: emlékezetből összehasonlít két tárgyat, számlál 20 tói 
1-ig, a nem teljesen megrajzolt alakok hézagait fel
ismeri, megmondja a nap dátumát, ismétel öt számot.

a 9 éves: egy koronából visszaad 20 fillért, meghatározza a 
tárgyakat használatuk szerint magasabb meghatáro
zással, (Pl. „az asztal olyan tárgy, amelyen eszünk“ ) 
az összes ércpénzeket fölismeri, a hónapokat 

. elszámlálja, könnyű kérdésekre megfelel („ha lema
radtunk a villamosról, mit csináljunk ?“)

a 10 éves: elrendez öt, külsőleg egyforma, de különböző súlyú 
dobozt, előbb megtekintett két rajzott emlékezetből 
lemásol, képtelen mondatokat megbírál, nehéz kér
déseket megfejt, három adott szót mondatokba foglal.

a 12 éves: ellenáll a vonalak suggesztív hatásának (ezt röviden 
leírni nem lehet), 3 perc alatt 60 nál több szót mond, 
három szót („Budapest, patak, szerencse“ ) egy mon
datba foglal, elvont szavakat meghatároz, rendezet
len mondatok értelmét megfejti.

a 15 éves: hét számot ismétel, egy perc alatt három rimet 
mond, 26 szótagból álló mondatot ismétel, képet 
megmagyaráz, talányt megfejt.
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Az eredményt Biliét a következő módon számítja ki: meg
próbáljuk, hogy a gyermek melyik évnek tudja valamennyi fel
adatát megfejteni és megállapítjuk, hogy az a gyermek értelmi 
tekintetben, mondjuk : 8 éves. Aztán végig megyünk a következő 
évek kérdésein is, amelyeket csak részben fejtett meg és minden 
helyesen megfejtett öt próba után egy évvel magasabbra számít
juk a gyermek értelmi korát. Binet szerint: az a gyermek, aki
nek értelmi kora 3 évvel alacsonyabban áll̂  mint élete kora- 
visszamaradt, a b n o rm á ji^^ö n g e te h e ^g ü /)

I) Bűntettek, törvényes büntetések.

Gyöngetehetségíí gyermekeknél gyakran már igen korán 
mutatkoznak gonosztettekre, lopásra, szemérem elieni bűntettekre, 
csavargásra stb.-re valió hajlamok; sokszor már a büntető-bíróság 
is felelősségre vonta őket ezek miatt. Igen fontos tehát, az ily 
gyermekek szigorú megfigyelése, helyes megítélése és a meg
felelő nevelő eljárás alkalmazása szempontjából, hogy kimerítő 
adataink legyenek a bűnös hajlamokról, elkövetett bűncselek
ményekről, a törvényes büntetésekről és azokat, amennyire csak 
lehetséges, már most megállapítjuk.

II. A kisegítő-iskolába járás közben.

1 Vizsgálat a fe lv é te lk o r  é s  n eg yed évve l  később.

Felvételkor a kisegitő-iskola orvosa és tanítója arra törek
szenek, hogy lehetőleg hű képet nyerjenek a gyermek testi és 
lelki állapotáról; ez megtörténhetik részint a vizsgálat és kikér
dezés, lészint a korábbi feljegyzések alapján. Mindenek fölött az 
a b rm r m ál is, a gyermek testi és lelki f e j l ő d és é t  ko r I á t o z ó 
és z aVajó tényezőket kell itt kiemelni és részletezni. 'Mivel pedig 
mindezt sem a felvételkor, sem az aziuan következő első napok
ban kikutatni nem lehet: az első egy vagy két hónapot kell arra 
felhasználni, hogy az alább jelzett szempontok figyelembe véte
lével, de azért a kérdések által meg nem kötötten, hű képét adjuk 
a gyermek testi és lelki állapotának, hogy ezen feljegyzések alap
ján a kisegitő-iskolai tanuló abnormális egyénisége a nevelés és 
oktatás keretében a megfelelő elbánásban részesülhessen.

*) B i n e t —S i mo n  próbáit 120 magyar gyermeken kipróbálta a szerző 1013.
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A felvételi vizsgálatnak és kikérdezésnek azért kell oly rész
letesnek lennie, mert ez az irányadó a gyermekre nézve a kisegítő
iskolába járás egész ideje alatt.

A) fl kisegítő-iskola ormosának vizsgálata.

