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Az iskola elAz iskola előőtti tti ééletkor (0letkor (0--6 6 éév)v)
pszichofiziolpszichofiziolóógigiáájjáárróóll



Az elemi alapkAz elemi alapkéészsszséégrendszer orszgrendszer orszáágos gos 
áátlagtlagáának fejlnak fejlőőddéésese

Nagy JNagy Jóózsef zsef áábrbráája nyomja nyomáánn
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Az emberi tanulAz emberi tanuláás s evolevolúúcicióóss hháátterettere

ŐŐslsléénytan:nytan: az az agytagytéérfogatrfogat ~ 100 ezer ~ 100 ezer éév v óótata
vvááltozatlan, 50 ezer ltozatlan, 50 ezer ééve biztosanve biztosan

AntropolAntropolóógia:gia: Homo Sapiens 50 ezer Homo Sapiens 50 ezer ééve ve vvááltozatlanltozatlan
agymagymééret, sret, súúly, tekervly, tekervéények, barnyek, baráázdzdáákk

Ontogenezis:Ontogenezis: a csecsema csecsemőő-- éés kisgyermekkor s kisgyermekkor ididőőtartamatartama
az az öösszes emlsszes emlőőssööknknéél l hosszabbhosszabb!!
bbőőssééges ges éérréési idsi időőttáávlatvlat

AnatAnatóómia:mia: emberember agykagykéérgi felrgi felüülete lete 2400 cm2400 cm22

macskmacskáéáé 100 cm100 cm22



Az agykAz agykééreg Brodmannreg Brodmann--mezmezőőii



Az emberi genomban rAz emberi genomban röögzgzüült lt 
veleszveleszüületett kletett kéészletszlet

1.1. PrototPrototíípusokpusok
llááttáási:si: alapszalapszíínek, alapidomoknek, alapidomok
hallhalláási:si: magas, mmagas, méély hangokly hangok
íízlelzleléési, szaglsi, szagláási:si: éédes eldes előőnyenye

2.2. Emberi arc + hangEmberi arc + hang--felismerfelismerééss
mmáás hasonls hasonlóó ingerekkel szembeningerekkel szemben

3.3. BeszBeszéédeldelőőtti protokommuniktti protokommunikáácicióó
nem tagolt jeladnem tagolt jeladááss

4.4. Nyelvtani Nyelvtani „„fogadfogadóókkéészsszséégg””
univerzuniverzáális grammatikai foglis grammatikai fogéékonyskonysáágg

5.5. Logikai Logikai „„inninnáátizmustizmus”” eseséélyelye
vitatott, de gyvitatott, de gyűűlnek az adatok!lnek az adatok!
a Kanta Kant--ffééle le „„a prioria priori”” a ja jöövvőő egyik genetikai elve?egyik genetikai elve?



A magzati A magzati éérréés els előőfutfutáára:ra:
a halla hallááss

Az anyamAz anyamééh h „„zajoszajos”” kköörnyezetrnyezet!!
Hatnak:Hatnak:

1.1. Az anyai hangok:Az anyai hangok: szszíívvervveréés, bs, béélhanglhang
2.2. A kA küülvillviláág g lláármrmáájaja tomptompíítottantottan
3.3. ReakciReakcióó::

szszüületletéés uts utáán:n: hallhallóósejtek sejtek éés neuronok hirtelen s neuronok hirtelen éérréésese
3030--32 h32 héét utt utáán: elektromos vn: elektromos váálaszoklaszok

4.4. Teljes Teljes éérréés:s: hat hhat hóónap alattnap alatt
5.5. RegressziRegresszióó:: hat hhat hóónapos csecsemnapos csecsemőőben ben ugyancsak megindulugyancsak megindul



MMééhenbelhenbelüüli tanulli tanuláás:s: hangingerekre bizonyhangingerekre bizonyíított!tott!

A hangmagassA hangmagassáág g éés s ––ritmusritmus szszüületletéés uts utááni gyors ni gyors 
felfogfelfogáása magzati ismsa magzati isméétltléések nyomsek nyomáánn

VigyVigyáázat:zat: ez mez méég g nem sznem szöövegfelismervegfelismerééss!!

A magzattal A magzattal „„beszbeszéélgetnilgetni”” kkééptelensptelenséég!g!



