
Összehasonlító elemzés 

A két 14 éves fiúval egy táborban ismerkedtem meg. A. down-kóros és túlsúlyos fiú, míg B. 

középsúlyos értelmi fogyatékos. Számomra azért érdekes az összehasonlítás mert a 

csoportban néha  teljesen együttműködtek, máskor pedig teljesen más világban volt a két fiú.  

Annyit tudtam meg róluk, hogy egy kollégiumban laknak, így ismerték egymást. Két külön 

kísérővel érkzetek, A. egy szobában lakott a kísérőjével, nagyon igényelte a közelséget. 

Mindig egy tigrist vitt a kezében, néha az állat beszélt helyette, amikor zavarban volt. A 

megérkezéskor órákon keresztül szalad körbe-körbe, senki mellett nem akart megállni, idegen 

volt számára a környezet. Jó a ritmusérzéke, szeretett néptáncolni, viszont a zárt terekből és a 

hangos zenétől menekült. Amikor úgy érezte nem kap elég figyelmet, akkor “esett össze” 

fogta a lábát, hogy fáj és a szívét. A nevelőnő javaslatára ilyenkor csak bátorítani kellett és 

egyből szaladt tovább. 

B. mindig vidám volt, szeretett barátkozni, viszont nem tudott érthetően beszélni. A 

kézügyessége nagyon jó, szeretett és  tudott is építeni magas tornyokat. A labdajátékokban 

nagyon szívesen részt vett és meglepő volt a teljesítménye is. Ragaszkodóbb volt mint A., 

viszont nem fordított egy személyre annyi energiát.  

A SEDS teszt kitöltése érdekes volt, nem gondoltam, hogy felmerülnek különbségek. Az 

összesített pontszámok: B: 45 és A: 53. Meglepő, hogy B, ez alapján az átlagos kategóriába 

esik.  

A részadatok a következők:                                                        B:                                                  A. 

1. Társakkal való interakció kerülése                             7                                                 10 

2. Agresszív kommunikáció                                              7                                                 7   

3. Pedagógusokkal való interakció kerülése                 9                                                  9 

4. Nem megfelelő viselkedésminták                              11                                             8 

5. Depresszív reakciók                                                      4                                                   7 

6. Fizikai és félelmi reakciók                                            7                                                  12 

 

A megfigyelésemet alátámaszatva, A.kerülte a társaságot, mindig a nevelővel vagy a több 

felnőttel sétált. Az érzelemvilága egyhangú volt, így nem mutatott ingadozást különböző 

helyzetekben. A depresszív reakciók arra mutatnak rá, hogy nem mindig vett részt a 



feladatban, legtöbbször csak kívülről szemlélte. A fizikai reakciók elsősorban a 

figyelemhiányos állapotot jellemzik, amikor fájtatja a lábát és a szívét.  

B-nél a nem megfelelő viselkedésiminták részt emelném ki, mivel ő folyamatosan figyelte a 

környezetet és mások reakcióit, ami alapján az ő arckifejezése is változott.  

Amennyiben volt célja a feladatnak és ők is megértették, akkor lelkesen és együttműködően 

dolgoztak. Ilyen volt például,amikor plüssállat mentős játéknál, a csapat állatokat “mentett 

ki” a vízből, és a két sérült fiú egy házat épített kockákból, ahová az állatok mentek. Ez volt a 

legnagyobb pillanat, amikor látszott a szemükben, hogy egy közös célért dolgoznak.  


