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1 Bevezetés  

Cs. Ferenczi Szilvia 

 

A gyermekek fejlődését számos tényező befolyásolja, melyek közül a szűkebb család, a 

szülők hatása kiemelt jelentőségű. A család egy társas rendszer, a társadalom építő köve. A 

változó társadalmi, gazdasági, történelmi környezetben a család funkciói is változnak, egy 

alapvető feladat azonban úgy tűnik, változatlan: a gyermekek felkészítése a társadalomban 

való részvételre, a szocializáció. A gyermekek a családban sajátítják el a társas normák és 

értékek jó részét, azokat a viselkedéseket, szabályokat, attitűdöket, melyek az adott kultúrában 

jellemzőnek tekinthetők (Bigner és Gerhardt, 2014).  

Sokáig azt gondolták, hogy a gyermekek nevelése és fejlődése szempontjából az anya az, aki 

igazán számít. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van, az anya és az apa is egyaránt fontos 

gyermekük fejlődésében, hatásuk ugyanúgy megmutatkozik, és az apák is hasonlóan 

kompetens, gondoskodó szülők lehetnek, mint az anyák (Rohner és Veneziano, 2001). Így ez 

a kötet is mindkét szülővel való közös munkáról szól. Amikor nevelésről beszélünk, szülői, 

anyai és apai nevelésről van szó, hiszen mindkettejük feladata (akár együtt élnek, akár nem) 

gyermekeik felnevelése, fejlődésük támogatása. 

A támogató családi környezet, a gondoskodó, meleg, bizalommal teli, segítő, támogató 

kapcsolat a szülőkkel az egyik legfontosabb védőfaktor a gyermekek életében. A szülővel 

való biztonságos kötődés jobb társas képességekhez, magasabb népszerűséghez, jobb 

önértékeléshez, stresszkezeléshez és iskolai képességekhez, valamint jobb felnőttkori 

egészséghez és lehetőségekhez is kapcsolódik (WHO, 2009). A szülő és gyermeke közötti jó 

kapcsolat elősegíti a gyermek rezilienciájának (rugalmas ellenállóképességének), és 

megküzdési képességeinek fejlődését. A gyermekek jobban meg tudnak küzdeni a 

mindennapi stresszel, gyermek- és serdülőkorban kisebb a valószínűsége a szerhasználatnak, 

alkoholizmusnak, erőszaknak, bűnelkövetésnek, viselkedés- és mentális problémáknak 

(Graber és mtsai, 2015, Hill és mtsai, 2007). 

A szülőség azonban nem könnyű, számos kihívással, stresszel jár, mindamellett, hogy a 

felnőttnek számos normatív és paranormatív (nem a szokásos életvezetéssel járó) nehézséggel 

is meg kell küzdenie. A gyermekek hatékony nevelése rengeteg időt és energiát kíván a 

szülőktől. A gyermekek folyamatosan fejlődnek, a család, és az élet egyéb körülményei is 

változnak, így a szülőknek időről időre új nevelési stratégákat, eszközöket kell fejleszteniük 

és alkalmazniuk céljaik elérése érdekében. A szülői nevelést sok tényező befolyásolja, számos 
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szülő bizonytalan, és sokszor eszköztelen, vagy nem a megfelelő eszközöket választja 

gyermeke fejlődésének támogatásához. Ha a szülők túlterheltek, túl sok stressz éri őket, és 

nem kapnak megfelelő támogatást, nem mindig tudnak megküzdeni a helyzettel, és a család 

működése nehezítetté, problémássá válhat. A gyermek társas, érzelmi szükségleteinek 

kielégítése, a gyermek támogatása háttérbe szorulhat, előfordulhat merev, hideg, elutasító 

vagy nemtörődöm szülői viselkedés, de elhanyagolás, bántalmazás is. Ezek a szülői 

viselkedések rizikót jelentenek a gyermek fejlődésére, számos negatív következménye (pl.: 

agresszió, viselkedés- és mentális problémák, szerhasználat, rosszabb megküzdési képesség és 

egészség, stb.) lehet a rossz gyermekkori tapasztalatoknak (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2019). 

A fentiekből következően a gyermekek optimális fejlődésének támogatását célul kitűző 

szakemberek kiemelten fontos feladata kell, hogy legyen a családok, és a szülők, a szülői 

nevelés támogatása, mivel ezen keresztül a gyermekek jólléte is közvetlenül, kedvezően 

befolyásolható, a szülő és gyermeke közötti kapcsolat erősítése, támogató, gondoskodó, 

szeretetteljes irányba mozdítása prevenció a későbbi problémákra nézve. 

A családi nevelés támogatásának egyik útja a szülőedukáció, mely az esetek jelentős 

részében csoportos formában valósul meg. A szülőedukáció egyértelmű tartalommal, 

célcsoporttal és célokkal kialakított beavatkozás, mely a szülői kompetencia erősítését és/vagy 

a szülői viselkedés megváltoztatását célozza, a gyermekek pozitív fejlődési kimenetének 

támogatása érdekében. A szülői képességekre, érzésekre, vélekedésekre és feladatokra 

irányul, a szülők olyan tapasztalatokat szereznek, melyek hozzájárulnak ismereteikhez és 

megértésükhöz. Pozitívan befolyásolja a családok működését, ismereteket nyújt a gyermekek 

fejlődéséről és a kapcsolatokról, alternatív stratégiákat mutat a nevelésben, készségeket 

fejleszt és újakat tanít. A szülőedukáció célozhat minden szülőt, vagy speciális csoportokat is 

(pl.: autizmus spektrum zavarral élő gyermekek szülei, veszélyeztetett gyermekek szülei, 

stb.), természetesen tartalma és céljai a célcsoport függvényében változnak. Ugyanakkor 

minden szülőedukációnak, szülőcsoportnak a gyermek jólléte szempontjából alapvető 

tényezőkre kell fókuszálnia.  Stabil, szeretetteljes, gondoskodó, kölcsönös kapcsolatra a 

szülővel, a biztonságra, a kiszámítható nevelésre és fegyelmezésre, a bátorító, ingergazdag 

tanulási környezetre (Smith és mtsai, 2002). 

Jelen kötet a szülőknek edukációs csoportokat tartó szakembereknek készült, ugyanakkor 

minden, gyermekekkel és szülőkkel foglalkozó szakember haszonnal forgathatja. Végig vezeti 

az olvasót a szülői nevelés alapfogalmain, a figyelembe veendő tényezőkön, majd gyakorlati 

segítséget nyújt a szülőcsoportok vezetéséhez az alkalmazandó alapelvek, csoportvezetői 
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attitűdök és szemlélet, valamint stratégiák bemutatásával. Minden fejezet végén magyar 

nyelvű ajánlott irodalom található az adott témában, melyek a csoportvezetésre való tartalmi 

felkészülést segítik. 

 

Felhasznált irodalom 

Bigner, J. J. & Gerhardt, C. (2014): Parent-Child Relations. An Introduction to Parenting 

Pearson Education, New Jersey 

Centers for Disease Control and Prevention (2019): Preventing Adverse Childhood 

Experiences: Leveraging the Best Available Evidence National Center for Injury 

Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta 

Graber, R., Pichon, F. & Carabine, E. (2015): Psychological Resilience Overseas 

Development Institute, London 

Hill, M., Stafford, A., Seaman, P., Ross, N. & Daniel, B. (2007): Parenting and resilience 

Joseph Rowntree Foundation, York 

Rohner, R.P., Veneziano, R.A. (2001): The Importance of Father Love: History and 

Contemporary Evidence Review of General Psychology, 5(4), 382-405. 

Smith, C., Perou, R., Lesesne, C. (2002): Parent Education In: Bornstein, M. H. (Ed.): 

Handbook of parenting, 2. ed. Volume 4: Social Conditions and Applied Parenting, 

Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 389-410. 

WHO (2009): Preventing violence through the development of safe, stable and nurturing 

relationships between children and their parents and caregivers 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44088/9789241597821_eng.pdf 
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2 Szülői szerepek, kompetenciák  

Cs. Ferenczi Szilvia, Csákvári Judit 

 

A gyermekek környezetének kiemelt jelentőségű eleme a szűkebb család, azon belül is a 

szülők, a nevelés, mely alapvetően befolyásolja a gyermekek társas, érzelmi, kognitív, nyelvi 

és viselkedéses fejlődését, sőt, a testi fejlődésre is hatással bír (Kiff és mtsai, 2011). A 

szülőség, a szülői nevelés sok tényezőből tevődik össze, vannak biológiai, pszichológiai, 

társadalmi és kulturális aspektusai is, mindemellett számos közelebbi és távolabbi hatás 

befolyásolja. Optimális esetben a nevelés igazodik a gyermek életkorához, fejlődési 

állapotához, jellemzőihez, és rugalmasan változik a gyermek és a körülmények fejlődésével, 

változásával. 

 

Szülői szerepek 

 

A nevelés alapját azok a célok képezik, melyeket a szülők rövid, illetve hosszú távon el 

szeretnének érni gyermeküknél. Ezek a célok lehetnek tudatosak és konkrétak (pl.: a szülő azt 

szeretné, hogy gyermeke diplomát szerezzen), lehetnek kevésbé konkrétak (pl.: a gyermek jól 

boldoguljon az életben), és irányíthatják tudattalanul is a szülő viselkedését (pl.: a szülő úgy 

érzi, hogy az életben mindenért meg kell küzdeni, és erre igyekszik felkészíteni a gyermekét). 

A nevelés alapvető funkciói közé tartoznak a struktúra biztosítása, és a gondoskodás. A 

megfelelő struktúra kialakításával és fenntartásával a szülők a gyermek önszabályozását, 

önkontrollját segítik elő, mely a társadalomba, és a szűkebb társas csoportba való 

beilleszkedés alapja. Elősegíti a biztonságérzetet, a többiek szükségleteinek és jogainak 

tiszteletben tartását, a megfelelő önértékelést és felelősségtudatot, és a saját képességek 

kibontakoztatását. A gondoskodás, a gyermek szükségleteinek kielégítése, és a feltételek 

nélküli szeretet, mely a gyermek jóllétéhez, optimális fejlődéséhez szükséges. A gyermek 

azon tapasztalata, hogy szerethető, és szeretve van, elősegíti az érzelemszabályozást és a 

konstruktív társas kapcsolatok kialakítását, valamint a biztonságos kötődés fejlődését. A szülő 

figyeli, jól értelmezi, és megfelelő módon, megfelelő időben, szeretettel, kiszámíthatóan és 

megbízhatóan válaszol a gyermek jelzéseire, ezzel elősegíti a bizalom és szoros, támogató 

kapcsolat kialakulását (Bigner és Gerhardt, 2014). 
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A szülőséggel, a gyermekek nevelésével számos feladat jár együtt, melyek tartalma és 

hangsúlyossága a gyermek életkorával és fejődési állapotával, képességeivel változik. Többek 

között az alábbiak tartoznak a szülők feladatai közé (Sanders és Turner, 2018): 

 alapvető szükségletek kielégítése 

Alapvető gondozás és gondoskodás, az élettel kapcsolatos szükségletek (táplálkozás, lakhatás, 

megfelelő hőmérséklet, ruházkodás, szeretet) kielégítése, a gyermek biztonságának 

megteremtése, kockázatok csökkentése. 

 érzelmi gondoskodás 

A gyermek érzelmi jóllétének biztosítása, meleg, törődő, gondoskodó, támogató kapcsolat 

kialakítása a gyermekkel, a biztonságos kötődés kialakulásához szükséges pozitív interakciók. 

A gyermek úgy érzi, szeretik és elfogadják őt. A szülők segítik a gyermek 

érzelemszabályozásának, társas és érzelmi kompetenciáinak fejlődését, hogy megfelelő társas 

kapcsolatokat tudjon kialakítani, és fenntartani. 

 szocializáció 

A gyermekek a családban sajátítják el a társas normák jó részét, azokat a viselkedéseket, 

szabályokat, attitűdöket, melyek az adott kultúrában jellemzőnek tekinthetők. A szülők 

megtanítják neki az adott kultúra értékeit, normáit, szabályait, a viselkedéssel kapcsolatos 

elvárásokat, melyek az elfogadott, kívánatos, illetve a nem elfogadott, vagy nem kívánatos 

viselkedések egy helyzetben. Ezeket nagyrészt a többiek, a szülők megfigyelésével, 

utánzásával tanulják a gyermekek, csak kis részükre tanítják őket a szülők közvetlenül. A 

szülők figyelembe veszik a gyermek képességeit, és fejlődési állapotát is. Emellett a 

szocializáció, ahogy maga a nevelés is, kétirányú folyamat, nem csak a szülő felől zajlik a 

gyermek felé, a szülők is alakulnak, változnak a gyermeknevelés során. A szocializációs 

folyamatokon keresztül a gyermek aktív tagjává tud válni a társadalomnak. 

 iránymutatás 

A szülők elvárásokat támasztanak a gyermek viselkedésével kapcsolatban, és optimális 

esetben proszociális viselkedést várnak a gyermektől. Emellett aktívan ellenőrzik, felügyelik a 

gyermeket, és iránymutatást, pozitív megerősítést nyújtanak az életkornak megfelelő, elvárt 

viselkedésekhez.  

 korlátok és határok szabása 

A gyermekek (és a felnőttek) életében fontosak a megfelelő (nem túl szigorú, nem túl laza) 

korlátok, határok, mivel egyrészt segítik az önszabályozást, másrészt biztonságot adnak, 

mivel ezeken keresztül tudják, hogy mi fog következni, és melyik helyzetben mit hogyan kell 
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tenni. Ide tartozik az önszabályozás fejlődésének támogatása (pl.: érzelmek kezelése, nem 

megfelelő viselkedés gátlása, megfelelő/elvárt viselkedés kivitelezése), és pozitív 

fegyelmezési eszközök használata, a nevelésben a viselkedés következményeinek használata, 

büntetés helyett. Egyértelmű elvárások, és kiszámítható viselkedés a felnőtt részéről.  

 képességek fejlesztése, mentorálás 

A szülők modellt nyújtanak gyermekeiknek, emellett tanácsokkal, iránymutatással, 

instrukciókkal segítik a gyermekek önálló élethez szükséges képességeinek fejlődését. Ezek a 

képességek többek között: társas készségek, hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés, 

mások tisztelete, problémamegoldás, önellátás és öngondoskodás, a technológia biztonságos, 

felelősségteljes használata, pénzügyi tudatosság, munkakeresés, tudatos fogyasztói 

magatartás, egészséges kapcsolatok és szexualitás. 

 gyermek érdekeinek képviselete 

A szülők egyik kiemelt feladata a gyermek érdekeinek képviselete, érvényesítése a különböző 

helyzetekben (pl.: iskola, kórház, stb.), hogy a gyermek szükségletei ki legyenek elégítve, 

azoknak megfelelő ellátást kapjon. A gyermekek sokszor nem tudnak, vagy nincs lehetőségük 

kiállni magukért, így a szülők ezzel kapcsolatos szerepe rendkívül fontos. 

 intézményes tanulás támogatása 

A szülők bevonódása gyermekük intézményes nevelésébe fontos tényező a gyermek fejlődése 

szempontjából. Azok a gyermekek, akik szülei érdeklődnek a bölcsődei/óvodai/iskolai 

tevékenységek iránt, részt vesznek az intézmény életében, jobban teljesítenek mind a tanulás, 

mind a társas kapcsolatok terén, és kevesebb viselkedési, érzelmi problémájuk van az 

intézményben. Ha a szülő és a nevelő között jó, bizalmon alapuló, támogató a kapcsolat, 

nagyobb az esély rá, hogy a nevelés színterei nem térnek el nagyban egymástól (mely segíti a 

gyermekek fejlődését), emellett a felmerülő nehézségeket is könnyebben meg tudják oldani, a 

szülő is könnyebben tudja képviselni gyermeke érdekeit, és jobban tudja gyermeke tanulását, 

előrehaladását támogatni (Csákvári és mtsai, 2017). 

 erkölcsi iránymutatás 

Az értékek, melyeket a szülők vallanak, az erkölcsi és vallási vélekedések befolyásolják 

nevelési elveiket és céljaikat. A szülőkkel való interakciók, a szülők által közvetített attitűdök 

formálják a gyermek másokhoz, kapcsolatokhoz, tanuláshoz, munkához, társadalmi 

kérdésekhez, stb. való hozzáállását. A szülők fontos feladata a tolerancia, tisztelet, elfogadás, 

empátia erősítése, az előítéletek elkerülése. 
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A szülők feladatai, a nevelés aktuális, rövid távú céljai, az alkalmazott módszerek, stratégiák, 

a szülői elvárások a gyermek életkorának, fejlődési állapotának függvényében való változásait 

foglalja össze az 1. táblázat. 

 

1. táblázat Szülő feladatok és kötelezettségek az életút során (Sanders és Turner, 

2018, 8.o. alapján, a szerzők módosításaival, kiegészítéseivel) 
 

Életszakasz Főbb szülői feladatok és kötelezettségek 

Születés előtt A magzat növekedéséhez szükséges egészséges környezet 

teremtése 

Az anya egészséges táplálkozásának biztosítása 

Alkohol, dohány, drog használatának mellőzése (korlátozott 

használata) 

A csecsemő számára „fészek” teremtése 

Megfelelő pénzügyi erőforrások biztosítása a család számára 

Biztonságos, megfizethető lakhatás biztosítása 

A szülők közötti egyetértés elérése a szülői szerepeket és 

felelősségeket illetően 

Születéstől 1,5 éves 

korig 

Biztonságos kötődés elősegítése 

Gondozás és gondoskodás 

A csecsemő számára megfelelő stimuláció biztosítása 

A csecsemő jelzéseinek megfigyelése és válaszkészség rájuk 

Közös tevékenységek elérhetőségének biztosítása 

Kiszámítható rutinok kialakítása 

Alvás-ébrenlét mintázat kialakulásának segítése 

Aktív segítségnyújtás a gyermek érzelmeinek kezelésében 

Olvasás, mesélés, mondókázás, éneklés a gyermeknek 

Képernyőnézés (TV, okos eszközök) korlátozása 

1,5-3 éves kor Dicséret és pozitív figyelem használata a kívánatos 

viselkedéseknél 

A nyelvfejlődés és kommunikáció támogatása 

A gyermek bátorítása, hogy önállóan is tevékenykedjen 

Pozitív testvér interakciók elősegítése 

A kérések teljesítésének és az életkornak megfelelő szabályok 

betartásának erősítése 

Kiszámítható fegyelmezési rutinok kialakítása a nem megfelelő 

viselkedéseknél 

Aktív együttműködés, segítségnyújtás a gyermek érzelmeinek 

kezelésében 

Olvasás, mesélés, mondókázás, éneklés a gyermekkel 

Képernyőnézés (TV, okos eszközök) korlátozása 

3-6 éves kor Sikeres testvér és kortárs interakciók segítése 

Aktív kommunikáció az óvodapedagógussal 

Pozitív fegyelmezés használata 
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Együttműködés, segítségnyújtás a gyermek érzelmeinek 

kezelésében 

Olvasás, mesélés, mondókázás, éneklés a gyermekkel 

Képernyőnézés (TV, okos eszközök) korlátozása, tervezett 

használata 

Felkészülés az iskolába való átmenetre 

6-12 éves kor Érdeklődés a gyermek tanulása, iskolai élete iránt 

Segítség a tanulásban, hatékony tanulástechnika elsajátításában 

Aktív kommunikáció a pedagógusokkal 

Önmenedzselési készségek tanulásának segítése 

Mozgás (sport) és iskolán kívüli tevékenységek bátorítása 

Segítségnyújtás a gyermek érzelmeinek kezelésében 

Mentorálás, iránymutatás a sikeres kortárs kapcsolatok 

kialakítása érdekében 

13-17 éves kor Önállóság bátorítása (pl.: közlekedés, tanulás, főzés) 

A gyakorlati és társas problémák megoldásának támogatása 

A nemkívánatos következményekkel járó társas nyomás és 

kísértés kezelésének megtanítása 

Rekreációs tevékenységek kialakításának, fenntartásának 

támogatása 

A vélemények nyugodt megvitatásának, a másik nézőpontjának 

tiszteletteli meghallgatásának megtanítása 

A házimunkában való részvétel bátorítása 

A nemi identitás, szexualitás fejlődésének támogatása 

Otthonon kívül tevékenységek felügyelete 

18-25 éves kor A pénzügyi függetlenség előmozdításához iránymutatás 

A nagy döntésekhez (pl.: tanulmányok, munka, lakás) tanács és 

támogatás 

A gyermeknevelésben tanács és gyakorlati segítségnyújtás 

 

Szülői kompetencia 

 

A szülői kompetencia azon ismeretek, készségek, képességek, kapacitások és szokások 

összessége, melyek lehetővé teszik, hogy a szülő sikeresen teljesítse szülői 

kötelezettségeit, és oly módon előzze meg, illetve kezelje a krízishelyzeteket, mely 

hozzájárul a gyermek fejlődéséhez (Glăveanu és Creangă 2009). A szülők szülői 

kompetenciáját annak mentén tudjuk megítélni, hogy az a csoport, kultúra, társadalom, ahová 

a szülő tartozik, milyen eredményt vár el a szülőktől a gyermekneveléssel kapcsolatban. 

Azokat a szülőket, akik hozzásegítik a gyermeket a csoport által elvárt kimenet eléréséhez, 

általában kompetensnek tartják, míg azokat, akik nem, általában inkompetesnek (Teti és 

Candelaria, 2002). 
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A szülői kompetencia összefügg a szülői hatékonysággal. Azoknak a szülőknek, akik magas 

szülői énhatékonysággal rendelkeznek, jellemzően nagyobb a kompetenciájuk a szülői 

feladatok teljesítésében. A hatékony, kompetens szülőkre jellemző  

 a válaszkészség,  

 odafigyelés a gyermek szükségleteire,  

 a gyermekkel való aktív interakciók,  

 a gyermek gondjainak elfogadása, és támogatás nyújtása a megoldásban,  

 a büntetés nélküli nevelés, és  

 aktív megküzdési stratégiák használata (Coleman & Karraker, 1997).  

Emellett ezek a szülők serdülő gyermekük életébe is jobban bevonódnak, és erőteljesebben 

felügyelik gyermekeiket. Az alacsony szülői énhatékonyság általában nehézségekkel jár a 

nevelés terén, és a szülő depressziójához és tanult tehetetlenségéhez, túlzottan kontrolláló 

szülői viselkedéshez, magas szülői stressz szinthez, passzív megküzdési stratégiák 

használatához, és a gyermek viselkedésproblémáihoz kapcsolódik (Coleman & Karraker, 

1997). Összességében tehát a szülői kompetencia, szülői hatékonyság védőfaktornak 

tekinthető a gyermekek fejlődésében:  

 csökkenti a gyermekkori és serdülőkori szorongás, depresszió és viselkedésproblémák 

valószínűségét,  

 támogatja a magasabb önbecsülést,  

 támogatja az iskolai teljesítményt és társas működést (Csákvári és mtsai, 2017).  

A szülői működés, kompetencia fejleszthető, fejlődésében azoknak a szakembereknek, 

akikkel a szülők találkoznak a gyermekek kapcsán, kiemelt jelentőségük van. 

 

A szülői nevelést befolyásoló tényezők 

 

A nevelés, a szülői szerep feladatai, felelősségei egyfelől folyamatosan jelen vannak, másfelől 

változnak a gyermek életkorának, fejlődési állapotának, képességeinek megfelelően. A 

szülőknek folyamatosan biztosítaniuk kell a gyermek számára a szükségletei kielégítését, a 

táplálkozás, lakhatás, ruházkodás, szeretet, érzelmi támogatás, biztos, biztonságos környezet 

terén. Ahogy a gyermek növekszik, egyre nagyobb önállóságra tesz szert, a szülői 

támogatásnak, segítségnek is változnia kell, emellett a szülők a nevelés során egyre több 

tapasztalatot szereznek, és új kihívásokkal is szembesülnek, így az ő viselkedésük, 

képességeik, kompetenciájuk is változik (Sanders és Turner, 2018). 
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A szülők vélekedéseit, attitűdjét, értékeit, céljait, elvárásait, stratégiáit, nevelési 

eszköztárát, viselkedését számos tényező befolyásolja. Ezek a hatások lehetnek a szülő 

személyiségéből, képességeiből, állapotából, múltjából, tapasztalataiból adódók, de emellett a 

családokat, szülőket és gyermekeket számos hatás éri, a humánökológiai rendszer 

(Bronfenbrenner, 1993) minden szintjén. A társas, társadalmi, kulturális és gazdasági hatások 

is befolyásolják a szülők szülőségről alkotott képét, és nevelői kompetenciájukat. 

Mindemellett maga a szülőség, a gyermekek nevelése számos kihívással jár, meglehetősen 

stresszel teli mindenki számára. Ezt a stresszt a szülőt érő hatások csökkenthetik, de 

fokozhatják is, jelentősen megnehezítve a kompetens, hatékony szülői működést. 

 

Személyes erőforrások 

Belsky (1984) szerint a szülő működésére többek között hatással vannak saját 

jellegzetességei, azaz életkora, fejlődési előtörténete (ahogyan őt nevelték, saját kötődési 

stílusa), személyiségének érettsége, pszichés egészsége, attitűdjei, elvárásai. Befolyásolják 

gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatai is, és az, hogy mit jelent számára szülőnek lenni, a 

szocializáció során elsajátított szülői szereppel kapcsolatos elvárások, jellemzők.  

 

A szülő önszabályozása 

A nevelés számos tevékenység és képesség összehangolását igényli, emellett új kihívásokat 

jelent a felnőttnek, így jelentősen igénybe veszi önszabályozó kapacitását, például az 

érzelmek szabályozása, viselkedéstervezés, figyelem, problémamegoldás, stresszel való 

megküzdés terén. Emellett a szülőket számos további kihívás, stressz érheti (pl.: a 

munkahelyén, vagy csecsemőt, kisgyermeket nevelő szülők esetében a kialvatlanság, 

kimerültség), mely megnehezíti az önkontroll hatékony alkalmazását. 

 

Párkapcsolat 

A stabil, támogató párkapcsolat, ahol a szülői szerepeket és feladatokat meg tudják osztani, 

fontos erőforrás a szülők életében. A kölcsönösen kielégítő párkapcsolatban nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy a szülők együtt, egymást segítve nevelik gyermekeiket, míg 

párkapcsolati elégedetlenség esetén megnő a rizikója a konfliktusoknak, és a gyermekekkel 

kapcsolatos rossz bánásmódnak. A folyamatos (adott esetben erőszakos) konfliktusok 

mérgező stresszt jelentenek a gyermek számára, mely veszélyezteti mentális és fizikai 

egészségét. 
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A szülő jólléte 

A szülők érzelmi egészsége és jólléte van az egyik legnagyobb hatással a szülői 

kompetenciájukra, illetve gyermekeik mentális egészségére. Ha a szülőn gyakran 

eluralkodnak negatív gondolatai és érzelmei, az csökkenti a valószínűségét a pozitív szülő-

gyermek interakcióknak, és a gyermekre való pozitív reagálásnak, ugyanakkor növeli az 

esélyét a türelmetlenségnek, nem kontrollált dühnek, és a durva, kritikus, büntető nevelésnek. 

A fáradt, kimerült szülő kevesebb interakcióba lép gyermekével, és csökkenhet képessége az 

ellenőrzésre és felügyeletre.  

 

Társas támogatás 

Az ember társas lény, a jóllétéhez szüksége van bizalmas, gondoskodó, támogató társas 

kapcsolatokra. Ezek lehetnek a családtagok, rokonok, barátok, és a tágabb közösség (pl.: 

gyülekezet, szomszédság, munkahely) tagjai is. Az ilyen kapcsolatok lelki, érzelmi, 

információs és instrumentális támogatást is nyújthatnak, valamint segíthetnek megoldani a 

szülőséggel kapcsolatos nehézségeket, kihívásokat. Ugyanakkor a kritizáló, konfliktusos, 

ellenséges kapcsolatok, vagy a társas izoláció jelentős rizikótényezők a szülők, és a 

gyermekek jólléte, kompetenciái, fejlődése szempontjából is. 

 

Munkahely 

A gyermeknevelés egy igen nehéz feladata az egyensúlyozás a munka és a magánélet között, 

a feladatok teljesítése mindkét területen. Ha problémák vannak az egyik területen, az kihathat 

a másikra is, például az erős munkahelyi stressz eredményeképpen a szülők irritábilisabbak, 

türelmetlenebbek lehetnek, és kevésbé elérhetők gyermekeik számára (pszichológiai, és 

gyakran fizikai értelemben is). Ugyanakkor, ha a szülőnek nehézségei vannak otthon, akkor 

megnő a valószínűsége, hogy nem tud eléggé koncentrálni a munkahelyén, többet lehet beteg, 

ingerlékenyebb lehet a kollégáival stb. 

 

A szülő fizikai egészsége 

A szülő fizikai állapota komoly hatást gyakorol a gyermeknevelésre. Az egészséges, magával 

is törődő szülőnek több energiája és erőforrása van, melyet a nevelésbe tud fektetni. A 

krónikus betegség, sérülés vagy fájdalom csökkentheti a szülő pszichológiai elérhetőségét a 

gyermekeivel való interakcióiban, és jelentős szorongást okozhat a szülői feladatokkal 

kapcsolatban, különösen, ha a betegség korlátozza a szülőt azok elvégzésében. Azok a szülők, 
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akik gyermekkorukban több negatív életeseményt szenvedtek el (pl.: elhanyagolás, 

bántalmazás), veszélyeztetettebbek a mentális és fizikai egészségi problémák szempontjából.  

 

A szülők tapasztalatai az eredeti családjukban  

A szülők saját gyermekkori tapasztalataikat a gyermekneveléssel kapcsolatban akaratlanul is 

modellként használják akkor, amikor saját gyermekeiket nevelik. Aki elégedett a 

gyermekkorával, gyakran nagyjából hasonlóan neveli gyermekeit, míg aki nem, az igyekszik 

pont az ellenkezőjét tenni, vagy időnként túlkompenzálni azt, ahogyan őt nevelték (Bigner és 

Gerhardt, 2014). Amennyiben a szülőnek saját nevelésével kapcsolatban rosszak az 

élményei (pl.: túl szigorúan nevelték, nem ért egyet a szülei nevelési elveivel, bevonták a 

szülői konfliktusokba, elhanyagolták, bántalmazták, ridegen nevelték, a szülők szerhasználók, 

kezeletlen mentális betegségük van, stb.), akkor nincsenek, vagy alig vannak mintái a 

pozitív nevelésre vonatkozóan, kevés fogódzója van azzal kapcsolatban, hogyan 

neveljen, mivel szinte csak arra van tapasztalata, hogy hogyan ne. Ez nagyon megnehezíti 

a megfelelő gyermeknevelést, sok esetben a szülő a gyermekkorában tapasztalt mintákat 

alkalmazza (akár akarata ellenére is). Ha sikerül új, megfelelő nevelési stratégiát kidolgozni, 

és tudatosan máshogyan nevelni gyermekeit, mint ahogyan őt nevelték, akkor is a 

stresszesebb időszakokban, feszültebb pillanatokban könnyen előjöhet a saját gyermekkori 

rossz minta a nevelésben. 

 

A szülők ismeretei a gyermeki fejlődésről  

A nevelést jelentősen befolyásolja az, hogy milyen ismeretei vannak a szülőknek a gyermekek 

fejlődéséről. Minél több ezzel kapcsolatos ismerete, tudása, tapasztalata van a szülőnek, 

annál valószínűbb, hogy olyan környezetet tud gyermeke számára biztosítani, mely 

támogatja optimális fejlődését (Harper Brown, 2014, Kas és mtsai, 2015). Az ismeretek 

ebben az esetben nem csak a tudatos, explicit tudást jelölik, hanem egyrészt a gyermekekkel 

kapcsolatos tapasztalatokból, élményekből származó ismereteket, másrészt azt a tudást, 

képességet, melynek minden mentálisan egészséges felnőtt (attól függetlenül, hogy szülő-e) a 

birtokában van. Ez utóbbi az intuitív szülőségnek nevezett jelenség, mely elősegíti a 

csecsemő (és a gyermek) fejlődését. Egyrészt a csecsemő szükségleteinek kielégítésére 

irányul, de emellett a másikkal való együttlétet, a tapasztalatok megosztását, a kommunikáció 

megfelelő elsajátítását, és új szimbólumok kialakítását is célozza (Papoušek és Papoušek, 

2002). Ide tartozik például a csecsemő jelzéseinek kommunikációként való értelmezése, a 

dajkanyelv használata, vagy a csecsemő érzelmeinek tükrözése. Ezeket a felnőttek intuitíven, 
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nem tudatos módon, alkalmazzák a csecsemők gondozása során, aktívan elősegítve a 

csecsemő kommunikációjának, érzelemszabályozásának fejlődését. 

 

Jövedelmi és társadalmi helyzet 

A hátrányos helyzetű gyermekeknek, akik relatív szegénységben élnek, nagyobb az esélye a 

rosszabb fejlődési kimenetelre, gyengébb iskolai előmenetelre, különböző viselkedési, 

érzelmi, nyelvi társas problémákra. Mindemellett minél nagyobbak az adott országban a 

jövedelmi egyenlőtlenségek, annál nagyobb a valószínűsége a szegényebb gyermekeknél a 

rosszabb fejlődési kimenetelnek. A hátrányos helyzet több szempontból nehezíti meg a 

gyermeknevelést. Egyrészt a szülők az élmények és ingerek (sokszor igen jelentősen) 

korlátozottabb körét tudják gyermeküknek nyújtani, másrészt helyzetük (az anyagi és 

társadalmi helyzetből, kirekesztettségből, deprivációból (megfosztottságból), stb. adódóan) 

nagymértékű stresszt jelent, mellyel nehéz lehet megbirkózniuk, így a stressz és a nehézségek 

csökkenthetik türelmüket, önkontrolljukat, és azt az időt és energiát, melyet a gyermekekre, a 

gyermeknevelésre tudnak fordítani. Ezek mellé még társulhatnak további, a helyzetükből 

fakadó, nehézségek és stresszforrások is (pl.: kisebbségi státusz, izoláció (elszigeteltség), 

jövőkép hiánya, kilátástalanság, stb.) (Kozma és mtsai, 2010). 

 

Szomszédság 

A család tágabb életterének, a szomszédságnak számos jellemzője befolyásolja a nevelést. 

Egyrészt az infrastruktúra, azaz az óvoda, iskola közelsége, tömegközlekedés, egészségügyi 

ellátás, biztonságos játszóterek, sportolási lehetőség a környéken. Emellett számít a levegő- és 

víztisztaság, a környezet rendezettsége, tisztasága is. A környék biztonsága, és társas 

viszonyai (pl.: bűnözés mértéke) is alapvető a gyermekek biztonsága és fejlődése 

szempontjából. Azok a gyermekek, akik biztonságos környezetben, életkoruknak megfelelő 

tevékenységekben tudnak részt venni, nagyobb a lehetőségük a szabad játékra, felfedezésre, 

így a tanulásra is.  

 

Kultúra és vallás 

A különböző emberi csoportok, kultúrák, szubkultúrák szokásai, hiedelmei jelentősen 

eltérhetnek egymástól. A gyermeknevelés, a szülők feladatai és céljai sem azonosak 

mindenkinél, nem kultúrától függetlenek. A szülői szereppel, gyerekneveléssel kapcsolatos 

vélekedések, képességek, elvárások és célok országonként, kultúránként különbözőek 

lehetnek, mely nagyban befolyásolja a szülői gondolkodást és gondoskodást. A kultúra és a 
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vallás befolyásolja, mit gondolunk a gyermekekről, és mik az elfogadott nevelési értékek, 

célok és gyakorlatok, szokások, illetve milyen szabályokat kell elsajátítaniuk a 

gyermekeknek, és milyen a „jó szülő” és a „jó gyermek”. Egyes kultúrák például központi 

értéknek tekintik a választás szabadságát, a függetlenséget, míg mások ugyanígy tekintenek a 

konformitásra és az egymás iránti tiszteletre. Ugyanakkor még az azonos kultúrából származó 

szülőknek sem feltétlenül vannak azonos nézeteik és céljaik a gyermekekkel, 

gyermekneveléssel kapcsolatban. 

 

Információtechnológia 

A mai kor egyik legtöbbet emlegetett hatása az internet és az okoskészülékek elterjedése, és 

aktív használata, már egészen korai életkorban is. Az új technológia rengeteg lehetőséget és 

veszélyt is magában rejt, és a nevelést több szempontból is befolyásolja. Egyrészt, a 

szülőknek követniük kell a technológia fejlődését, hiszen gyermekeik már a digitális világban 

születtek. Tisztában kell lenniük a működésével, a lehetséges hatásokkal a gyermekekre, és új 

módokat kell kialakítaniuk gyermekeik online tevékenységének ellenőrzésére, valamint a 

biztonságos és kompetens használat megtanítására. Másrészt, a szülők rengeteg neveléssel 

kapcsolatos információt és javaslatot találhatnak, melyekben rendkívül nehéz eligazodni, és 

eldönteni, hogy hiteles forrással van-e dolguk. A számos, sokszor egymásnak ellentmondó 

információ a segítség mellett sok esetben inkább elbizonytalanodást okoz. Harmadrészt, a 

szülők saját médiafogyasztási és okoskészülék használata befolyásolhatja kapcsolatukat, 

interakcióikat gyermekeikkel, sokszor saját magukat is korlátozniuk kell annak érdekében, 

hogy megfelelően tudják működtetni családjukat. 

 

A gyermek jellemzői 

A szülő és gyermeke közötti hatások kétirányúak, mindkét fél aktívan részt vesz a folyamatok 

alakításában, nem csak a gyermeket befolyásolja a szülő, hanem a gyermek jellemzői, 

képességei, viselkedése, válaszai is hatással vannak a szülőre. A gyermek befolyásolja a szülő 

attitűdjét, érzelmeit, gondolatait vele kapcsolatban, illetve a szülő viselkedését is, például 

azon keresztül, hogy hogyan reagál a szülő interakciós kezdeményezéseire (pl.: megnyugszik-

e, ha a szülő nyugtatni próbálja). A szülő-gyermek interakciók pozitív, megerősítő, de 

negatív, romboló spirálba is kerülhetnek, például a szülő számára nehezen kezelhető 

gyermekre egy idő után a szülő büntető módon, erőszakosabban reagál, mely felerősíti a 

gyermek negatív viselkedését.  
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A gyermek jellemzői és a szülői nevelés kölcsönösen formálják egymást, a szülők és a 

nevelés hatása a gyermek jellemzőitől is függ, illetve ezek a jellemzők befolyásolják a társas 

interakciókat a gyermekkel, az interakciók pedig visszahatnak a gyermek jellemzőire (Putnam 

és mtsai, 2002). Az egyes szülői viselkedések nem egyformán hatnak a különböző gyermekek 

fejlődésére, a hatás mértéke, és az is elképzelhető, hogy iránya is, a gyermek jellemzőinek 

függvénye (Kiff és mtsai, 2011). Ebből következően már nem gondoljuk azt, hogy minden 

gyermeknek egy bizonyos típusú nevelés lenne az optimális (Zentner és Shiner, 2012). A 

gyermek jellemzőinek hangsúlyozása nem azt jelenti, hogy a nevelés, a szocializáció kevésbé 

lenne fontos a gyermek fejlődésében, hanem arról van szó, hogy a szülők akkor lehetnek 

igazán hatékonyak, akkor tudják elérni nevelési céljaikat, ha nevelésüket rugalmasan az adott 

gyermekhez igazítják. 

A nevelés és a gyermek fejlődési kimenetele közötti kapcsolatot tovább árnyalja a 

megkülönböztető fogékonyság elképzelés (Boyce, 2019, Belsky, 2013, Boyce és Ellis, 

2005). Az elképzelés szerint vannak olyan gyermekek, akik biológiai adottságaikból 

kifolyólag nagyon fogékonyak a környezeti feltételekre, a nevelésre, míg másokat ezek 

kevésbé érintenek. Ez a fajta fogékonyság egy dimenzió, azaz nem két fajta gyermek létezik, 

hanem a két végpont között helyezkednek el a gyermekek, ugyanakkor a szerzők szívesen 

használják a jelenség érzékeltetésére az „orchidea és pitypang gyermekek” példát. A pitypang 

megfelelő működésre képes a fajra jellemző körülmények minden változatában, míg az 

orchidea nagyon érzékeny a környezetre. Rossz bánásmód esetén gyengül, hanyatlik, míg 

tápláló és gondoskodó környezetben szokatlanul gyönyörűre fejlődik. A pitypang gyermekek 

fejlődésére a környezet a hasonlatnak megfelelően kisebb hatást gyakorol, akár pozitív, akár 

negatív irányba, míg az orchidea gyerekek támogató nevelés esetén kiemelkedően jól, rizikós 

környezetben viszont nagyon gyengén teljesítenek.  

 

Szülőcsoportok, szülőedukáció 

A szülők viselkedése, vélekedései, érzelmei és ismeretei is változhatnak, melyben nagy 

segítséget jelentenek a szülőknek szóló intervenciós programok, illetve támogató csoportok. 

Ezek a csoportok és programok segítik a pozitív szülői készségek fejlődését, a szülők 

önbizalmát és szülői szereppel való elégedettségét, csökkentik a stresszt és a konfliktusokat. 

Emellett átélhetik a szülők (különösen, ha eltérő fejlődésmenetű gyermeket nevelnek), hogy 

nincsenek egyedül problémáikkal, és megkaphatják azt a társas támogatást, amire szükségük 

van. 
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A hatékony nevelés és kihívásai 

 

Ma már tudjuk, ahogy a korábbi fejezetekből is kiderült, hogy a nevelés akkor lehet adekvát 

és hatékony, a szülők akkor érhetik el céljukat, ha a gyermeknevelés során figyelembe veszik, 

és rugalmasan igazodnak a gyermek életkorához, fejlődési állapotához, és veleszületett 

jellemzőihez. A gyermek sikeres beilleszkedése, alkalmazkodása veleszületett jellemzőinek és 

a környezet igényeinek, lehetőségeinek interakciójától függ (Ferenczi, 2011). Optimális 

fejlődés akkor várható, ha a gyermek környezetének jellemzői, elvárásai és igényei 

összhangban vannak a gyermek kapacitásaival, tulajdonságaival és viselkedéses 

stílusával, azaz illeszkednek egymáshoz. Ha nem megfelelő az illeszkedés, ha eltérnek 

egymástól a környezeti lehetőségek, igények és a gyermeki kapacitás, a gyermek problémás 

fejlődése és nem megfelelő alkalmazkodása, beilleszkedése valószínűbbé válik (Chess és 

Thomas, 1999). Emellett azt is tudjuk, hogy a kultúra által kevésbé preferált jellemzőkkel 

rendelkező gyerekek (pl.: félénk kisfiú) sérülékenyebbek a nem illeszkedő környezetben, az ő 

fejlődési kimenetelükre a szülőnek nagyobb a hatása (Braungart-Rieker és mtsai, 1997). 

A szülő érzékenysége és a gyermek jellemzőihez való alkalmazkodó készsége fontos 

előrejelzője a gyermek hosszú távú alkalmazkodásának, beilleszkedésének. Például azok 

a gyermekek, akiknek sok negatív érzelmük van, sírósabbak, nehezen megnyugtathatók, 

kedvezőtlen nevelésnél gyakrabban mutatnak később externalizáló (kifelé irányuló pl. 

agresszió) viselkedésproblémákat (Rothbart és Bates, 2006). A rugalmas szülői viselkedés a 

kritikus tényező a gyerek jellemzői és fejlődési kimenetele közötti kapcsolatban.  

Ahogy korábban jeleztük, nincs olyan nevelés, mely minden gyermeknek megfelelő lenne, és 

a gyermek jellemzői mellett a család jellemzői, és természetesen a többi családtag is 

befolyásolják, hogy az adott családban milyen a hatékony szülői viselkedés. Mindemellett 

meg lehet határozni pár olyan irányvonalat, melyeket a szülőknek érdemes figyelembe 

venniük (Bigner és Gerhardt, 2014): 

 Ugyanazt a célt nagyon sokféleképpen el lehet érni, sokféle nevelési módszer és 

gyakorlat segítheti a szocializációt. A felnőttek hasonló értékeket vallhatnak, 

hasonló attitűdjeik lehetnek és hasonlóan viselkedhetnek akkor is, ha szüleik egészen 

különböző módon nevelték őket.  
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 A nevelés fontos eleme a fegyelmezés, melyet sok esetben félreértelmeznek, és 

azonosítják a büntetéssel, holott a kettő nem ugyanazt jelenti. A fegyelmezés 

tulajdonképpen iránymutatást jelent, a gyermeknek a társas együttélés szabályait, 

normáit, értékeit tanítja meg, segíti önszabályozásának fejlődését, hogy be tudjon 

illeszkedni abba a csoportba, szubkultúrába, kultúrába, amelyben él. A 

fegyelmezésnek, az alkalmazott módszereknek, eszközöknek, stratégiáknak, csakúgy, 

mint általában a nevelésnek, a gyermek fejlődéséhez és egyéni jellemzőihez kell 

igazodnia. A büntetés alkalmazása, mint nevelési, fegyelmezési eszköz nem hatékony, 

nem az adott viselkedés, hanem a büntetés elkerülésére tanít. A nevelésben az egyes 

viselkedések következményeire, és nem büntetésre érdemes alapozni, ezt hívják 

sokszor pozitív fegyelmezésnek. 

 A fizikai büntetés, testi fenyítés, verés elkerülése. Ezek az eszközök egyrészt rizikót 

jelentenek a gyermek fejlődése szempontjából rövid és hosszú távon egyaránt, 

másrészt azt modellálják a gyermeknek, hogy a problémákat erőszakkal lehet/kell 

megoldani, harmadrészt nem hatékonyak abban, hogy elérjük a gyermekeknél a kívánt 

viselkedést. Mint általában a büntetés alkalmazásánál, a gyermek igyekezete a 

büntetés elkerülésére irányul, melynek sokszor nem az az eredménye, hogy nem teszi 

meg a tiltott dolgot, hanem inkább arra törekszik, hogy az ne derüljön ki. 

 A gyermek érzéseinek és motivációinak megértése. Sok szülő érzi úgy, hogy a 

gyermek nem megfelelő viselkedése rosszaságból történik, és szándékosan ellene 

irányul, így dühvel és frusztrációval reagál rá. Ez azonban igen ritkán van valóban így. 

Ezekben az esetekben a gyermekek vagy a szülő figyelmét szeretnék magukra 

irányítani (mely természetes igényük), vagy a nem megfelelő viselkedés egy olyan 

tanult válasz, mely valamikor korábban ésszerűnek bizonyult, vagy egyszerűen csak 

mást szeretnének, mint a szülő. A frusztráció és a düh, ellenségesség a szülő részéről 

rendszerint csak súlyosbítja a helyzetet. Érdemes odafigyelni a gyermek verbális és 

nonverbális kommunikációjára, és a kifejezett érzelmekre empatikusan reagálni, így 

jobban megérthetjük a nem megfelelő viselkedés érzelmi hátterét, és jobban tudunk 

segíteni a gyermeknek, hogy megfelelően viselkedjen.  

 Annak elősegítése, hogy a gyermek megtanuljon a cselekedeteivel kapcsolatban 

gondolkodni, érvelni, és döntéseket hozni. Az a gyermek, aki hozhat (a fejlődési 

szintjének megfelelő mértékben) döntéseket, és megtapasztalja azok akár negatív, akár 

pozitív következményeit, megtanulja, hogy felelősséggel tartozik a döntéseiért. A 
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szülő szerepe, hogy alternatívákat, választási lehetőségeket adjon a gyermeknek, a 

szülő által meghatározott keretek között (pl.: most megcsinálod a leckét, és akkor meg 

tudod nézni a filmet, vagy most játszol, később csinálod meg a leckét, és akkor már 

nem marad idő a filmre), és ne nyújtson mindenre azonnal választ, megoldást. Arra 

minden esetben figyelni kell, hogy a gyermek csak az életkorának, fejlettségének 

megfelelő döntéseket hozhat (pl.: az előző helyzetben úgy nem dönthet, hogy nem 

csinálja meg a leckét, hanem helyette filmet néz). 

 Az egyéni jellemzőket, tulajdonságokat, személyiséget értékesnek, pozitívumnak 

tekinteni, a gyermeket teljes egészében elfogadni, jónak tekinteni úgy, ahogy van. 

Ha a szülő a gyermeket megváltoztatni igyekszik, mert másnak szeretné őt látni, mint 

amilyen, azzal a gyermek alacsony önértékelését, elfogadhatatlanság, nem-

szerethetőség érzését váltja ki, nem pedig a viselkedés megváltozását. Az elfogadás és 

pozitív hozzáállás talaján lehet megtanítani a gyermekeket arra, hogy saját magát 

szabályozza és jól bánjon magával. Ezen keresztül pedig csökkenni fognak a nem 

kívánatos viselkedések, reakciók is. Érdemes megfogadni Jung (2008, 158.o.) szavait: 

“Mindent, amit a gyerekeknél meg akarunk változtatni, először is figyelmesen meg 

kellene vizsgálnunk, hogy nem valami olyasmi-e, amit jobban tennénk, ha magunkban 

változtatnánk meg.” 

 A nevelés lényege, hogy a gyermeknek egészséges önértékelésen, nem pedig 

félelmen és szégyenen alapuló személyisége fejlődjön. A szülők a gondoskodáson, 

iránymutatáson és szabályokon keresztül szocializálják gyermekeiket, melyeknek 

eredményeképpen fejlődik a gyermek önszabályozása. Ezek a tapasztalatok alapvetően 

különböznek attól, amikor a gyermeket kritikán, gúnyolódáson, megszégyenítésen, 

lekicsinylésen és megfélemlítésen keresztül igyekeznek rávenni a szabályok 

betartására, mivel ilyenkor szülei az önbecsülését rombolják. Ezek a gyermekek 

felnőttként a hibákra, vétségekre szégyennel reagálnak, mely megakadályozza a 

hatékony problémamegoldást. A szabályok, ha a szülők megfelelően, kiszámíthatóan, 

rugalmasan alkalmazzák őket, a biztonság és védelem érzését nyújtják, azonban ha 

mereven, bíráskodón, kritikusan alkalmazzák őket, az ellenkező hatást érik el.  

 A nevelés és a fegyelmezés akkor a leginkább hatékony, ha légköre gondoskodó, 

meleg, szeretetteljes. A szülő érzékeny és válaszkész a gyermek szükségleteire és 

jelzéseire, emellett teret ad neki saját kompetenciáinak, hatékonyságának 

kipróbálására, megélésére (Lansford, 2019). 
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A szülők többsége szereti gyermekeit, és azt szeretné, hogy sikeresek legyenek az életben. 