_____A kisegítő-iskolába járó tanulók testi állapotának vizsgálatánál
szerint kell eljárni, mint a népiskolásokénál. Az 

^]őbb7 — különösen, ha az érzékszervek vizsgálatát vesszük — 
emennél jóval nehezebb is, kiváltképen akkor, ha a vizsgálat alatt 
levő egyén saját tapasztalataira van szükségünk, óok gyönge- 
tehetségű gyermek az első vizsgálat alkalmával egyátalán nem 
felel a Hny/áintézett kérdésekre, vagy pedig annyira értelmetlen 
feleletet ad, hogy abból következtetést vonni nem lehet. Az ily 
gyermekektől csak hosszabb idő és nevelés után kaphatunk 
megbízható adatokat.

a) Általános testi állapot és külső megjelenés. Nyelv.

Éhez nem szükséges bővebb magyarázat, a fentebb említett 
nehézségek az általános testi állapot, a külső megjelenés és a 
nyelv megítélésénél nem játszanak szerepet.

b) Koponya méret és fejképződés.

A gyöngeelméjüség megítélésénél a kopony<yjm?retek közül 
csak a legnagyobb^fejkeiületméro>  fontos; ezt az a vízszintes 
kör affcotja, amely átfogja a homlokot sa koponya hátsó részének 
legnagyobb kidomborodását. Ha a fejkerület nem több 48 cm-tiel, 
akkor a gyermek kisfejíCTnükrokefaí) s képezhetősége nagyon 
korlátolt és kétséges.

A koponya többi méretei, u. m. a legnagyobb hosszúság, 
a szélesség, ezek egymáshoz való viszonya, az álkapocs s a 

I hátsó koponya-átmérő stb. inkább anthropologiai szempontból 
fontosak: a kisegítő-iskolái tanuló megítélésénél nincs nagyobb 

* jelentőségük. -- ------ -----------
Egészen más a fej és a koponya alakjanak)a leírása; itt a 

rendestől igen sok eltérést és különös sajátságokat találunk, ilyenek 
pl.: a rendkívül alacsony és a repülő Jiomlok, különféle rend
ellenesség a koponya alkatában, továbbá—az angolkór s a kora 
gyermekkorban átélt vízfejűség (j^iaki okefalia) okozta soktéle

12



alakváltozás, amikre a vizsgáló orvosnak mind figyelemmel kell 
lennie s azokat a „Minősítő lapon“ gondosan fel J$£jU_Jegyeznie. 
A fej és a koponya jelentősebb alakváhozásainaK^én^kej^segít
ségével való megrögzítését — amit aztán a „Minősítő' lap“ -hoz 
lehet csatolni — melegen ajánljuk.

c) Érzékszervek.
----------------- -

"Ag-küelligencia fogyafekosgaga legjobban felliinik az érzék
szervek vizsgálatánál. Sokszor meg kell elégednünk azzal, ha 
megállapítottuk, hogy valamelyik érzékszerv működése ebben, 
vagy abban az irányban hiányokat mutat, inig a zavar méreteit 
pontosan meghatározni nem lehet.

Szem.
A látóérzék vizsgálatát a felvételkor, de nem ritkán még a 

kisegítő-iskola első éveiben is,Rendkívül megnehezíti az a körül
mény, hagyja betűk és a jegyek felismerése hiányos, bizonytalan. 
Még az analfabéták számára készített látásvizsgáló táblákon sem 
sikerül a pontos vizsgálat a gyermekek értelmetlensége miatt, 
noha legfeljebb csak arról van szó, hogy a mutató- vagy a hüvelyk
ujjal megmutassa: fel -vagy lefelé, jobbra vagy balra fordul e vala 
mely szög a nyílásával, vagy megmondja valamely E alakú jelnek 
merre nyúlnak az ágai. Még legelőbb azzal érhetünk el bizonyos 
felületes eredményt, ha a tábla egyik részére apró pontokat (3 4),
másik részére kis kereszteket, köröket, csillagokat stb. rajzolunk 
és a rendesen látókkal megállapítjuk a határt, a honnét ezeket 
mind jól fel lehet ismerni Ezen eljárás segítségével nagyjában 
megtudhatjuk, kik a rövid_ látók, vagy gyönge szeműek. Ezen 
fogyatkozásokra a tanításnál tekintettel leszünk s helyüket. elől, a 
tábla közelében jelöljük ki. A részletes látásvizsgálatot pedig 
későbbre halasztjuk.

