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A gyermekrajz

 A gyerek általában 2-2 és fél éves korában tud már ceruzát fogni, és fölfedezi,
hogy az nyomot hagy a papíron. Még nem is a papírra kerülõ vonalaknak örül,
hanem a mozgás, a mozdulat az, ami örömet szerez neki. Ez a rajzolás elõfoka. A
gyerek firkál, játszik azzal, hogy a ceruza mozgása nyomán vonalak maradnak a
papíron, és ehhez a játékhoz hozzátartozik az, hogy közben valamilyen jelentést
adjon firkájának. De a vonalak és a jelentés között még nincs tartalmi összefüggés.

Hároméves kora körül jelenik meg rajzaiban az ábrázolás szándéka. Tagolatlan
egészet lát és él meg, de lerajzolni azt, amit lát, csak részletrõl részletre haladva
tudná. Embert akar rajzolni, de valójában nem embert, hanem fejet, lábat, kezet
csinál, mindegyiket külön egészként és nem egy ember testrészeiként.  Az óvodában
megkértem a gyerekeket, hogy rajzoljanak nekem valami szépet. Õk persze nem
sejtették, hogy „kísérleti nyuszik”. Különbözõ korú, nemû gyerekek rajzait elemeztem
az óvónõk segítségével:

•Egy kiscsoportos óvodás rajzában már felfedezhetõ, hogy a firkálást még a
mozdulat öröme vezérli, de a gyerek tudja már, hogy a rajzok valamit jelentenek,
valamit ábrázolnak, ezért õ is jelentést ad firkájának: napocskát, házat füvet rajzolt.
A jelentés változó, hiszen arra, amit háznak mondott, öt perccel késõbb esetleg azt
mondaná, hogy vonat vagy autó.

•Több szempontú ábrázolásnak nevezzük, amit egy 5 és fél éves kislány rajzában
tapasztaltam. Rajzán látható egy ház, egyidejûleg két oldalról. A ház mellett álló fa
fölér a tetõig (aránytalanság); a kék ég „fent”, a zöld föld „lent” jelzés.

Utószó

Régóta gyûjtögetett élményeimmel, tapasztalataimmal megfûszerezve próbáltam
a gyermekfejlõdés egyes szakaszait jellemezni.

 Sok mindent lehetne még írni arról a sajátos szemléleti módról, ahogyan õk, 150
cm alatt a világot látják: a gyermeki világot.

Úgy érzem, a gyermekinek a megértésével egyben saját történetünkrõl,
gondolkodásunk alakulásáról, érzelmeink bontakozásáról, személyiségünk
fejlõdésérõl is világosabb képet kapunk. Jobban föl tudjuk eleveníteni emlékeinket
a világ megismerésérõl, arról a felnõtt szemmel meglepõ kíváncsiságról, ahogyan
gyermekkorunkban kipróbáltuk önmagunkat egy adott helyzetben.

Amikor  velük vagyok úgy érzem, nemcsak a gyereket ismerem meg jobban,
hanem önmagamat is.

Felhasznált irodalom:
Mérei Ferenc: Gyermeklélektan, Gondolat-Medicina Budapest 1997

Mivel töltik szabad idejüket a jászsági középiskolák tizedikes tanulói? Tévézéssel,
rádiózással, számítógépezéssel, sportolással, olvasással, a barátaikkal vagy teljesen
mással? Mely televízió- és rádiócsatornákat, s azon belül milyen mûsorokat
részesítenek elõnyben? Sportolnak-e, s ha igen, milyen sportokat ûznek leg-
gyakrabban? Vagy csupán a neten szörfölnek rendszeresen? Vajon milyen web-
lapokra látogatnak el legsûrûbben? Az információs társadalom bõséges kínálata
mellett marad-e idõ az olvasásra vagy a barátokkal való együttlétre? Dolgozatomban
ezekre a kérdésekre keresem a választ.