Ugyanakkor a szülők egyre inkább le vannak terhelve, egyre több stresszel szembesülnek, 

akár a gyermekek nevelése, akár az élet más területei, a párkapcsolat, a magánélet és a munka 

területén. A fejlődéshez, felnövekedéshez a gyermekeknek sok támogatásra van szükségük, 

melyet a szülőknek mindemellett egyre nehezebb biztosítaniuk. A mindennapi nehézségek 

mellé számos esetben további problémák és kihívások is társulnak, pl.: válás, betegség, anyagi 

problémák, munkanélküliség stb. A korábban jobban jelen lévő segítség, a támogatás a tágabb 

család, a közösség részéről, az esetek jó részében már nincsenek meg a szülők körül, így 

szülői feladataik megoldásában főként csak magukra számíthatnak. Mindemellett korunkra 

hangsúlyozottan jellemző a szülők bizonytalansága a gyermeknevelés terén, melyben 

természetesen egyéni indokok is szerepet játszanak (ezek egy részéről korábban már esett 

szó), ugyanakkor általános tendenciák is megfigyelhetők. Egyrészt a körülöttük lévő világ 

nagyon sokat változott szüleik, sőt saját gyermekkoruk óta, így sok szülő érzi úgy, hogy a 

korábbi nevelési gyakorlat már nem megfelelő, nem hatékony, nem készíti fel a gyermekeket 

a mostani körülményekre. A digitális világ például olyan terület, mely nagyon új, és 

folyamatosan változik, így (még) nem alakulhattak ki a kezelésére, a szülői hozzáállásra, 

gyakorlatra jól bevált stratégiák. Emellett megváltoztak a felnőtt emberekkel kapcsolatos 

elvárások is, a jellemző munkakörök, a hatékony munkavégzéshez szükséges kompetenciák, 

mely sok esetben szintén más nevelési gyakorlatot kíván, mint a korábbiakban alkalmazottak. 

Ezek miatt a szülőknek kevés fogódzója van a megfelelő nevelés terén, nem akarják, nem 

tudják az idősebb generáció tanácsait, stratégiáit követni, újak viszont kevéssé állnak 

rendelkezésre. Másrészt a pszichológiai irodalomból egyre szélesebb körben elterjedtté vált az 

a tudás, hogy a gyermekkori tapasztalatok, a szülők nevelési gyakorlata milyen nagy 

befolyással bírnak az egyén fejlődésére, és a negatív gyermekkori élmények, tapasztalatok 

hosszú távú sérülésekkel is járhatnak. A szülők ilyen irányú ismereteinek és tudatosságának 

növelése kiemelten fontos, ugyanakkor ezek az információk nagyon el is bizonytalaníthatják a 

szülőket, nem tudják, mivel ártanak, és mivel segítenek gyermeküknek, melynek sok esetben 

túlféltés, vagy korlátok nélküli, vagy teljesen kiszámíthatatlan nevelés a következménye, vagy 

a szülő úgy dönthet, ezzel a kérdéssel egyáltalán nem foglalkozik, mivel teljesen 

kivitelezhetetlennek tűnik számára. Ezt a bizonytalanságot tovább fokozhatja a 

gyermekneveléssel kapcsolatos számtalan elérhető, sokszor egymásnak ellentmondó, vagy 

elavult, megalapozatlan, és az esetek nagy részében nem kellően differenciált információ. 

Ezek az információk sokszor szorongás- és bűntudatkeltők, azonban valódi iránymutatást, 

segítséget nem nyújtanak a szülőknek. 
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A szülők a gyermeknevelés kapcsán számos nehézséggel szembesülhetnek, melyek négy 

nagyobb csoportba sorolhatók (Csákvári és mtsai, 2017):  

 A gyermek fejlődése különbözhet az átlagtól, megkésett vagy jelentősen gyorsabb 

lehet, eltérő fejlődésmenetről, kiemelten tehetséges, vagy krónikus beteg gyermekről 

is lehet szó. A gyermek fejlődésének és egészségi állapotának jellegzetességei hatással 

vannak a nevelésre és a gondozásra is, mindemellett az eltérő fejlődésmenet nehezített 

szülői szereppel jár. A gyermeknevelés tipikus fejlődés esetén is igen sok stresszel és 

kihívással teli, eltérő fejlődésmenet esetén pedig emellett nem várt problémákhoz, 

nem ismert nehézségekhez is alkalmazkodni kell, adott esetben meg kell küzdeni 

azzal, hogy a gyermek és a család életútja egészen máshogyan fog alakulni, mint 

ahogy a szülők elképzelték. 

 A gyermek gondozása is nehézséget jelenthet a szülőknek, különösen, ha első 

gyermek, és nincs tapasztalatuk ezen a téren. A szülők félhetnek, szoronghatnak, hogy 

nem elég kompetensek, nem megfelelően gondozzák gyermeküket. Ezek a nehézségek 

felerősödhetnek, ha a gyermek alkalmazkodása nehezített (pl.: koraszülött), vagy 

fejlődése eltér a tipikustól.  

 A gyermek nevelése minden szülőnek kihívást jelent, vannak családok, ahol ezzel 

könnyebben megbirkóznak, és vannak, hol nagyon sok probléma jelentkezik. Ráadásul 

a nevelés nem olyan kérdés, amit egyszer jól megtanultunk, kitapasztaltunk, és utána 

már csak alkalmazni kell a tudást. Ahogy a gyermek növekszik, a családi működés, a 

körülmények változnak, a nevelésnek, a szülői viselkedésnek is változnia, 

alkalmazkodnia kell, újabb és újabb kihívások és helyzetek jönnek, melyeket meg kell 

oldani. Emellett ugyanaz a módszer, eszköz, stratégia az egyik gyermeknél beválik, 

míg a másiknál nem.   

 További nehézséget jelenthet, ha a szülők nem, vagy csak részben tudják biztosítani 

a gyermek optimális fejlődéséhez szükséges feltételeket. A szülő önhibáján kívül, 

anyagi (pl.: munkahely elvesztése), vagy más (pl.: szülő súlyos betegsége, balesete) 

okokból is előállhat az a helyzet, hogy a gyermek alapszükségleteinek 

(létfenntartáshoz kapcsolódó szükségletek, pl.: táplálkozás, biztonságos lakhatás, 

és/vagy társas, érzelmi szükségletek) kielégítése veszélybe kerül. 

Ezekben az esetekben, illetve a fent részletezett jelentős bizonytalanság esetén a szülőknek 

különösen nagy szükségük van hiteles, megbízható, a gyermekek fejlődéséről és a nevelésről 

megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek támogatására.  
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Útravaló 

 

A szülőség, a nevelés összetett és bonyolult jelenség, melyet számos külső és belső, közelebbi 

és távolabbi tényező befolyásol. Nem egyirányú, a szülőtől a gyermek felé irányuló 

folyamatról van szó, hanem a szülő és a gyermek közötti interakciókon, egymásra hatásokon 

keresztül alakul, a szülő és a gyermek jellemzői is jelentős hatást gyakorolnak a nevelésre, és 

az eredményére. Nincs minden gyermek számára optimális nevelés, a szülői működés akkor 

hatékony, ha figyelembe veszi a gyermek jellemzőit, fejlődését, és rugalmasan tud 

alkalmazkodni a gyermek és a körülmények változásaihoz. A szülőknek számos téren lehet 

nehézsége, bizonytalansága a gyermekekkel kapcsolatban, ekkor a szakemberek megfelelő 

támogatása kiemelt jelentőséggel bír. 
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3 Kulturális tudatosság  

Csákvári Judit 

 

A kulturális sokszínűség a történelem folyamán az emberi társadalmakat mindig is jellemezte. 

A különböző kulturális sajátosságok és értékek egymásra hatása, összekapcsolódása 

gazdagítja, és még vonzóbbá teszi az emberiség közös kulturális örökségét. A kultúrához való 

tartozás befolyásolja azt a módot,  

 ahogyan önmagunkat látjuk (etnikum, rassz, társadalmi osztály, vallás, stb.), a 

gondolkodásmódot (előítéletek, ideák),  

 a viselkedésmódot (megküzdés, rítusok, szokások, tradíciók),  

 az önértelmezést (politikai ideológia, hiedelmek) és  

 az önkifejezési formákat (művészet, irodalom, kommunikáció),  

 az életmódot (családi szerep, foglalkoztatottság, oktatás) és azt,  

 ahogyan másokkal kapcsolatot tartunk (közeli és távoli hozzátartozók, helyi közösség 

stb.). 

A családi működés, a szülő-gyermek kapcsolat történeti, történelmi (személyes és az adott 

népcsoport vonatkozásában is), társas-környezeti és kulturális faktorok és hatások által 

befolyásolt, tartalma és formája nem érthető meg anélkül a kontextus nélkül, amiben létrejön 

(Williams-Gray, 2011). 

Bár a segítő szakmák más-más definíciókat alkalmaznak a multikulturális kompetencia 

meghatározására, abban a három fő területben, amit Sue és munkatársai egy 1992-ben írt 

tanulmányukban publikáltak (id. Bean és mtsai, 2002), egyetértés van. Az első terület (1) a 

szakember tudatossága saját kultúrájára és annak az értékek és előfeltevések formálására 

gyakorolt sajátos hatására vonatkozóan. A második (2) a szakember tudása, ismerete 

különböző kulturális hátterű kliensek világnézetéről. A harmadik (3) a szakember viselkedése, 

ahogyan kulturálisan megfelelő kezelési és intervenciós stratégiákat használ munkája során. A 

multikulturális kompetencia tehát tudatosság, ismeret és viselkedés egyben (Bean és 

mtsai, 2002). 

(1) Kulturális hovatartozásunknak története van, családi kapcsolatrendszereinken 

keresztül növünk bele. A szakembernek szükséges megismerni és méltányolni 

kultúrájának szerepét a saját életében, hogy képes legyen mások kulturális 

hovatartozását is méltányolni. Ennek eszköze a tapasztalatok tudatos feldolgozása, 

megvitatása.  
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(2) A kulturális sokszínűségre vonatkozó ismeretbővítés szempontjából hasznos lehet a 

történeti forrásokhoz fordulni, valamint adott etnikai, kulturális hagyományok 

hangsúlyos reprezentánsait (filmek, könyvek, zenék) megismerni. Az információ 

segíti, hogy a szakember egyre inkább képes legyen a vallás, oktatás, társadalmi 

hozzáállás (pl. rasszizmus) és egyéb kontextuális faktorok családokra gyakorolt 

hatását megérteni, és azt, hogy ezeknek a faktoroknak a kombinációja hogyan vezet 

egy adott sajátos világnézethez.  

(3) Mindeddig azonban a másik ember kulturális különbségét megértő szakember 

leginkább általános mércéje az a fogékony, válaszkész viselkedés, amivel a másik 

kulturális világnézetére reagálni képes.  

 

Mik is a kompetens és érzékeny szakember viselkedésének világos indikátorai? A 

multikulturális kompetencia ezen fontos területén gyakran találkozunk szubjektív és nem 

kellően precíz leírásokkal. Megbízható és érvényes ítéletet kutatások nélkül nem könnyű 

hozni arról, hogy vajon egy kezelési stratégia, egy beavatkozási mód, kellő mértékben és 

formában kulturálisan tudatos-e. Ezen a területen néhány kötelező viselkedéses elem merev 

alkalmazása helyett inkább egyfajta ajánlott viselkedés gyűjteményt érdemes összeállítani, 

hiszen a kulturálisan kompetens viselkedés azt is feltételezi, hogy személyre szabott és 

rugalmas módon képes reagálni a sokféleségre, ami ugyanazon (nem többségi) kulturális 

hátterű emberek közötti különbözőségben is (pl. demográfiai faktorok, családi szerkezet, 

szocioökonómiai státusz stb. miatt) megnyilvánul. Egyetlen viselkedéses stratégia sem jó 

mindenkivel, de mindegyik jó valakivel. 

 

Bean és munkatársainak (2001 és 2002) afrikai amerikai és spanyol amerikai kliensekkel való 

munkák szakirodalmának elemzéséből több, mint 20 olyan iránymutatás, viselkedéses 

stratégia emelkedett ki, amely változatos kulturális hátterű családokkal dolgozva hasznos 

lehet. Ezekből következzen itt néhány: 

 Etnikai csoporton kívüli szakember 

Ha szakember és család kulturális háttere különböző, akkor a kapcsolatalakítás első 

lépéseinek része az ezzel kapcsolatos érzések és gondolatok feltárása. A közös munka 

feltétele, hogy a családok tudjanak bízni abban, hogy az eltérő kulturális hátterű szakember 

képes megérteni az életkörülményeiket és a sajátos kontextusokból eredő kihívásokat. Azzal, 

hogy már a közös munka kezdetétől a lehetséges aggodalmak feltárásra kerülnek, a szakember 
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demonstrálja, hogy kellően érzékeny a különbözőségre és fontosnak tartja megvitatni ezt a 

témát. 

 Szerepmeghatározásokon keresztül vezetni a családot a közös munka irányába 

Számos esetben szükség lehet a szülőkkel, családokkal való közös munka előkészítésére 

egyfajta szocializálással. Ennek része, hogy mindenki számára világosan és érthetően 

meghatározzuk a szerepeket, mi a feladata, lehetősége, felelőssége a szakembernek és mi 

nem, mi várható el a szülőtől, mi a közös cél stb. Ez az előkészítő szakasz jó alkalom arra, 

hogy tisztázza a helyzettel, a közös munkával kapcsolatos elvárásokat, aggodalmakat, 

vágyakat és rávilágítson arra a tudástartományra, ami a szülő elképzeléseiben, korábbi 

ismereteiben gyökerezik. 

 A bizalmi viszony fokozatos kiépítése 

Minden szakmai együttműködés alapja a barátságos, bátorító, bizalomteljes légkör 

kialakítása. A problémák, nehézségek megosztása akkor lehetséges, ha előtte megtörtént a 

kapcsolódás, kialakult egyfajta munkaszövetség család és szakember között. Ennek része, 

hogy kulturálisan érzékeny módon alakítjuk ki a megszólítást, mélyítjük a bizalmi szintet. Ide 

tartozik a keresztnevek használatának kérdése vagy akár a térközszabályozás is.  

 A rasszizmus és hatása az életükre 

A társadalmi viszonyulás bizonyos csoportok irányába - legyen az pozitív, negatív és/vagy 

reális, irreális - befolyásolja az érintett személyek életét. Különösen így van ez, ha történetileg 

hosszú időre visszanyúló, sok ponton terhelt, előítéletes viszonyulásmódról van szó. Adott 

etnikai, kulturális csoporttal dolgozva teret és lehetőséget kell adnunk számukra, hogy 

kifejezzék érzéseiket, gondolataikat az általuk tapasztalt előítéletekről és megfogalmazhassák, 

hogy ez hogyan hat az aktuális életvezetésükre. 

 A család széles értelemben vett jelentése 

Amikor egy család strukturális jellemzőt igyekszünk megismerni vagy a szerep leosztást 

tárjuk fel, fontos, hogy a szakember és a család „család” definíciója átfedésben legyen. Az, 

hogy kiket tekintünk a család részének, kultúránként eltérő lehet. Egyes kultúrákban a 

legbefolyásosabb, a gyermek ellátása szempontjából legmegbízhatóbb személyek gyakran a 

nagyszülői, tágabb rokonsági kör tagjai közül kerülnek ki.  

A családi struktúra akár nagymértékben is eltérhet a tradicionálisnak tekintettől, szerveződhet 

olyan, hagyományosan nem is családtagnak tekintett személyek köré, akik mégis jelentős 

hatással bírnak a működésre, pl. azért, mert a nevelésben az „apa” szerepet töltik be. 

Tiszteletben tartva a sajátos struktúrát, a hatékonyabb működés segítése lehet a cél. 
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 Multiszisztémán alapuló felmérés és beavatkozás 

A multiszisztémás vagy ökoszisztémás perspektíva azt jelenti, hogy a felmérés és 

beavatkozástervezés során a kontextuális tényezők fokozott figyelembevételével járunk el, a 

család helyzetét az őket körülvevő környezeti rendszerek kölcsönhatásában igyekszünk 

megérteni. 

 Családlátogatás, nem résztvevő családtagok tájékoztatása 

A tervezett családlátogatásnak mindig előre felépítetten, jól körvonalazott célokkal kell 

történni. A családtagoknak világosan kell érteni, hogy milyen előnyök és esetleges hátrányok 

származhatnak ebből, hogyan támogatja ez a lépés a nem aktív családtagok bevonását. A 

látogatással kapcsolatos aggodalmakat és kereteket az adott kulturális kontextusban kell - a 

szakembernek és a családnak közösen – értelmezni. 

 Problémamegoldó, megoldásra koncentráló fókusz használata – az erősségek, a 

források és a sikerek elismerése 

Kultúránként, értékválasztásonként eltérő, hogy egy-egy aggodalom, nehézség kapcsán 

inkább a hiányok és problémák, vagy az erősségek és lehetőségek vannak előtérben. 

Szakemberként fel kell térképeznünk a családok viszonyulásmódját és képviselnünk kell a 

lehetőségekbe, fejlődésbe vetett hitet. Egyszerre egy, átlátható és kezelhető témával érdemes 

foglalkozni, lépésről-lépésre haladva, mert minden egyes siker megerősítőleg hat, fokozza a 

közös munkába vetett hitet és bizalmat, még abban az esetben is – ami bizonyos kulturális 

csoportokban nem ritka – ha egyébként számos kihívással és problémával kell 

szembenézniük. 

 A család által elismert vezetők bevonása/konzultáció 

Szükséghelyzetben sokféle támogatás kiutat mutathat a problémából. Összetett, sokproblémás 

helyzetek esetén érdemes a közösségben meglévő erőforrásokat is mozgósítani, amelyhez 

fontos lehet ismerni az adott kulturális hagyomány formális és/vagy informális vezetői 

működését. 

 Szent iratok idézeteinek, metaforák használata 

Számos kultúrában nagy hagyománya van a hitből, a szentnek tartott szimbólumokból, 

írásokból erőt meríteni. Azon túl, hogy a szakember mindenki hitét tiszteletben tartja, 

lehetősége van kompetens módon kapcsolódni is ehhez. Erőforrásnak, nehézségek esetén a 

megküzdést segítő eszköznek bizonyulhat egy-egy jól megválasztott és kölcsönösen 

érvényesnek tartott metafora vagy vallási tartalmú iratokból vett idézet. Ezek használatához 
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természetesen szükséges feltérképezni az adott család spiritualitásra vonatkozó kulturális 

hagyományait, szokásait. 

 Kreativitás és rugalmasság a férfi családtagok bevonása során, a férfi szerep értékelése 

Kultúránként különböző, hogy a férfitagok milyen mértékben vonódnak be a 

gyermekneveléssel, család szervezésével kapcsolatos kérdésekbe. Az apák érzelmi és 

gyakorlati szerepvállalása egyaránt fontos. Szerepmodellként, az értékek és normák 

közvetítőjeként és támaszként is hatással vannak a család működésére és a pozitív fejlődési 

kimenetre. A szakembernek nagyfokú rugalmasságot és kreativitást kell tanúsítania, hogy a 

közös munkába ne csak háttérszereplőként, hanem aktív, proaktív résztvevőként tudja 

bevonni a férfi családtagokat. 

 

A kulturális kompetencia az optimális fejlődési környezet kialakításának támogatásában 

is fontos tényező. A gyermekek egészséges fejlődésmenetéhez szükséges gondoskodó 

környezet sok tényező hatékony együttműködésének eredménye, melyben a szülői, nevelői 

képességek kiemelt jelentőségűek. A nevelési szokások, eszközök, stílusok kultúránként nagy 

változatosságot mutatnak, és bár a nevelésben kultúrák fölötti univerzális szülői célként 

azonosították  

 a túlélési célt, vagyis a gyermekek egészségének és biztonságának megteremtését,  

 a gazdasági célt, vagyis olyan készségek átadásának fontosságát, amik szükségesek a 

gazdaságilag eredményes felnőttség érdekében, és  

 a kulturális célt, vagyis az alapvető értékek és normák elsajátításának fontosságát,  

azt, hogy ezt a különböző hátterű családok milyen eszközökkel valósítják meg, nagyon 

különböző lehet (LeVine, 1988).  

Kulturális csoporthoz való tartozás függvénye lehet az is, milyen kihívások akadályozzák a 

fejlődést, milyen erősségekre lehet támaszkodni. A stigmatizáló, előítéletes környezet 

nagyobb óvatosságra, kisebb fizikai és szellemi mozgástérre kényszerítheti a családokat. 

Egyes kultúrák erős családközpontúsága, a tágabb társas környezet erőforrásai, a kétszülős 

modell, a magas munkamorál, vagy akár a kétnyelvűség viszont olyan védőfaktorok lehetnek, 

amik pufferként szolgálhatnak a sokszoros rizikókkal szemben. Bizonyos kultúrákban az erős 

kölcsönös kötődés a szűkebb és tágabb családtagokkal, az idősek elismerése és útmutatásaik 

tiszteletteljes követése olyan fontos értékek, amiket fel- és el kell ismerni, hasznosítása a 

családokat támogató szakember feladata is. Családokkal dolgozva nem hagyható figyelmen 

kívül a szülők életének kontextusa sem. A foglalkoztatottságuk jellege, a szocioökonómiai 
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státuszuk, a társas és intézményi támogatottságuk és hálójuk, beleértve a szociális és 

köznevelési szolgálatásokat és intézményeket is, mind olyan tényezők, amik a saját kultúrájuk 

szemüvegén keresztül értelmezve befolyásolják azt, hogy mennyire tudnak hatékony nevelési 

stratégiákat alkalmazni. Ha szakemberként ezekben a stratégiákban akarjuk támogatni őket, 

akkor érzékenynek kell lennünk arra, ahogyan és amit ők gondolnak saját 

kontextusukról (Vesely és mtsai, 2014) 

Cross és munkatársai (1989, id. Vesely és mtsai, 2014) öt lényeges elemet azonosítottak, ami 

a kulturálisan kompetens munkának tartalmaznia szükséges: 

(1) Értékeljük a sokféleséget és értsük, hogy más kultúrák hiedelmei, viselkedéses 

jellemzői vagy értékei eltérhetnek a domináns kulturális ideáloktól, és ez az értékelő 

és megértő viszonyulás tükröződjön is a családoknak nyújtott szolgáltatásokban. 

(2) Intézményesítsük a kulturális tudást szakember továbbképzésekkel, a családoknak, 

szülőknek nyújtott, kifejezetten az ő kultúrájukhoz igazodó programokkal. 

(3) Értsük azokat a dinamikákat, amik abból következnek, amikor különböző kultúrák 

interakcióba kerülnek. 

(4) Rendszeresen végezzünk felmérést saját kulturális kompetenciánkra vonatkozóan, 

hogy időről időre tudjuk követni a szintjét. 

(5) Alkalmazkodjunk a sokféle kulturális háttér változásaihoz abban a körben, akikkel 

dolgozunk. 

 

A nevelés során szem előtt tartott szocializációs célok kultúránként nagy különbséget 

mutathatnak. Számos készség elsajátítása, jellemző kiépítése hasznos lehet egy gyermeknek, 

és hogy ezekből mik azok, amik hangsúlyt kapnak, az a szülő prioritási sorrendjétől függ. Ezt 

a fontossági sorrendet nagymértékben befolyásolja a kultúra. Minden szülő tisztában van 

azzal, hogy gyermeke számára fontos az önálló étkezés, a tiszteletteljes viselkedés, az 

önkontroll, a tisztesség, az önkiteljesítés vagy a személyes higiénia, de hogy ebből miket 

tekint elsődlegesnek, vagy érdekütközés, versengés esetén melyiket támogatja inkább, az 

kultúrafüggő. A nyugati, angolszász nevelési hagyományok az önkiteljesítés, önkontroll, 

önállóság értékek mentén látják gyermekük sikeres felnőtté válását, míg a latin gyökerű vagy 

ázsiai családok a tiszteletteljes viselkedés, a tisztesség vagy a személyes tisztaság témákat 

helyezik előtérbe. Látnunk kell, hogy egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, csupán eltérő 

prioritásokról van szó, és amikor egy család működésébe, gyermeknevelési szokásaiba 

szakemberként be akarunk avatkozni, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy az 
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intervenciónk, javaslatunk milyen kulturális kontextusba érkezik meg, hiszen a hatékonyságot 

és a sikerességet ez nagymértékben befolyásolni fogja (Carlson és Harwood, 2000). 

A kulturális kompetencia mindig adott kontextusban valósul meg, folyamatként, nem 

pedig statikus jellemzőként értelmezhető és nem csak a kliensekkel, hanem az őket 

körülvevő képviseleti fórumokkal kapcsolatban (pl. közösség vezetők, vallási elöljárók) is 

működtetni szükséges. Közös kulturális csoporthoz tartozó családok között is lehetnek nagy 

egyéni különbségek, ne általánosítsunk, változatos eszköztárral dolgozzunk. A kulturálisan 

kompetens szolgáltatás nem egyszerűen lefordítása ugyanannak egy másik nyelvre, nem 

csupán az adott kultúra nyelvi sajátosságaira érzékeny, hanem érti azt az értékszemléletet, 

szabály- és normarendszert, hagyományokat, amik a gyermeknevelést, családi működést 

meghatározzák (Vesely és mtsai, 2014). 

 

Útravaló 

 

A multikulturális kompetencia három komponense a tudatosság, az ismeret és viselkedés. A 

szakembernek olyan viselkedés gyűjteményt érdemes összeállítani, ami lehetővé teszi a 

személyre szabott és rugalmas reagálást a sokféleségre, ami ugyanazon kulturális hátterű 

emberek közötti különbözőségben is megnyilvánul. Egyetlen viselkedéses stratégia sem jó 

mindenkivel, de mindegyik jó valakivel. Családokkal dolgozva nem hagyható figyelmen kívül 

az őket körülvevő kontextus. A szülők jellemzői (foglalkoztatottság, szocioökonómiai státusz, 

a társas és intézményi támogatottság) olyan tényezők, amik a saját kultúrájuk szemüvegén 

keresztül értelmezve befolyásolják azt, hogy mennyire tudnak hatékony nevelési stratégiákat 

alkalmazni. A hozzájuk kapcsolódó szakember hatékonysága azon is múlik, mennyire képes 

érvényes és értékes értelmezési keretnek elfogadni kultúrájukat. 
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4 Erősség-alapú szemlélet  

Csákvári Judit 

 

A korszerű személetű szakember szótárából és szakmai hozzáállásából ma már nem 

hiányozhat az erősség alapú kifejezés. A hiányokra, nehézségekre és problémákra fókuszálás 

helyett, vagy mellett gyakran megjelennek a szakmai kommunikációban az erőforrások, 

lehetőségek, megoldások kifejezések is. De mit is jelent ez a gyakorlatban? Hogyan működik 

egy erősség-alapú szemléletet valló szakember? Mire kell, hogy figyeljen, ha nem pusztán 

szlogenként szeretné hangoztatni ezeket az értékeket? Mik azok a szempontok és technikák, 

módszerek, amiket a családokkal, szülőkkel dolgozva szem előtt kell tartani, érvényesíteni 

kell, sőt, modellként szolgálva átadni és bennük is fejleszteni ezt a megközelítést? 

A családok támogatására irányuló szolgáltatások, pl. szülőedukáció általában a jólléti 

rendszerek része, fontos eleme, jól alkalmazva kis lépésekkel is jelentős változásokat képes 

elindítani. Nem mindegy tehát, milyen személetben zajlik, mennyire hatékony.  

Az erősség alapú szemlélet már a 80-as évektől kezdve megjelent a családok támogatásában. 

Világossá vált, hogy ha a gyermek számára szeretnénk pozitív fejlődési kimenetet 

biztosítani, akkor a szülőket kell megerősíteni, szülői szerepében támogatni. A 

megerősítés és támogatás kifejezések pedig egyértelműen sugallják, hogy kapacitásépítésről, 

partnerségről, az erőfeszítések elismeréséről, tiszteletteljes és méltányoló együttműködésről 

kell szólni a szülő-szakember kapcsolatnak (Powell és mtsai., 1997). A 21. század erősítő 

(resztoratív) megközelítése a bizalomteli kapcsolatra épülő erősség támogatás egyik jó 

gyakorlata, amely az első találkozástól kezdve, az ismerkedési, felmérési szakaszon át, a 

közös munka megtervezéséig és kivitelezésig jelen van a szakember attitűdjében és 

eszköztárában (Williams, 2019). 

Két fogalmat érdemes megvizsgálnunk az erősség-alapú szemlélet mélyebb megértése 

érdekében. Mindkettő szorosan kapcsolódik az életminőség, az adaptív viselkedés, a jó 

színvonalú mindennapi funkcionálás, a fizikai és mentális egészség értékeihez. Az egyik a (1) 

pozitivitás, a másik a (2) reziliencia.  

(1) Számos gyermekneveléssel kapcsolatos elméleti keret használja a „pozitív” jelzőt. A 

gyermek pozitív fizikai, társas, érzelmi és értelmi fejlődésének minden eleme formálható, 

fejleszthető. A pozitív fegyelmezés építő és tápláló. Azt a szülő működést, amely magába 

foglalja a meleg, érzelemgazdag, figyelmes, elköteleződő és bevonódó működést, szintén 

szokták pozitív nevelésnek címkézni. És habár a pszichológia nem negatív vagy pozitív, 
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mégis látnunk kell, hogy az ezredforduló időszakában a pozitív pszichológia, mint 

gyűjtőfogalom is, és ezen belül a pozitív pszichológiai szülőség (positive psychology 

parenting) is megszületett (Kyriazos és Stalikas, 2018). Peterson és Seligman (2004) a pozitív 

pszichológia két jeles képviselője 2004-ben kiadott A személyiség erősségei és erényei című 

könyvében összegyűjtötte és meghatározta azt a 6 „mag” vagy alap erényt, amelyek 28 

mérhető, fejleszthető, kialakítható erősséget foglalnak magukba:  

 Bölcsesség és tudás: kreativitás, kíváncsiság, széles látókör, tanulás szeretete, 

távlatok, innováció 

 Bátorság: bátorság, kitartás, becsületesség, életerő, lelkesedés 

 Emberiesség: szerelem/szeretet, kedvesség, társas intelligencia 

 Igazságosság: állampolgárság, becsületesség, vezetés 

 Mértékletesség: megbocsátás és könyörületesség, alázatosság, óvatosság, önkontroll 

 Transzcendencia/átlényegülés: a szépség és a kiválóság megbecsülése, hála, remény, 

humor, spiritualitás 

Ez a könyv kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy ne üres szólam maradjon az erősségek 

hangsúlyozása, hanem a gyakorlatban is felhasználható módon, keretet adjon a 

gondolkodásnak és cselekvéstervezésnek. Hogy valóban 6 fő és 28 alkategória létezik, az 

vitatott, léteznek másfajta besorolások is (pl. intellektuális erények, társas erények, 

mértékletesség és transzcendencia), de az biztos, hogy végig gondolva a fenti erősségeket, 

hasznos sorvezetőt kaphat a szakember, hogy ezeket keresse, megfigyelje, kihangsúlyozza és 

támogassa a szülőkkel való munka során. 

Bár a pozitív pszichológia hangsúlyosan kezeli a pozitív érzelmeket (boldogság, öröm, 

elégedettség, reményteliség, békesség, derű, elragadtatás, büszkeség stb.), és az erősség-alapú 

személetben fontos is ezek tudatosítása, Peterson és Seligman rámutat arra, hogy egy másik 

pillérre, a személyes erősségek érzelmeken túlmutató, karaktert formáló vonásaira és 

készségeire is szükség van. Az egyénen túl pedig harmadik pillérként a kontextust is 

szükséges megnevezni, vagyis azt a társas rendszert, környezetet, ami a felnövekvő 

gyermeket körülveszi. A korábbi fejezetben részletesebben volt arról szó, milyen fontosak a 

pozitív figyelem, pozitív megerősítés, pozitív interakciók, vagyis a pozitív családi rendszer. A 

szülőség pozitív pszichológiai megközelítése két alapelvében a pozitív pszichológia három 

pillérét ötvözi. Az egyik alapelv a nevelési környezet pozitív érzelmi légkörének 

megteremtése, a másik a személyes erősségek kibontakoztatása. Mindkét alapelv 

gyakorlatilag változtatás nélkül alkalmazható a szülő-szakember munkában is. Két évtizednyi 
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intenzív kutatás eredményeként összeállították a pozitív érzelmek top tízes listáját, melyek 

jelenléte alapvetően az erősségekre és lehetőségekre irányítja a figyelmet, akár a nevelésben, 

akár a nevelés támogatásában. Ezek az öröm, a hála, a higgadtság, az érdeklődés, a remény, a 

büszkeség, a vidámság, az ihlet, a bátorság és a szeretet. Közös bennük, hogy napi szintű 

átélésük hozzájárul a fizikai, pszichológiai és társas erőforrások építéséhez, melyek mértéke 

szoros kapcsolatban áll az élettel való elégedettséggel. A szülő-szakember kapcsolatban 

lehetőség van ezek tudatosítására, feltérképezésére, építésére, melyek eredményeként 

kialakuló pozitív spirál nyomán még több és gyakoribb pozitív érzelem tud megjelenni, ami a 

személyes erősségek megjelenését facilitálja, serkenti. A személyes erősségek olyan 

értékszemléletet képviselnek, amely a gyermekek esetében változatos készségek 

kibontakoztatásának kedvez (Kyriazos és Stalikas, 2018). 

(2) A reziliencia, vagyis az a képességegyüttes, ami a nehézségek és kihívást jelentő helyzetek 

ellenére segíti a személyt a fejlődés és életvezetés optimális medrében maradni, a szülői és 

családi működésben is nagy érték. A szülők és családok rezilienciájának kutatása számos 

erősség azonosításához vezetett, melyek szisztematikus építése egyértelműen összefüggésben 

van a gyermekek pozitív fejlődési kimenetével, iskolai és életben való beválásával, fizikai és 

mentális egészségével. Azok a családok, akinél magasabb szintű rezilienciát találtak, képesek 

voltak az őket ért negatív hatások ellenére összefogni, rugalmas és kreatív megoldásokat 

találni komoly problémahelyzetekben is (Julien-Chinn és mtsai, 2019). 

Fókuszba kell tehát hozni azokat a tényezőket, amikről bebizonyosodott, hogy a szülőkkel 

való munka során erősítésük a gyermek és a teljes család hatékonyabb működését szolgálja. 

Ezek: 

 a családon belüli kommunikáció és konstruktív problémamegoldó technikák, 

 a társas és gazdasági erőforrások hasznosításának képessége, 

 a család és a tágabb közösség kilátásainak pozitív megítélése, 

 a család spirituális erőforrásai, 

 a család összekapcsolódásának értéke, 

 képesség arra, hogy a nehézségeket elfogadják (Isaacs és mtsai, 2018). 

Ahogy a fentiekből is kitűnik, a szakembernek egy összetett képességegyüttest kell támogatni, 

építeni, mely képességek három különböző csoportba rendezhetők. Az első csoportba azok a 

képességek tartoznak, amik a hiedelemrendszerrel, nézetekkel kapcsolatosak. A család 

lehetőségeinek pozitív értékelése, a nehézségekkel való megküzdés tudata, a változás, a 

fejlődés, a remény és a bizalom légköre. A második csoport a szervezési készségek 
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csoportja, mely azokat a folyamatokat támogatja, amik az életvezetés során 

elengedhetetlenek. Ide tartozik a rugalmasság, az összekapcsolódás vagy az erőforrás-

mobilizálás. A harmadik csoport a kommunikációs és problémamegoldó stratégiáké 

(Walsh, 2016). 

Az erősség-alapú megközelítés fő üzenete a szülőket, családokat képessé tenni és erővel 

felruházni. Nehéz a két ide illő angol kifejezést magyarra fordítani (enabling és 

empowering), ami azt is mutatja, nem kidolgozott még erre a szakszótárunk. A cél azonban 

világos. Lehetővé kell tenni a szülőknek, hogy képeségeiket kibontakoztatva megteremtsék 

gyermekük számára azt a fejlődési környezetet, ami leginkább segíti a fejlődésüket és segíteni 

kell nekik, hogy mélységében megéljék és meg is tudják valósítani, hogy ők vannak 

felhatalmazva arra, hogy (fel)neveljék gyermekeiket. Ezeknek a céloknak az elérése sok 

család esetében akkor tud megvalósulni, ha ehhez ők maguk is szakszerű támogatást kapnak 

(Dunst és Trivette, 2009). 

 

Útravaló 

 

A hiányokra, nehézségekre és problémákra fókuszálás helyett, vagy mellett gyakran 

megjelennek a szakmai kommunikációban az erőforrások, lehetőségek, megoldások 

kifejezések is. Ebben a szemléletben kapacitásépítésről, partnerségről, az erőfeszítések 

elismeréséről, tiszteletteljes és méltányoló együttműködésről kell szólni a szülő-szakember 

kapcsolatnak. Ennek eszköze a pozitív érzelmekre, tulajdonságokra és készségekre fókuszálás 

és a reziliencia építése. 
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5 Szülő-gyermek kapcsolat, pozitív nevelés erősítése  

Nyitrai Ágnes 

 

A szülői pszichoedukációs csoportok elsődleges célja a szülői kompetencia erősítése. A 

szülőségről, a szülői nevelői attitűdökről és az ezek alakulását befolyásoló tényezők összetett 

komponensrendszeréről, a szocializáció és az enkulturáció jellemzőiről, a szülőnek az ezen 

folyamatokat támogató tevékenységéről, feladatairól kötetünk korábbi fejezeteiben részletes 

összefoglaló olvasható. A jelen fejezet a nevelés oldaláról közelít a szülői kompetenciához, 

néhány kiemelt szempont mentén. A nevelési folyamat bonyolult hatásmechanizmusairól való 

árnyaltabb gondolkodás segítségére lehet a szakembernek a szülőkkel való 

együttműködésben, a szülői kompetencia erősítésében. 

A szülői kompetencia megélése, a szülő-gyermek kapcsolat alakulása és a gyermek fejlődését 

eredményesen segítő válaszkész nevelés alkalmazása között bonyolult összefüggések vannak, 

ezeknek feltárása, tudatosítása, a megfelelő nevelés érdekében történő befolyásolása rendkívül 

nehéz feladat a szakember számára. Bizonyos esetekben jelentős eltérések lehetnek a szülő 

által megélt és a gyermek és a környezet számára tapasztalható, látható szülői kompetencia 

között, kompetens szülő is érezheti magát inkompetensnek és bizonytalannak és fordítva. 