Fontos a kisegítő iskolásol&zínérzékénel?a vizsgálata is ; nem 
azért, mintha a színvakság ezeknél nagyobb %-ban fordulna elő, 
mint az épelméjű gyermekeknél; ellenkezőleg, a megejtett próbák
ból — a gyermeknek az eléje tett papírszalaghoz, vagy pamuttekercs- 
hez sok különféle színű papírszalagból, vagy pamuttekercsből kell a 
megfelelő színűt kiválasztania — az tűnik ki, hogy a szín-megkülön- 
böztető képesség, még a finomabb színárnyalatoknál is. jól ki van fej
lődve a kisegítő-iskolásoknál, de igen gyakori eset, hogy még az egy
szerűbb színek: „kék“ , „zöld“ , „sárga' neveit is eltévesztik, össze
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keverik. A kisegítő-iskolába felvett növendékeknek csak kis része 
ismeri a „bújnia“ és a „szürke“ elnevezést, de kivételszámba  ̂
megy köztük, aki a „rózsa színű“ vagy a „lija“ elnevezést Ismeri. 
Ha tehát a színérzék vizsgálatának a színvakság megállapítása 
szempontjából nincs is valami nagy értéke, mivel színvakok a 
kisegítő iskolások közt nem lelhetők nagyobb .arányban, mint a 
normális gyermekek közt, az arra irányuló kutatásnak, hogy a 
gyermek hány színt tud megnevezni :^ az intelligencia~~v1zsgálat 
szempontjából igen nagy jelentősége vaih tizen vizsgalatoknál a 
szem külső megbetegedéseire is kiterjeszkedünk.

Fül.

Igen fontos a kisegitó-iskolába járó gyermeknél aGsetTegeS 
nagvothallás megállapítása. Ennél is meg kell elégednünk kezdet
ben a vizsgálat legegyszerűbb módjával: megállapítjuk, hogy a 
gyermek mily_ nagy távolságból érti meg a suttogó beszédet, 
külön-külön kipróbáljuk ezt a gyermek jobb és bal fülén. Leg- 
jobb módja ennek az, ha a gyermekkel a iTekjH^ ni. távojsagból 
suttogva elmondott számjegyeket ismét^ltetjükT Há a Suttogást 
nem érti megTakkor kisebb távolságból szólunk hozzá. A kisegítő
iskolások közt aránylag sokkal több a nagyothalló, mint a normális 
gyermekek közt; különösen a beszédhibások közt találunk sokat. 
Ha a nagyothallást megállapítottuk, nem elegendő, ha erre csak 
a kisegítő-iskolái tanító van figyelemmel s ^Tőre üTfeti a gyer
meket, hanem a nagyothallást ''efoíflezö okokaí is ~kutatjuk s a 
gyermeket az iránt is alaposan megvizsgáljuk^

Szájüreg, fogak. Orr, torok.

A kisegítő-iskola tanulóinál legyünk nagy figyelemmel arra, 
hogy a szájüreg megbetegedése, elfajulása milyen összefüggés
ben van a fogakkal; a garat és a torokiiregé_ a beszédhibákkal 
és a nagyothallassal; az orrüreg nyákhártyájának adenoid kinö
véseit és az. azáltal előidézett nagyothallást sokan okozati össze 
függésbe hozzák a gyöngeelméjüséggel.

Külső bőr.
A külső bőr iskolaorvosi szempontból való megvizsgálásá

ról különösebbet nem mondhatni, csak arra mutatok rá, hogy 
nem ritka a kisegítő-iskola tanulóinál az. érzékszervek és érzőidegek 
túlságos érzékenysége s a túlságig fokozodó fájdalomérzés.

,— (TTIperaesÜiesia és hiperalgésia.)
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d) Leromlás/ jelek, fejlődésbeli eltérések, korábbi betegségek
maradványai.

Leromlási jelekkel normális gyermekeknél is igen gyakran 
találkozunk, nem szabad tehát jelentőségüket túlságosan nagyra 
értékelni, kivéve, hogyha egyazon gyermekenJühb >lyen je*eí 
tq+áHmk. Mindenesetre ajánlatos különösen a ^koponyán és az 
arcon^evőket feljegyezni.

e) Szellemi és testi betegségek jelei.

A sokféle betegségtünetek közül főképen az fdegrendsfrer 
teruíetén^uta tkozó rendellenességeket emeli ki a vizsgáló orvos, 
amelyek a szellemi gyöngeséggel összefüggésben vannak (reflexek, 
érzékenység, mozgási zavarok), továbbá az átélt angolkór marad
ványait. Ez utóbbi a kisegítő-iskolásokon gyakrabban fordul 
elő, mint a normális iskolás gyermekeken. Ez az oka annak, 
hogy a kisegítő-iskolába járó gyermekek közt nagyobb számban 
találunk olyanokat, akiknél gyönge a hátizomzat, aránytalan a 
csontrendszer, elgörbült a gerincoszlop stb. Egyik-másiknál a liát- 
elgörbülés megakadályozása végett sürgős gyógykezelésre van 
szükség. Fontosak a fejlődésbeli eltérések, főképen ha a test 
együttes fejlődéséről van szó.<^Számos vizsgálat bizonyítja, hogy 
a gyermekek átlagos fejlődése a különböző fajoknál országok 
vidékek, kis- és nagyvárosok stb. szerint igen eltérő./3Iy váro
sokban, ahol az iskolaorvosi intézmény rendszeresítve van s az 
iskolás gyermekeket bizonyos időpontokban mind megmérik; 
igen értékes számszerű adatok nyerhetők a 8— 14 éves fiúk és 
leányok átlagos fejlődésére vonatkozólag, különösen ha azt vona 
lakkal is feljegyzik. Ezek segítségével biztos adatok nyerhetők 
azon vidék gyermekeinek átlagos fejlődéséről, amiből a nor
málistól eltérő fejlődés könnyen és helyesen megítélhető.

A testi fejipdéá^íasíjúsága, amikor t. i. a gyermek a testma
gasságban, súlyban a ÍTel^beli s a vele egykorú gyermekek mére
teitől jelentékenyen visszamarad : a kisegítő-iskolásoknál igen gya
kori. A gyermek ennek következtében a szellemi fejlődésben is 
visszamarad, illetve a fejlődésnek egyik korábbi fokán meg
állapodik.

De előfordulhat ennek az ellenkezője is: avü'ilsággs test- 
mag a s t vagy az aránytalanul nagy testsúly. MindakgUő beteges, 
természetellenes tünet, ami abban is nyilvánul, hogy ezek a túlnagy 
vagy igen súlyos gyermekek szellemileg nem ritkán visszamara-
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dotíak. Hasonló esetek helyes megítélése szempontjából is szük
séges, hogy az ott élő gyermekek átlagos magasság és súly- 
növekedéséről görbéket készítsünk, ami a kivételek elbírálását 
jelentékenyen megkönnyíti.— -----------

Fel kell itt jegyezni ^ü_kor|bbi betegségek maradványaira 
vonatkozó adatokat is.

B) fl pedagógus vizsgálata.

a) A figyelem és az érdeklődés.

Az érdeklődés és a figyelem az^alapfeltételei minden szel
lemi képzésnek, csakhogy a figyelem gátlói, amikkel a kisegítő
iskola minden új növendékénél fölös, számban találkozunk, ezt 
megnehezítik. Épen azért kell ezeket /apadásokat a felvétel után 
megejtendő intelligencia vizsgálatok alkalmával''lehetőleg pon
tosan megállapítani.1) Tanulmányozzuk a gyermeket: tud-e, ha 
figyelnie kell, nyugodtan ülni és magán uralkodni; könnyen vagy 
nehezen vagy egyáltalán nem^bíi ható a figyelésre; milyen figyelés 
közben az arc kifejezése, erős vagy gyenge ingerekre van-e szük
sége, tud-e hosszabb ideig figyelni vagy hamar kifárad; vajon 
nem csapongó, szétfolyó, álmodozó vagy szórakozott-e a gyer
mek, mindig egyformán vagy állhatatlanul figyel-e; van-e valami, 
ami érdeklődését és figyelmét felkelti; van-e tantárgy, amelyik 
iránt a többinél jobban érdeklődik, hogyan viselkedik új anyag 
előadásakor, figyel e a játéknál vagy ott is kedvetlen, ügyetlen 
és figyelmetlen e stb. Tapasztalatainkat mind feljegyezzük.

Az érzékszervek betegségei, izomrángások vagy másféle 
testi fogyatkozások, öntudQjzavarok, még kis rossz.ullét is, az idő
járás ̂ befolyása, családi körülmények stb. mind-mind gátlói JeTiet- 
nek a kisegítő iskolai tanuló figyelmének, ezért az esetleg' csak 
átfutó, valamint az állandó^ betegségérzet által előidézett zavarok is, 
mind feljegyzendők.

’) B o u r d o n  kísérlete abból áll, hogy előbb értelmetlen, később értel
mes szövegben aláhuzatunk minden „n“ és „e l (vagy másminő) betűt. A kivi
telre fordított idő s a kivitel pontossága mutatják az optikai célpontra fordított 
fegyelem viselkedését. — Re i c h  kiválogató-módszere: fehér, fekete, tarka 
babot adunk a gyermek elé s annak az egyiivétartozókat oly gyorsan, ahogy csak 
lehet, külön kell választania.
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b) Szemlélő- ős képzelőtehetség.