MMééhen belhen belüüli lli lááttáás:s:
cscsöökevkevéényes funkcinyes funkcióó

ÚÚjszjszüüllööttbenttben a a prototprototíípusokon pusokon ééss egyegyééb innatolb innatolóógiai jelensgiai jelenséégen gen 
kkíívvüüll::
–– ttáárgykrgyköövetvetéési nsi néézzééss
–– kkööteleztelezőő, vagy , vagy „„ragadragadóóss”” figyelemfigyelem

HHáárom hrom hóónapos korban: vnapos korban: váárakozrakozáási ksi kéépesspesséég, szemkontaktusg, szemkontaktus
Hat hHat hóónapos korban: napos korban: „„GestaltGestalt”” (Kanizsa(Kanizsa--áábrbráák)k)
ElsElsőő éévben:vben: valvalóódi ldi lááttáási tsi táájjéékozkozóóddááss

KKéét nagyagyi rendszer:t nagyagyi rendszer:
1.1. HHáátstsóó (dorz(dorzáális) = hol lis) = hol éés hogyan?s hogyan?
2.2. ElElüülslsőő (ventr(ventráális) = mit lis) = mit éés milyen ks milyen kéépben?pben?



3 hónapos 12 hónapos



LLááttáási feldersi felderííttéés ids időőtartamatartama

10 20 30 40 50%

2 hetes
3 hónapos





Eidetikus lEidetikus lááttáás: gyermeki sajs: gyermeki sajáátosstossáág?g?

A kA kéét ft főő llááttóórendszer rendszer „„ttúúlplpöörgrgéésese””::
–– egegéészsszsééges lges lááttáás s éés ks kéépzeletpzelet
–– regressziregresszióó kifejezett!kifejezett!

LLééteziktezik--e felne felnőőttkori ttkori eideidééziszis??
–– éélsakkozlsakkozóók?k?
–– fejszfejszáámolmolóó fenomfenoméének?nek?
–– szszíínnéészi szerepteljesszi szerepteljesíítmtméények?nyek?



A homloklebeny kiemelkedA homloklebeny kiemelkedőő szerepe:szerepe:
a tudatosula tudatosuláás s „„edzedzőőteretere””

PrefrontPrefrontáális klis kééregmezregmezőő ((PFK):PFK):
–– mméérlegelrlegeléés,s,
–– terveztervezéés,s,
–– ddööntntééshozatal,shozatal,
–– figyelem,figyelem,
–– rröövidtvidtáávvúú memmemóóriaria

TehTeháát: egt: egéész gondolkodsz gondolkodáási rendszer!si rendszer!

A. Luria (1975), A. Damasio (1996)A. Luria (1975), A. Damasio (1996)



A homloklebenyA homloklebeny



A kirekesztA kirekesztééss

A fejlA fejlőőddőő pszichikum fontos eleme!pszichikum fontos eleme!

A kisgyermek kA kisgyermek küüllöönleges hangnleges hang--feltfeltáárróó éés ls láátvtváányrnyröögzgzííttőő
kkéépesspesséége visszafejlge visszafejlőődik.dik.

„„Felesleges bFelesleges bőősséégg””, vagyis, vagyis
1.1. A magzati A magzati ééletben:letben: ttíízszer annyi sejt az agyban, mint azszer annyi sejt az agyban, mint a

csecsemcsecsemőőkori stabilizkori stabilizáállóóddáás sors soráánn
2.2. A gyermeki tanulA gyermeki tanuláás sors soráán:n: áállandllandóó ismeretismeret--felhalmozfelhalmozáás s ééss

áállandllandóó kiiktatkiiktatááss

„„Tanulni annyi, mint kiselejtezni!Tanulni annyi, mint kiselejtezni!””
(J. P. Changeux, 2000)(J. P. Changeux, 2000)



A beszA beszééd d éés a tudatosss a tudatossáág:g:
aa POTPOT (fali(fali--tarktarkóóii-- halhaláántntééki) aszimmetriaki) aszimmetria

KKéényszernyszerűű prediszpozprediszpozíícicióó a genombana genomban::

AA kkéérgi rgi PPARIETOARIETO--OOKCIPITOKCIPITO--TTEMPOREMPORÁÁLISLIS mezmezőőkk
gyorsgyors, aszimmetrikus n, aszimmetrikus nöövekedvekedéése!se!

KKéérdrdéés marad:s marad:

az agyi az agyi beszbeszééddprogram program éés az s az ööneszmneszmééllééss (tudat(tudat))
programjaprogramja ppáárhuzamosrhuzamos, vagy , vagy azonosazonos folyamatok?folyamatok?

A diszlexia a pA diszlexia a páárhuzam rhuzam éérverve



NormNormáális agy PETlis agy PET--kkéépepe A hiA hiáányznyzóó POTPOT--mezmezőő

DiszlexiDiszlexiáás agy PETs agy PET--kkéépepe NemzetkNemzetköözi statisztikazi statisztika



Az emberi tudatbajutAz emberi tudatbajutáási folyamatok si folyamatok 
mellett megmarad a tudattalan is!mellett megmarad a tudattalan is!