Megállapításaimat arra a felmérésre alapozom, melyet megközelítõleg 2006
novembere és 2007 januárja között végeztem a Jászság hét középiskolájában.
Szerepeljenek itt a középiskolák pontos elnevezései, melyeket a késõbbiekben (fõként
a táblázatokban) rövidítésekkel helyettesítek: Deák Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola (DF, Jászárokszállás); Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Ipari, Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola és
Kollégium (JNSZM, Jászapáti); Klapka György Szakközép- és Szakiskola (KGY,
Jászberény); Lehel Vezér Gimnázium (LVG, Jászberény); Liska József Erõsáramú
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium (LJ, Jászberény); Mészáros Lõrinc
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (ML, Jászapáti); Terplán Zénó Mûszaki
és Közgazdasági Szakképzõ Iskola (TZ, Jászberény). Iskolánként két-két tizedikes
osztályban töltettem ki a kérdõívet, melyben a tanulók olvasási, könyvtárhasználati
szokásaira és kedvelt szabadidõs tevékenységeire kérdeztem rá. A kérdõív kitöltése
mellett minden tanulónak kellett írnia egy fogalmazást is, mivel távolabbi célom,
hogy vizsgáljam az olvasási, médiahasználati szokások és a fogalmazási képesség
összefüggéseit. Jelen tanulmányban közölt eredmények tehát csak egy szûkebb
szeletét villantják fel egy átfogó kutatásnak, elsõsorban a tanulók szabadidõs
tevékenységeire, s az olvasásnak azon belül elfoglalt helyére összpontosítva. Ehhez
a teljes vizsgált mintának a felét vettem alapul, vagyis iskolánként egy-egy osztályt,
201 tanulót, amibõl 99 fiú és 102 lány, tehát a nemek aránya szerencsésen alakult.

A kérdõívnek a szabad idõ eltöltésére vonatkozó részében arra kértem a tanulókat,
rangsorolják a következõ tevékenységeket 1-tõl 7-ig aszerint, hogy milyen gyakran
töltik vele a szabad idejüket (1=leggyakrabban, 7=legritkábban, egy számot több
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tevékenységhez is lehetett írni): sportolás, televíziózás, rádiózás, számítógépezés,
olvasás, közös program a barátokkal, egyéb. Rákérdeztem arra is, hogy melyik
televízió- és rádiócsatornákat nézik, hallgatják, s hogy milyen mûsorokat kedvelnek;
mire használják a számítógépet; milyen internetes oldalakat látogatnak szívesen; a
barátaikkal együtt melyek a leggyakoribb tevékenységeik, illetve a felsoroltakon
kívül mivel töltik még sûrûn a szabad idejüket. A válaszok a következõképpen
alakultak.

Sportolás

 Nem csupán azt vizsgáltam, hogy a tanulók milyen gyakran választják szabadidõs
tevékenységként a sportot, hanem azt is, hogy milyen sportot ûznek legszívesebben.
Az 1. diagram mutatja, hogy a vizsgált populációban a legnépszerûbb sportnak a
labdarúgás számít, a legtöbbet választott tevékenységek között az elsõ hat helybõl
négyen valamilyen labdajátékot találunk, s megjelenik még a kerékpározás és a
kocogás is. Fontos hangsúlyozni, hogy itt nem csupán a sportot mint leggyakoribb
tevékenységet jelölõk adatai szerepelnek, hanem azokéi is, akik mondjuk harmadik,
negyedik, ötödik, hatodik vagy hetedik helyre rangsorolták a tevékenységet, de
válaszoltak arra a kérdésre is, hogy mit sportolnak rendszeresen vagy kevésbé
rendszeresen. A nemek közötti különbséget tekintve a labdarúgás inkább a fiúk,
míg a kocogás egyértelmûen a lányok sportja, kosárlabdázni és a kerékpározni
pedig egyaránt szeretnek mindkét nembe tartozók. A sportolási kedv természetesen
egyénenként is nagyon változó, hiszen sokan nem is neveztek meg egyetlen
tevékenységet sem, de olyan is volt, aki nyolcféle sportot is ûz, nevezetesen egy
liskás tanuló, aki focizik, fallabdázik, teniszezik, kosárlabdázik, sakkozik,
pingpongozik, kézilabdázik és még úszik is. S vajon mivel töltik szabad idejüket
azok, akik nem szívesen sportolnak? Talán úgy vélik, az izzadtsággal járó elfoglaltság
helyett sokkal jobb kikapcsolódás megnézni a tévében egy-két jó filmet a kényelmes
fotelból a hûvös szobában. Lássuk, hogyan alakultak a televíziózás kedveltségi
mutatói az egyes osztályokban.