A szemlélőtehetség vizsgálatakor mindenekelőtt a/t kell 
eldönteni, hog^az érzékek külön és egymáshoz viszonyítva, hogyan) 
működnek. Kutassuk, feITsmeii'-e a tanuló a tárgyakat és azóCTépét 
egyes és csoport képen, tudja-e megkülönbözislni az alakokat, 
színeket, anyagokat, hangokat, számbeli nagyságokat, cselekvése
ket és tulajdonságokat: az utóbbiakat lehetőleg több érzékkel is :

. a szaglás, az izlelés, a bőr és izomérzés által.
Igyekezzünk kideríteni, hogyan ylséTkedik~a~kise p iTődsfrnl ai 

tanuló az anyag tárgyalásakor: képes-e azt egyátalán felfogni, 
vagy csak homályosan, bizonytalanul, hézagosán, tévesen fogja-e 
fel; melyik érzéke fogad be jól vagy rosszul, felfogó képessége 
mely irányban a leggyengébb. Képzelő tehetséget is megvizsgáljuk 
és kutatjuk, hogy van-e önönmagáról, a közeli és távolabbi kör
nyezetében levő személyekről, tárgyakról helyes képzete, vannak e 
hely-, tér- és időképzetei, milyen a képzetalkoiás, mi módon lehet 
képzeteit legkönnyebben megint felújítani; vajon az újonnan belépő 
képzetek könnyen, nehezen, egyátalán nem, vagy csak úgy mint 
a kis gyermekekéi, kapcsolódnak a meglevőkhöz; vanib lo e í^ rrv - 
szertíépzetei. ~

c) Emlékezet, ítélőképesség.

v Logikus gondolkodást, amint ez a fogalmak, Ítéletek, követ 
keztetések alkotásából kitűnik, az új kisegítő-iskolái tanulóknál igen 
ritkáin találunk. Hogy ez irányú gyöngeségét pontosan tanulmá
nyozhassuk, meg kell állapítani, vaunké  a gyermeknek szókép
zetei, vagy hogy a helyes szóval jelöjj-e meg a tárgyat, a helyes 
fogalommal köti-e össze a szót, képes-e egyszerű' fogalmakkal 
adot^ parancsokat teljesíteni, fajra, minőségre, különbségre vonat
kozó kérdésekre tud-e helyesen felelni, két tárgyon fel tudja-e 
sorolni az egyenlő, hasoiij.0 és különböző ismgxtető jeleket, tudja-e 
a tárgyak lényeges ismertető jeleit s felismeri-e a tárgyat leírás 
után, ismeri-e az ily elvont fogalmakat; „engedelmes, szorgalmas, 
több, kevesebb“ , stb. _____

^ Az Ítélőképesség vizsgálatakor kutatjufTtudja-e árfigyelőiét 
a belső deíkpfoly antkokra irányítani s azokat ̂ nu^Pg(dm~J<épi»q-p 
önállóan dolgozni, az ő korlátolt képzetkörében logikailag helyes 
Ítéletet íűkoTrri^vagy egyátalán gyönge-e az itélők^pe^ségef amely 
hamisan, ferdén, bizonytalanul, lassan működik vagy betegesen
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ragaszkodik hamis Ítéletekhez, vajon nem csupán emlékezethői 
darálja-e le az Ítéleteket, tud-e újakat is alkotni.

< 1 5 »  képesség az ő különféle zavaraival legin
kább megnyilvánul a viszonykérdésekben, amelyek az ol^ra és az 
okozatra, a dolgok céljaira és értékére vonatkoznak; a módban, 
a hogyan a kis könnyű történeteket megérti, a fontosabb részle
teket felismeri, ahogy a főbb dolgokat, a cselekvő személyek indító 
okait, eljárásuk következményeit, az alakok összefüggését a képen 
felismeri s ahogy a tanult fogalmakat és Ítéleteket alkalmazza a 
gyermek.1) AJársítókénessép^vizsgálatakor jó szolgálatot tesznek a 
kirakó játékok, az optikai izomcsalódásra a Demoor-féle kísér
let2) s a könnyű hívó szókkal végzett associációs vjzsgálatok.3) A 
gyöngetehetségű gyermek képzelete, fantáziája, többnyjre tehetet
lenül áll, vagy betegesen izgatott. Vizsgálatakor első sorban azt 
kell megállapítanunk, hogy megvan-e az a gyermeknél egyátalán, 
aztán, hogy vannak-e sajátosságai, kinövései (pl. fantasztikus liazudo- 
zás, mily irányban). A játékokkal és a más gyermekekkel való játék, a

>) „Miska elvitt 3 almát a kannából. Mikor anyja a kamrába ment, 
mindjárt észrevette, bogy hiányzik a 3 alma. Erre megkérdezte Miskát: hová 
lettek az almák? Miska erre azt felelte, hogy a Gizi vitte el. Mit gondolsz, 
hazudott Miska, vagy tévedett?“

s) Nagyobb és kisebb palackba annyi sörétet öntünk, hogy mind a kettő 
egyenlő súlyú legyen. A gyermekkel mind a két palackot megemeltetjük, aztán 
megkérdezzük tőle, hogy melyik palack a nehezebb. Demoor szerint, a hat 
éves kortól kezdve az épelméjíí gyermek a kisebb palackot mondja nehezebb
nek. Ez a csalódás összetett képzettársítások eredménye. Ugyanis optikai benyo
másunk által vezetve, több erőt irányzunk elő a nagyobb palack felemelésére. 
De, mivel a súly egyenlő, az el nem használt erőbeli fölösleg a nagyobb palack
nál a könnyűség benyomását kelti, miáltal az ennek felemelésére fordított izom- 
megeröltetést végérvényben kisebbnek gondoljuk mint azt, amely a kisebb 
palack felemelését idézte elő. Ha a nagyobb palackot még a 6 éven túl is 
nehezebbnek mondja a gyermek, akkor ez az ítélőképesség hibájára vall.

*) Ilyen pl: Könnyű számsorok, a hét napjainak elmondatása,  ̂megfor
dított sorrendben is A hivó módszer abból áll, hogy a gyermeknek mondunk 
valamely szót, s felszólítjuk, mondja meg, hogy mi jutott arra a szóra az 
eszébe. Ezen módszer alkalmazásakor nagy nehézséggel állunk szemben, mert 
a gyöngetehetségű gyermeknek igen nehéz megmagyarázni, hogy tulajdonképen 
mit is akarunk tőle. Ajánlatos azért előtte egy intelligens gyermekkel próbát 
tenni. Hivó szóknak alkalmasak pl: hal (úszik), szekrény (magas), atya 
(dolgozik), ágy (meleg), kép (fal), lő (puska), iskola (tanul), kocsi (megy), 
tinta (fekete), ég (angyal), hideg (víz), katona (puska). A zárójel közé tett 
szók csak példák arra, mit felelhet esetleg a gyermek. Itt különösen kettőre 
ügyeljünk: reagál-e egyáltalán és hogyan reagál a gyermek; továbbá, hogy mily 
gyorsan történik a reakció.
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gyermek magatartása a mese hallgatásakor, (I. f.) a saját élményeinek 
alkalomszerű elbeszélése, úgyszintén az álomra való nagy hajlan
dóság jó útmutatók a fantázia rendellenességeinek felismerésénél.

Az, emlékezet gyengeségének vizsgálatánál kutatjuk: vissza- 
emlékezik-e a kisegítő-iskolái tanuló koráidéi élményeire, esemé
nyekre ; hosszabb idő után felismeri-e a tárgyakat, személyeket; 
feled^Jjeny-e, tévedéseit magától kijavítja-e, milyen a megtartó- 
képessége az új anyagnál, képeknél, betűknél, pénzeknél, szám
soroknál és összefüggéstelen szavaknál,1) mondatoknál s azok 
tar tahijánál,—kksjiiy mondásoknál, verseknél, daloknál. Vajon 

^íTgépies emlékezd van-e túlsúlyban, mily irányban látszik emlé- 
kezete egyoldalúnak (alakok, számok stb.) vagy túlságosan gyön
gének, hogyan teljesiti a parancsokat stb.

d) Beszéd.

A gyermek képzésénél igen nagy fontossága van a beszéd- 
vizsgálatának; akár a beszéd megértéséről, akár a nyelvkészségről 
van szó. Épen azért meg kell vizsgálni, hogy tud-e tf"kis'egítő- 
iskolai tanuló hangokat, szótagokat, szókat, , jnonda toka tleTTogni 
és elmondani, nem néma vagy halló néma e, az első, második, 
harmácttlr'képzési hely jcnely hangjait — a záró. a surlodó, az orr
hangokat — nem tudja kiejteni, vagy rosszul ejti ki és mi okból, 
ami különben az iskolaorvos adataiból (e. f)  is kiderül, tud-e 
hangtalan beszélő mozgásokat utánozni, milyen ügyesek a beszélő 
izmai, tud e megnevezetttárgyakat megmutatni, hallott parancsokat 
teljesíteni; gondolatait .üyeTvtanilag helyesen fejezi-e ki és melyik 
nyelvtani alakot nem tudja helyesen alkalmazni; nem lassú-, fecsegő-, 
halk-, viszhangos-, dadogó-, pösze^beszédű-e és milyen mérvű ez 
a fogyatkozása. ---------..

e) Iskolai ismeretek és készségek.

Az iskolai ismeretek vizsgálata magában véve nem nyújt hű 
képet a kisegítő iskolai tanuló abnormis szellemi állapotáról, de

■ ) A Kanscliburpr-féle szónármó.kuM- A gyermeknek 10 szópárt adunk 
fel: 1. reggel—iskola, óra-tizenkettő, gyermek-clies, ebéd eszik, délután 
játék — II kert nagy, fa-kicsiny, ház-zöld, levél-sárga, asztal-kerek. 
Bizonyos idő 1-, 5-, 10-, 30-, 60 perc — múlva kikérdezzük olyformán, 
hogy a gyermeknek egy-egy szópár első szavát elmondjuk a másik, megfelelő 
szót pedig neki kell rámondania.
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szükség1 van rá, mert azt kiegészíti. Legcélszerűbb ezt úgy 
megkezdeni, hogy előbb nehezebb kérdéseket adunk fel a külön 
féle tárgyakból és fokozatosan áttérünk a könnyebbekre, s a 
legkönnyebbekre. E szempontok mellett elsősorban

a számolásból

vizsgáljuk meg a gyermeket. Először szemléltess nélkül, aztán 
megnevezett számokkal (5 dió, 8 alma), ha így sem sikerül, köz
vetlen szemléltetéssel adjuk fel a példát. Előbb a 100 20-ig teijedő
számkörben próbáljuk az összeadást, kivonást, szorzást, osztást, aztán 
a 20 —10 es körben, majd megkíséreljük a 10—5 ös körben az 
összeadást, kivonást, a számok felfogását, ha ez sem menne 
5_2-es számkörben, összeadást, kivonást s a számfogalmakat, végül 
a" sok és az egy felfogását vizsgáljuk.

Az olvasásnál

nehezebből kiindulva egymásután megállapítjuk melyik nagy vagy 
kis nyomtatott, mehik nagy_vagy kis írott betűt nem ismeri Lel 
azonnal a gyermek, hogy a tanult betűk közül többet, vagy csak 
4 et7 3 at, 2 öt tud vagy nem tud összefoglalni (olvasni), ezt is 
eíőbb^az olvasó táblán, aztán hallás után vizsgáljuk, végül kiter
jeszkedünk arra is, hogy az olvasott^ szókat és mondatokat meg
érti-e a gyermek.

Az írásnál

hasonlókép a nehezebbről a könnyebbre haladva megállapítjuk, 
hogy a gyermek a kis mondatokat, szavakat helyesírással vagy 
csak hallás és kiejtés után (fonetikailag) tudia-e .teírn i; a két
jegyű mássalhangzókat, az egyes hangokat — mássalhangzókat és 
magánhangzókat — tollbamondás után leírja e, az íri^tt nagy és 
kis betűk közül melyiket nem tudja leírni, hogyan másolja le a 
többit (írá^EJÓba), jobb- vagy balkezével, tükörírast ír-e, az írásnál 
nem reszket-e, a jobbkéz tökéletlen vagy béna volta miatt nem a 
balkézzel ír-e.

CJ Érzelem» és akaratműködés. -

A kisegítő-iskolások érzelmi élete is gyakran mutat rend 
ellenességeket s nem ritkán igen alacsony fokon áll. Kedélyéleté 
illetőleg először általában meg kell állapítani, minő a gyermel- 
hangulata, részvétlen, kedélytompult, lehangolt, szomorú, kedvedet
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vagy izgatott, érzékeny, ingerlékeny, gyorsan változó, szeszélyes, 
betegesen jókedvü-e s hogy ezen kedélyváUozások észreve
hetők-e az arc kifejezésében vagy más testi jelenségekben is. 
Meg kell figyelni, milyen benyomást gyakorolnak a gyermekre a fájda
lom, a_z öröm, az evés, az ivás és más érzéki élvezetek; egykedvü-e 
ha helyes feleletet adott vagy sikerült munkát végzett; kiváncsi-, 
tréfás, képmutató-, hazudó-e; örül-e a virágnak, a szép képnek, az 
éneknek, a rendnek, a tisztaságnak; híre érzékkel a jog és jog
talanság iránt, van-e becsület- és ‘szemérem-érzéke, van-e hajlama 
különködésre, nem ijedősen visszahúzódó-, félénk önbizalom híjján- 
való-, önző , követelőző-, megíérhetetlen-, uralkodó-, irigy-, kárör
vendő-, hirtelen haragvó-, durva-, rombolásra hajló- és állatkínzó-e, 
vannak-e dühkitörései; rábeszélésre vissza tudja-e tartani érzelmeit, 
a képzetlefolyásra milyen hatása van hangulatának és érzelmeinek.

Szellemi elmaradottság és gyenge akaraterő majdnem mindig 
együtt járnak s mivel az utóbbi legtisztábban a tettekben jut, 
kifejezésre, igyekezzünk megtudni, hogy viselkedik a kisegítő-iskolás 
gyermek a munkánál: csak kényszereszközzel vagy rábeszé
léssel lehet e őt munkára bírn i; azonnal, vagy hosszabb halo
gatás után kezd e a feladott munkába, lassan, kapkodva, kedvet
lenül, kitartás nélkül dolgozik e, nem lankad-e hamar, gépiesen 
vagy megfontolva dolgozik-e, a munkánál szem előtt tartja-e 
annak a célját; miliő a munka vége, ha azt a kezdetével ösz- 
szevetjiik. Állapítsuk meg továbbá azt is, vaué gyermekben kész
ség ajra, hogy tetteiben erkölcsi szempontok szerint igazodjék, 
milyen viszonyban van erkölcsi ellenállóképessége szellemi gyön- 
geségéhez, milyen viselkedésű akkor, ha tudja, hogy nem ügyelik: 
a játéknál, az utcán, egyedül, vagy társaságban, könnyű vagy nehéz 
munkája van-e vele a nevelőnek, a vele szemben tanúsított enge
detlenség értelem hiányból, feledékenységből, beteges makacs- 
kodásból vagy rosszakaratból ered-e; a parancsokat gyorsan, 
vagy lassan végzi-e; elégedetlen-, mogoj^va-e, ha meg kell tennie 
valamit, lehet-e őt egyátalán szoktatni, minő befolyást gyakorolnak 
a csábítók cselekvéseire, minő befolyása van testi állapotának 
és érzéki életének a cselekvésre; van-e hajlama, álmodozásra, 
lopásra, koldujásra, csavargásra, vannak-e akaratában abnormis 
irányzatok, pl. nemi ösztönök, cselekvésbeli zavarok, testtartási 
rendellenességek, arcfintorgatás, kisérő mozgások, vannak-e hirte
len szenvedélyei és kényszerkitörései, lehet-e őt erkölcsileg gyen
gének jellemezni.
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DJ fl kisegítő-iskola orvosának véleménye a BJ- (szellemi állapot) 
és CJ- (érzelem- és akaratmüködés)-hez.

Minél alaposabban ismerjük mindjárt kezdettől fogva a 
kisegítő-iskolái tanuló szellemi állapotát, érzelmi és akaratmükö- 
dését, annál könnyebben megtalálhatjuk a módját annak is: hogy 
és mikép 1 »hét a tanulót előbbre vinni. Hogy tehát a psydjjátriailag 
képzett kisegítő-iskolái orvos is megmondja az ő véleményét a 
figyelemről, szemlélő- és képzelőtehetségről stb. az csak termé
szetes és ez annál fontosabb, mert az orvos sokszor egészen 
más szempontok szerint alkotja meg a gyermekről ítéletét, 
mint a kisegítő-iskola tanítója, már pedig a sokoldalú pontos 
megismerésnek igen nagy haszna és fontossága van.

2. A g y erm ek  fej lődése  a k iseg ítő - isk o láb an .

A) folytatólagos megfigyelések és különösebb gyógypedagógiai 
eljárások és azok eredménye.

f  helyen a kisegítő-iskola tanítója és orvosa feljegyzi pon
tosan és a kel£t megjelölésével mindazt, amit a tanévközben 
a gyermekről és annak változott viszonyairól megtudtak. Első
sorban alesti,állapotot kell megállapítani, különösen a test sjjjyát 
és magasságát, a betegségekben előfordult változásokat, az újon
nan fellépett betegségeket, esetleg azok gyógyítási módját. Le
írjuk azokat a test állapotára vonatkozó, a családi és másféle 
eseteket és befolyásokat, amelyek gátlólag vagy segítőleg hatot
tak a lélek-, a kedély- és az akarat fejlődésére, azonkívül a gyermek 
lényében mutatkozó feltűnő változásokat, hangulatjmllámzasokat, 
végül a nevelésnél s a tanításnál alkalmazott eszjtf}zökct és azok 
eredményét.

A tanév végén minden körülmények között fel kell jegyezni, 
hogy a tanuló a megelőző évvel szemben tanusitott-e előbbre 

'haladást. E célból szabadon írjuk le a gyermek állapotát: a testi 
fejlődést az orvos, a lelki képességeket, iskolai ismereteket és 
készségeket a kisegítő-iskola tanítója jegyzi fel.

B) Bizonyítványok.
i ~  i _ n

A megfelelő helyre, be kell írni a növendék osztályzatát is. 
A kiválóságokra valló érdemjegyek, minők a kitűnő, a jeles, stb.
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hogy a kisegítő iskolai tanulót az iskola elhagyása után is lehetőit 
szemmel tartsa és róla mindazt, amit megtud, gondosan írja feli 
főkép azért, hogy annak jellemrajza tökéletes legyen s ha szükség 
van rá, segítsen rajta; de azért is, hogy megállapítsa, mily haszonnal 
volt rája nézve a kisegítő-iskolái nevelés és oktatás. K 
megbízható módon megvalósítható ez azokban a ki 
amelyekben továbbképző, iskolák és védj* egyesülete! 
és gondoskodnak a kilépett kisegítő iskolai tanulókról
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