1.1. 55--7 7 ééves korig kialakul a dominves korig kialakul a dominááns fns féélteke lteke 
ttúúlslsúúly (verbalizly (verbalizáácicióó))

2.2. HHááttttéérr--ttáárolrolóókkéént pnt páárhuzamosan fennrhuzamosan fennááll a ll a 
nemnem--tudatos szftudatos szfééra isra is

3.3. IngajIngajáárat mrat műűkköödik a kdik a kéét pt páárhuzamos rhuzamos 
pszichikus tartalom kpszichikus tartalom köözzöötttt



LegLegúújabb adatok a korai gyermekkorra jabb adatok a korai gyermekkorra 
jellemzjellemzőő pszichikus fejlpszichikus fejlőőddéésrsrőőll

1.1. FizikFizikáális lis éérréés tets tetőőzikzik
•• A teljes agyi neuronA teljes agyi neuronáállomllomáány 4ny 4--6 6 éév kv köözzöötttt
•• A teljes motoros kA teljes motoros kéészsszséég (manipulg (manipuláácicióó is),is),
•• Az agyi beszAz agyi beszéédd--apparapparáátus differencitus differenciáállóódikdik

2.2. Szenzoros, Szenzoros, éérzrzéékelkeléési funkcisi funkcióó „„ttúúlplpöörröögg””
•• A holisztikus befogadA holisztikus befogadáás jellemzs jellemzőő
•• EidEidéézis dominzis domináál a ll a lááttáás ters teréénn

3.3. ÉÉrzelmi (emocionrzelmi (emocionáális) fejllis) fejlőőddééss
•• A szA szüüllőők (gondozk (gondozóók) domink) dominááns szerepens szerepe
•• AzonosulAzonosuláás (konszonancia) a ts (konszonancia) a táársas krsas köörnyezettelrnyezettel
•• Az Az öönazonosulnazonosuláás elemei (s elemei (öönbizalom, nbizalom, öönfegyelem) megjelenneknfegyelem) megjelennek



LegLegúújabb adatok a korai gyermekkorra jabb adatok a korai gyermekkorra 
jellemzjellemzőő pszichikus fejlpszichikus fejlőőddéésrsrőőll

4.4. KognitKognitíív (megismerv (megismeréési) fejlsi) fejlőőddééss
•• KognitKognitíív disszonancia v disszonancia éés leks leküüzdzdéése jelennek megse jelennek meg
•• Hirtelen, robbanHirtelen, robbanáásszersszerűű „„ahaaha””--éélmlméényeknyek
•• A jA jááttéék a komplex megismerk a komplex megismeréés fs főő eszkeszköözeze

5.5. TTáársas (szocirsas (szociáális) fejllis) fejlőőddééss
•• Az Az „„elmeelme--olvasolvasááss”” ((„„mind readingmind reading””) kezdetei) kezdetei
•• „„TTüükköörneuronokrneuronok”” (Mirror(Mirror Neuronal System) az agybanNeuronal System) az agyban
•• Az utAz utáánznzáás s éés ts táársas tanulrsas tanuláás univerzs univerzáális leszlis lesz

6.6. A beszA beszééd fejld fejlőőddéésese
•• RobbanRobbanáásszersszerűűen gyors szen gyors szóóttáár birtoklr birtokláás (4 s (4 éévesen 1500vesen 1500--200 sz200 szóó))
•• VeleszVeleszüületett nyelvtani kletett nyelvtani kéészsszséégg
•• ÖÖrrööklklőőddőő matematikai, logikai kmatematikai, logikai kéészsszséégg



Az emberi Az emberi genombangenomban öörrööklklőőddőő
beszbeszéédkdkéészsszséég szilg sziláárd trd téénnynnyéé vváált!lt!

A mintegy 30 A mintegy 30 ééve vitatott Chomskyve vitatott Chomsky--elv ma melv ma máár a tanulr a tanulááselv hselv hííveivei
szszáámmáára (Behavioristra (Behavioristáák, Snow, Tomasello, stb.) is evidencia!k, Snow, Tomasello, stb.) is evidencia!

•• A szA szóóttáár r éés nyelvtan hirtelen kifejls nyelvtan hirtelen kifejlőőddéése (3se (3--4 4 ééves korban)ves korban)

•• A A „„kisgyermekkisgyermek--nyelvnyelv”” éés grammatika felns grammatika felnőőttek ttek ááltal alig befolyltal alig befolyáásolhatsolhatóókk

•• „„kritikus perikritikus perióódusdus”” a tanula tanuláásban (max. 12 sban (max. 12 ééves kor)ves kor)

•• Az izolAz izoláált gyermekek (lt gyermekek („„MaugliMaugli””) p) pééldldáájaja

•• IzolIzoláált lt „„nnéémama”” őőslakosslakos--ttöörzsek (Nicaragua, Hawaii, stb.) przsek (Nicaragua, Hawaii, stb.) pééldldáájaja

•• A bA bíízhatzhatóó humhumáán genom feltn genom feltáárráásoksok

NNééhháány ny éérv:rv:


