
Archetipikus szimbólumok a hálózatépítésben

A szimbólum nyelve
• A jelképeken alapuló kommunikáció minden nép kultúrájának eredete

(Spineto, 2003).

• A jelképek üzeneteket hordoznak az új generációk számára (Újvári,

2015), s meghatározóak a társas-társadalmi kapcsolatok rendszerében

(Malinowski, 1972).

• Egy közösség egységének, s kommunikációjának az alapját képezik

(Hoppál és mtsai, 1995).

• Az archetipikus szimbólumok egyetemesek, kommunikációs erejük

határtalan (Tánczos, 2007), s szükségletet elégítenek ki (Eliade, 2006).

Aktualitás
• A diverzitás megjelenik a nevelés-oktatás-képzés területein.

• Tanulás élmény-jellegű felfogása.

• Elmagányosodás, depresszió.

• Bullying terjedése.

(Kissné-Horváth, 2017; Jármi, 2019)
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Feltáró módszerek
• Az elő- és utóvizsgálatok alkalmával készült – 1. és 2. – video-felvétel

alapján töltötte ki három független kódoló a Szocialitást vizsgáló

megfigyelési szempontsort (MI – Beérkezés; MII – Szabad játék; MIII –

Csoportos foglalkozás). A megfigyelési szempontsor a kutatásban részt

vevő gyermekek viselkedését egyénenként vizsgálja. Szempontsorunkat

hazai és nemzetközi kutatások és mérőeszközök, illetve saját

tapasztalataink figyelembevételével dolgoztuk ki.

• A Kérdőív I. (KI) a kutatásban részt vevő gyermekkel foglalkozó

szakember által került kitöltésre az 1. és a 2. video-felvétel (Kérdőív I/1. és

I/2.) készítésekor a vizsgált gyermekről. Mérőeszközünket a Social

Responsiveness Scale kérdőív alapján állítottuk össze.

A kutatás eredményeinek bemutatása
• H1 hipotézis vizsgálata: A szabad játékhelyzetben rejlő lehetőségek

mind jobb kihasználására hívják fel a figyelmet eredményeink (1. ábra),

emellett fontos kiemelni, hogy mennyire jelentősek az ebben a

helyzetben használt játékeszközök. A gyermek érdeklődésén és

motivációján alapuló, szenzoros ingereket adó, archaikus élményt

nyújtó, mozgással összekötött játékok gyakoribb használata, az

ezekhez szükséges eszközök biztosítása szabad játékhelyzetben,

módszertani ajánlásként megfogalmazható kutatásunk egyik

eredményeként.

• H2 hipotézis vizsgálata: Eredményeink alapján (2. ábra), az előzőekben

megfogalmazott módszertani ajánlásunkat kiegészíthetjük azzal, hogy

a mozgással összekötött játékokat irányított helyzetben,

csoportfoglalkozás keretében is érdemes gyakrabban alkalmazni.

• H3 hipotézis vizsgálata: Kutatásunk eredményei alapján

megfogalmazhatjuk, hogy a kapcsolat fokozatos kiépítése

megvalósítható: szabad játék során pozitív kapcsolat kiépítése, majd

az ezt követően archaikus élményt-nyújtó csoportos foglalkozás során

(3. ábra).

Összegzés
A kutatásunkban használt módszerünket alkalmazhatónak tartjuk minden

olyan helyzetben, ahol egy gyermek/tanuló/felnőtt közösségbe való

illeszkedését szükséges segíteni. Természetesen, minden esetben az

adott személy speciális szükségleteit, igényeit, életkorát, diagnózisát,

problémáit figyelembe véve kell adaptálni eljárásunk. Ennek során

egyrészt az érintett személlyel, illetve a személyiségét legjobban ismerő

személyekkel (szülő, pedagógus, pszichológus, stb.), másrészt a

problémáival kapcsolatban speciális tudású szakemberekkel

(gyógypedagógus, szociológus, andragógus, stb.) szükséges együtt

dolgozni. Így kialakítható egy hálózat, melynek a közösségbe illesztendő

személy a részese.

Megközelítésünk eredményeként egy olyan hálózat kiépítését tartjuk

lehetségesnek, mely empirikusan igazolható; széles körben használható;

a hálózatban szereplők (beilleszkedési nehézséggel küzdő személyek,

szülők, szakemberek, kutatók) számára is elfogadható. Ezáltal egyrészről

flexibilis és más rendszerek, hálózatok felé nyitott, másrészről

önszabályozó alrendszereiből adódóan zárt, a benne szereplő

személyeket védő komplex makrorendszer kiépítése válik lehetségessé.
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1. táblázat: A pedagógiai kísérlet megvalósítása (N kísérleti csoport = 27, N kontroll csoport = 13)

A pedagógiai kísérletben az intervencióban alkalmazott archetipikus szimbólumok: kör (körjáték), föld és magok (ültetés), tűz (gyertya), víz (halászás),

zene (zenehallgatás, zenélés), ló (lovaglás), kutya (játékok közösen), forgás (forgószékben), ugrálás (trambulinon), hintázás, festés.

Hipotézisek vizsgálatánál alkalmazott minta és mintavételi eljárás:

• Populáció: Csongrád megyében ellátott, autizmusra utaló diagnózissal rendelkező óvodáskorú gyermekek.

• Minta: A 2012/2013., a 2013/2014. és a 2014/2015. tanévek folyamán autizmus spektrum zavarra utaló diagnózissal rendelkező óvodáskorú (3–7 év

közötti) gyermekek Szegeden és Hódmezővásárhelyen.

• Mintavételi eljárás: Jelen vizsgálat a nem valószínűségi mintavételi csoporton belül az elbírálásos mintavételi típusba sorolható.

A felderítő kutatás célja, kérdése
• Felderítő kutatásunk célja az archetipikus szimbólumok

alkalmazása egy pedagógiai kísérlet során (1. táblázat), mely

vizsgálatban viselkedésproblémát mutató óvodáskorú

gyermekek vesznek részt.

• Kutatásunk egyik alapvető kérdése, hogy a kortársakkal

közösen átélt archaikus élmények hatással vannak-e a az

autizmusra utaló viselkedést mutató gyermekek

kapcsolatrendszerére?

Hipotézisek
• H1: Az autizmusra utaló viselkedést mutató gyermek

archaikus tapasztalatok hatására szabad játékhelyzetben

kortársai játékára odafigyel.

• H2: Az autizmusra utaló viselkedést mutató gyermek motivált

lesz a csoportos foglalkozásokban való részvételre archaikus

élmények hatására.

• H3: A kapcsolat kialakítása autizmusra utaló viselkedést

mutató gyermekkel – a fokozatosság elvének megtartásával

–, archaikus tapasztalatok biztosításával támogatható.
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