Az 1. táblázat adataiból kitûnik, hogy a felmérésben részt vevõ osztályok közül a
Mészáros Lõrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 10. a osztályos tanulói
sportolnak legszívesebben szabad idejükben. Ezt a tevékenységet a tanulók 60%-
a (18 fõ) jelölte meg elsõ vagy második leggyakoribb szabadidõs elfoglaltságként.
Kiemelkedõ még a Liska József Erõsáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
10. b-s tanulóinak eredménye is, hiszen az osztály több mint fele, 55,9%-a (11 fõ)
szintén elsõ vagy második helyre rangsorolta a sportot. Ha a táblázat alsóbb régióit
is megvizsgáljuk, akkor kiderül, hogy a Klapka György Szakközép- és Szakiskola
tizedikesei túlnyomórészt (14 fõ, a tanulók 43,7%-a) a hatodik vagy hetedik
leggyakoribb elfoglaltságukként jelölték meg a tevékenységet, õket tarthatjuk tehát
a legkevésbé sportkedvelõ osztálynak. S hogy mi állhat a differenciák hátterében?
Iskolatípusonként nem beszélhetünk szignifikáns különbségekrõl, ám, ha
megvizsgáljuk az egyes osztályok nemenkénti összetételét, kiderül, hogy azokban
az osztályokban, ahol a sport preferált tevékenység, jócskán több a fiú, míg, ahol a
lányok vannak többen, ott a sporttevékenység gyakorisága háttérbe szorul. Az
említett három osztályban például a fiúk és lányok aránya: Mészáros: 17 fiú : 23
lány; Liska: 28 fiú : 6 lány; Klapka: 7 fiú : 26 lány.

1. táblázat: A sport mint szabadidõs tevékenység népszerûsége a vizsgált
osztályokban

1. diagram: a tíz leggyakoribb sporttevékenység a vizsgált populációban
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Televíziózás

A gyerekek által felsorolt összes kedvelt tévécsatornát itt nem tudjuk megjeleníteni,
de azok jellege szerint csoportosíthatjuk õket, s ezáltal a következõ sorrendet
állíthatjuk fel: a legnépszerûbb körükben a két földi sugárzású kereskedelmi adó, ezt
követik a zene-, a sport-, és az ismeretterjesztõ csatornák. A további sorrend:
mûholdas sugárzású, vegyes tartalmú kereskedelmi csatornák, film/mozi-,
közszolgálati-, mese-, szex/pornó, és hírcsatornák. Érdemes kiemelni, hogy a
közszolgálati adók közül az M1-et tíz, a Duna Tv-t csupán egy tanuló nevezte meg,
míg az M2-t egy sem, s a hírcsatornák is csak négy esetben említtettek.

A 2. táblázat adatait szemügyre véve kiderül, hogy elõbbi megállapításunkkal,
miszerint: akik nem szeretnek sportolni, azok szeretnek tévézni, ráhibáztunk, hiszen
a klapkások a sportot túlnyomó többségben az utolsó helyekre rangsorolták, ezzel
szemben a tévénézést az osztály 68,8 %-a (22 fõ) az elsõ két leggyakoribb szabadidõs
tevékenységeként tünteti fel, ezzel kimagaslóan megelõzve a Deákba járó
tizedikeseket, ahol a tanulók fele (50,1%) szintén elsõ vagy második helyen jelölte
meg. A tévénézést hatodik-hetedik helyre legtöbben (7 fõ, 25,8%) a Lehel Vezér
Gimnázium tanulói rangsorolták, kevéssel elõzve meg a Mészárosba járókat, akiknek
23,3%-a (7fõ) is a legritkább két szabadidõs tevékenysége közé sorolta. Itt is
érvényesül az elõbbi tendencia, vagyis meghatározó az osztályok nemenkénti
összetétele: leggyakoribb tevékenységként azokban az osztályokban nevezték meg
a tévénézést, ahol több a lány (Klapka: 7 fiú : 26 lány; Deák: 3 fiú :13 lány1; Terplán:
5 fiú : 20 lány), a zömében fiús osztályok, mint a Liska (28 fiú : 6 lány) vagy a
jászapáti szakképzõ iskola (JNSZM, 26 fiú : 6 lány) tanulói többnyire a 3-5.
leggyakoribb tevékenységükként írták le. Az iskolák típusa szerint is kimutatható a
különbség: a gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok tanulói közül kevesebben
áldoznak szívesen a szabad idejükbõl tévénézésre, mint a szakképzõ, illetve
szakiskolákban.

2. táblázat: A televíziózás mint szabadidõs tevékenység népszerûsége a vizsgált
osztályokban

2. diagram: A 15 legnépszerûbb televíziós csatorna a vizsgált populációban

1 A Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolából csak hozzávetõleges adatokat
tudunk közölni, mivel a kérdõíveknek csak kb. fele érkezett vissza a tanulóktól.

A televízió-nézési szokásokat részletesebben is vizsgáltam azáltal, hogy rákér-
deztem, melyek a tanulók által kedvelt televíziós csatornák és mûsorok. A 2. diagra-
mon a tizenöt legkedveltebb tévéadót tüntettem fel.
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miszerint: akik nem szeretnek sportolni, azok szeretnek tévézni, ráhibáztunk, hiszen
a klapkások a sportot túlnyomó többségben az utolsó helyekre rangsorolták, ezzel
szemben a tévénézést az osztály 68,8 %-a (22 fõ) az elsõ két leggyakoribb szabadidõs
tevékenységeként tünteti fel, ezzel kimagaslóan megelõzve a Deákba járó
tizedikeseket, ahol a tanulók fele (50,1%) szintén elsõ vagy második helyen jelölte
meg. A tévénézést hatodik-hetedik helyre legtöbben (7 fõ, 25,8%) a Lehel Vezér
Gimnázium tanulói rangsorolták, kevéssel elõzve meg a Mészárosba járókat, akiknek
23,3%-a (7fõ) is a legritkább két szabadidõs tevékenysége közé sorolta. Itt is
érvényesül az elõbbi tendencia, vagyis meghatározó az osztályok nemenkénti
összetétele: leggyakoribb tevékenységként azokban az osztályokban nevezték meg
a tévénézést, ahol több a lány (Klapka: 7 fiú : 26 lány; Deák: 3 fiú :13 lány1; Terplán:
5 fiú : 20 lány), a zömében fiús osztályok, mint a Liska (28 fiú : 6 lány) vagy a
jászapáti szakképzõ iskola (JNSZM, 26 fiú : 6 lány) tanulói többnyire a 3-5.
leggyakoribb tevékenységükként írták le. Az iskolák típusa szerint is kimutatható a
különbség: a gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok tanulói közül kevesebben
áldoznak szívesen a szabad idejükbõl tévénézésre, mint a szakképzõ, illetve
szakiskolákban.

2. táblázat: A televíziózás mint szabadidõs tevékenység népszerûsége a vizsgált
osztályokban

2. diagram: A 15 legnépszerûbb televíziós csatorna a vizsgált populációban

1 A Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolából csak hozzávetõleges adatokat
tudunk közölni, mivel a kérdõíveknek csak kb. fele érkezett vissza a tanulóktól.

A televízió-nézési szokásokat részletesebben is vizsgáltam azáltal, hogy rákér-
deztem, melyek a tanulók által kedvelt televíziós csatornák és mûsorok. A 2. diagra-
mon a tizenöt legkedveltebb tévéadót tüntettem fel.

Televíziós csatornák
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Szarvák Tibor

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ELKÉPZELÉSEK
AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN ÉS A TISZA-VÖLGYÉBEN

A különbözõ igazgatási szinten elkészített információs társadalom fejlesztési
programoknak általában két fontos eleme figyelhetõ meg. Egyrészt léteznek kötelezõ
elemek (ide alapvetõen a korábban említett piramis alapjához tartozó infrastruktúra
fejlesztéseket soroljuk), illetve lokális programok, amelyek a helyi erõsségekre és
lehetõségekre alapozva alakítják ki a helyi társadalmi csoportok igényeit,
alkalmazkodást segítõ cselekvéseit  az átmeneti korban lévõ gazdasági-társadalmi
intézményekhez. Jelen tanulmányban a régió dokumentuma mellett a Jászberényi
kistérséget is érintõ, Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése elnevezésû integrált
vidékfejlesztési program dokumentumait is elemezzük.

Az Észak-Alföld regionális stratégiájában megfogalmazott jövõképe elfogadja az
információs társadalom innovatív hatását, amely „elõsegíti a régió gazdasági
versenyképességét, valamint az informatikai fejlõdés eredményeképpen a jelenleg
elmaradt települések is bekapcsolódnak a fejlõdési folyamatba és létrejön az e-régió.”1

Az anyag a régióról elmondható számos sztereotípia és társadalmi tény ellenére –
az infrastruktúra kiépítettségének hiánya, alacsony Internet- és egyéb info-
kommunikációs eszköz penetráció, az átlagos informatikai képzettség és a digitális
kultúra hiánya stb. - az e-régió elérését tûzi ki célul. Az e-régió kiépítéséhez a régióban
elérhetõ és rendelkezésre álló jól képzett és képezhetõ humán erõforrás, az erõs
K+F bázis és az e-közigazgatás megvalósításának alapjául szolgáló, szélessávú
infrastrukturális fejlesztések képezik a program alapjait.

Azonban úgy látjuk, hogy az Észak-Alföld információs társadalom stratégiája
kevésbé talál választ arra, hogy miként vonhatóak be a hátrányos helyzetû csoportok
az információs társadalomba, az e-régió elérésbe.

Bár az esélyegyenlõség dimenziója a horizontális fejlesztésû területek közé került,
a program megjelölt prioritásai (e-infrastruktúra kiépítése,  IKT-eszköz ellátottságá-
nak emelése, e-kormányzat megvalósítása, e-oktatás megteremtése, e-gazdaság
támogatása) és az intézkedések elgondolásunk szerint kevésbé kezelik azt a régiónkra
jellemzõ tényt, hogy a tervezõk milyen speciális elképzelésekkel2 segítenék az Észak-

Alföldi régióban kiemelkedõen magas arányú roma társadalom információs
társadalmi integrációját, felzárkózását.

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) programozási folyamatban (témaveze-
tõ: Lányiné Fogarasi Kornélia – VÁTI Kht. – Szoboszlai Zsolt – MTA RKK) a Tisza-
térség – komplex és a kistérségekre vonatkozó - integrált területfejlesztési,
vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciójában és programjában a humán
fejlesztési irányok (így az információs társadalom építése is) meghatározó utat
jelentettek. A programozás során az integrált fejlesztési modellekre és az ,,alulról
jövõ” tervezési metodikára, ezért az intézkedések során az adott kistérség
résztársadalmi csoportjainak igényeibõl indultunk ki. A nagytérségi programozás
során a prioritások között az információs társadalom hívószavait a képzés, a
foglalkoztatás, a hagyományok, valamint a hálózatok, illetve a partnerség, a
demokratizálás említésekor találhatjuk meg).

1. térkép A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése programban résztvevõ kistérségek
(Fehérgyarmati, Mátészalkai, Vásárosnaményi, Szolnoki, Jászsági, Törökszent-
miklósi, Közép-Tiszavidéki, Kisteleki, Hódmezõvásárhelyi, Szentesi és Csongrádi)
az Alföldön

1 A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központja (HBMÖ IK) által készített
Észak-Alföldi Információs Társadalom Stratégia. Debrecen, 2005. június 30. www.eszak-alfold.hu
2 Értelmezésünkben a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok életében az elérés fizikai biztosítása
még jelent automatikus használatot is, ezért az oktatási tartalmak digitalizálását, valamint a
távmunkát lehetne idesorolni.
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