Azokban az esetekben, amikor a gyermek viselkedése vagy iskolai teljesítménye elmarad az 

életkorától és/vagy fejlettségétől elvárhatótól, a gyermek nevelésében résztvevő felnőttek 

általában saját kompetenciájukat jónak gondolják és a helyzet okát mások 

kompetenciahiányával magyarázzák. A kompetensebbnek tűnő szülő feltételezésünk szerint 

érzelmileg mélyebb és stabilabb kapcsolatban van gyermekével és eredményesebben nevel, 

azonban ez közel sem ilyen biztos, egyenes összefüggés, hiszen a nevelésben nem 

eredményes szülő is érezheti magát kompetensnek és lehet nagyon jó kapcsolatban a 

gyermekével. Fordítva sokkal egyértelműbbnek látszik mindez: a támogató, megerősítő, a 

gyermek egyéniségét és szükségleteit is fontos igazodási pontnak tekintő nevelést 

megvalósító szülő biztosan jó kapcsolatban van a gyermekével és szülői kompetenciáját 

reálisan és pozitívan ítéli meg és éli meg. Ha a szülők pszichoedukációjában szerepet vállaló 

szakember növeli a szülők  válaszkész nevelés iránti fogékonyságát, ezzel nagy 

valószínűséggel a szülő-gyermek kapcsolatot és a szülői kompetenciát is erősíti. 

A szocializáció, az enkulturáció és a nevelés egymással több szálon kapcsolódó folyamatok. 

A pedagógia tudományterületein és a mindennapokban a nevelésnek számos meghatározása 

és értelmezése létezik (pl: a nevelés a szocializáció segítője, a kompetenciák fejlődésének 
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támogatója, értékteremtés és értékközvetítés stb.). A különböző nevelésfelfogások főbb közös 

ismérvei a következők: 

 A nevelés a fejlődés céltudatos segítője. Mind a családi, mind az intézményi nevelésre 

jellemző, hogy a felnőtt valamilyen célt fogalmaz meg, és a gyermek életét, 

tevékenységét, viselkedését a cél elérésének érdekében befolyásolja. A családokkal 

foglakozó szakember találkozhat nehezen értelmezhető, a realitásoktól távol álló és a 

jelenben nagyon távolinak, ezért bizonytalannak tűnő célokkal is az egyes 

családokban. Előfordulhat, hogy a deklarált cél és a szülő személyisége, a család 

élethelyzete között nincs igazán kapcsolódás: a szülő nem tud és/vagy nem is igazán 

törekszik a mindennapokban az általa kitűzött cél elérésére. Más esetekben szülő 

látszólag egyre intenzívebben próbál erőfeszítéseket tenni az explicit módon 

megfogalmazott cél irányába, ez viszont az érintetteknek megterhelő lehet, 

konfliktusokat okozhat a szülő-gyermek kapcsolatban, ezért valójában mind a szülő, 

mind a gyermek inkább távolodik a hangoztatott céltól. Ezekben az esetekben a célok 

újragondolására van szükség. 

 Az egyes célokhoz való közeledés specifikus, adaptív módszerek alkalmazását igényli: 

a borostyán (túlféltő, túlvédő) szülők vagy a helikopter (önállósodást akadályozó, a 

gyermek szükségleteit messze meghaladó módon kiszolgáló) szülők által nevelt 

gyermekek számára lényegesen nehezebb és kétségesebb az önálló, céltudatos 

személyiséggé válás.  

 A nevelés értékközvetítő és értékteremtő folyamat, mely akkor tekinthető sikeresnek, 

ha a felnőtt által közvetített értékek a gyermek személyiségébe épülnek, 

tevékenységeinek, gondolkodásának, viselkedésének megalapozóivá válnak. A 

nevelésben követett és közvetített értékek optimális esetben pozitív értékek, azaz 

olyan értékek, melyeket a társadalom többsége fontosnak és követendőnek tart. 

Minden nevelés értékvezérelt, értéksemleges nevelés nincs (a közgondolkodás – 

tévesen – értéksemleges nevelésnek a nem követendő értékekre épülő nevelést tekinti).  

Egyes családokban a nevelésben követett értékek nem tekinthetők pozitívnak, ez 

konfliktusokat generálhat a gyermek és tágabb környezete között (hangsúlyozottan az 

intézményes nevelésben a pedagógusokkal és a csoport- vagy osztálytársakkal).  

 A nevelés kétirányú folyamat, azaz nem csupán a szülő hat a gyermekre, a gyermek is 

alakítja a szülőt.  
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 A szülő által nyújtott viselkedési minta hatása mindig erősebb a direkt nevelésnél. Ez 

problémákhoz vezethet azokban az esetekben, amelyekben a két szint között 

ellentmondás van (pl. a szülő elfogadást, toleranciát, igazmondást stb. vár 

gyermekétől, ő viszont akár a gyermekkel, akár a gyermek által is tapasztalhatóan 

másokkal egészen máshogy viselkedik).  

A nevelés a szocializációt támogató folyamatként a normák közvetítését, a társas viselkedés 

alakulását segíti. Ennek főbb formái lehetnek: 1) a direkt instrukciók adása; 2) a formálás: a 

jutalmazás és a büntetés alkalmazása és 3) az utánzás és az azonosulás (Vajda és Kósa, 2005). 

Ezek különböző szinteket jelentenek, koherenciájuk szintjétől nagy mértékben függ a nevelés 

hitelessége. 

Az utánzás és az azonosulás útján elsajátítható szülői helyzetkezelési és viselkedési minták 

vannak a legerősebb befolyással; ezek minden esetben hatást gyakorolnak a gyermekre, akkor 

is, ha a szülő nem is számol ezzel. A jutalmazás és a büntetés körébe tartozó módszerek várt 

hatásmechanizmusa lényegében a kondicionálással rokonítható, a felnőtt arra számít, hogy a 

jutalom hatására a jutalmazott viselkedés szinte azonnal és tartósan beépül a gyermek 

viselkedésrepertoárjába, a büntetés viszont örök időkre távol tartja a gyermeket a 

nemkívánatos viselkedéstől. A mindennapok tapasztalatai szerint ezek az elvárások szinte 

sosem teljesülnek, és ez a felnőtt és a gyermek között konfliktusokat generálhat. A más által 

adott jutalom és büntetés alkalmazása mellett a külső vezérlés megmarad: a jutalmul kapott 

tárgyak és a büntetések szinte csak a szülő jelenlétében befolyásolják a gyermek viselkedését. 

Mind a jutalom, mind a büntetés feltételezésen alapul: a szülők próbálják kitalálni, hogy mi 

okoz örömet a gyermeknek, vagy mi eredményezhet gátlást, és a garantált siker érdekében 

gyakran „túláraznak”. Egyes családokban a büntetés erős túlsúlya figyelhető meg, ez pedig 

szorongóvá teheti a gyermeket a vele való folyamatos szülői elégedetlenség miatt.  Az 

elmaradt jutalom is büntetés, az elmaradt büntetés jutalom a gyermek számára. Számos 

esetben a szülő által elfogadhatónak látszó büntetés lényegében gyermekbántalmazásnak is 

minősíthető (Vajda és Kósa, 2005). A támogató-megerősítő nevelést jól alkalmazó, 

kompetens szülő eszköztárában a pozitív megerősítések, elismerések túlsúlya figyelhető meg.  

A direkt instrukciók tartalma és megfogalmazása sokat elárul a gyermekhez való viszonyról, a 

gyermek ismeretéről és a szülő nevelési prioritásairól is (pl. alul- vagy túlkövetelés, 

bizonytalanság, határozatlanság stb.). 

A nevelés értelmezhető a kompetenciák fejlődésének támogatójaként is. Nagy József (2007) 

szerint a kompetencia motívum- és tudásrendszer, amely az egyes élethelyzetekben a helyzet 

alakítása szempontjából célravezető tevékenység kiválasztására és végrehajtására tesz 



Szülői pszichoedukációs csoportok vezetése 

43 

 

képessé. A motívumok (melyek közé tartoznak többek között attitűdjeink, meggyőződéseink 

stb.) a döntéseinket alakítják, a tudásrendszer (ismeretek és képességek) pedig a kiválasztott 

viselkedés, tevékenység végrehajtásáért felelős. 

 

 

SZEMÉLYES KULCSKOMPETENCIÁK 

NYELVI KULCSKOMPETENCIA 
motívum- és tudásrendszer 

 SZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIÁK 

KOGNITÍV KULCSKOMPETENCIÁK 

ÖNVÉDŐ 
motívum- és tudásrendszer 

ÖNELLÁTÓ 
motívum- és tudásrendszer 

ÖNFEJLESZTŐ 
motívum- és tudásrendszer 

PROSZOCIÁLIS 
motívum- és tudásrendszer 

EGYÜTTÉLÉSI 
motívum- és tudásrendszer 

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ 
motívum- és tudásrendszer 

TUDÁSSZERZŐ 
motívum- és tudásrendszer 

GONDOLKODÁSI 
motívum- és tudásrendszer 

TANULÁSI 
motívum- és tudásrendszer 

TUDÁSFELTÁRÓ 
motívum- és tudásrendszer 

KOMMUNIKATÍV 
motívum- és tudásrendszer 

ÖNISMERŐ 
motívum- és tudásrendszer 

 

1. ábra: Nagy József kompetenciamodellje 

(Forrás: Nagy, 2007: 32) 

 

A modell alapján beszélhetünk kognitív, személyes, szociális és nyelvi kulcskompetenciákról. 

A kognitív (a megismerést segítő, a lehető legtágabban értelmezett tanulást lehetővé tevő) 

kompetenciáknak központi, a többi kompetenciát is megalapozó szerepe is van. A személyes 

kompetenciák a minőségi életre, az életminőség folyamatos javítására való képességet 

jelentik. A szociális kompetenciák a társas helyzetekben való működésünket teszik lehetővé.  

Abból, hogy a szülő az egyes kompetenciaterületeket milyen tartalmakkal tölti meg, ezek 

közül melyeknek milyen prioritást ad, és hogyan kívánja a gyermek egyes kompetenciáinak 

fejlődését támogatni, sok minden megtudható a szülő-gyermek kapcsolatról és a szülői 

kompetenciáról. A szakember külön figyelmét igényli valamely kompetenciaterület egyoldalú 

túlhangsúlyozása a nevelésben (napjainkban pl. a túlhangsúlyozott kognitív fejlesztés), a 

gyermek egyéniségéhez, fejlettségéhez, érdeklődéséhez nem kellően igazodó 

kompetenciafejlesztés, a hangsúlyozottan késztetésre, siettetésre, nem pedig a támogatásra, 

megerősítésre építkező nevelés, a szülő hiányos kompetenciái a fejlesztendő 

kompetenciaterületeken stb.  

 

Laevers és Declercq (2012) értelmezésében a kompetenciák fejlődésének együttes feltételei: a 

jóllét és a bevonódás. A jóllét értelmezésükben azt jelenti, hogy a gyermek jól érzi magát, 

spontán módon cselekszik, vitalitást és önbizalmat tanúsít. Jóllét esetén jellemző a gyermekre 
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a nyitottság, a belső nyugalom, az élet élvezete. A bevonódás egyik fontos feltétele, hogy a 

felnőtt belsőleg motivált tevékenységekre ösztönző környezetet hozzon létre a gyermek 

számára. A bevonódó gyermek koncentrál és fókuszál, érdeklődik, mentálisan aktív, és 

mindez kellemes a számára. Általában kompetenciahatárain működik, vagyis a képességeinek 

felső határán. A nevelésben nem elegendő csupán a pozitív érzelmi légkörre figyelni, a 

gyermeknek arra is szüksége van, hogy a szülő támogassa tevékenységeit. A támogatásba 

beletartozik a gyermek tevékenységének a gyermek igényeihez igazodó, a helyzet 

élményszerűségét erősítő ösztönzése és tartalmi gazdagítása is. A gyermekkel közös 

tevékenység örömforrás a szülő számára is, kapcsolatmélyítő, érzelemmélyítő hatású. A közös 

tevékenység során a szülőtől látott viselkedési és helyzetkezelési minták kipróbálására, 

átvételére a gyermek erősen motivált; ez a fejlődés szempontjából meghatározó jelentőséggel 

bír. A közös tevékenység a gyermek jobb megismeréséhez, a gyermek igényeihez való jobb 

illeszkedéshez vezet: a szülői nevelés adaptívabbá válhat, a szülői kompetencia erősödhet.  

 

Az egyes kompetenciák fejlődését jelentős mértékben befolyásolja az elsajátítási motiváció 

(Józsa, 2007), mely a képességek elsajátítására irányuló késztetés és a végrehajtó funkciók 

fejlettsége is (Józsa és Józsa, 2018), a kutatók álláspontja szerint ezek jobb előrejelzői az 

iskolai sikerességnek pl., mint az IQ. Az elsajátítási motiváció alakulása szempontjából (is) 

meghatározó jelentőséggel bír a gyermek tevékenységének támogatása, a szülő megerősítő, 

bátorító jelenlétével kísért autonómia biztosítása (Józsa, 2007). 

 

A nevelés válaszkészségéről való gondolkodásban fontos kérdés az, hogy a támogatás mellett 

milyen (hangsúlyozottan terelő és védő) korlátokra van szükség a nevelésben, mennyire és 

hogyan szabályozzuk a gyermek életét, mit engedjünk meg és mit ne, és mindezekben 

mennyire legyünk következetesek. Minden szülőnek van egy gyermekideálja, és gyermekét 

ehhez minél jobban hasonlítóvá szeretné nevelni; egyes szülők inkább reagáló, mások inkább 

didaktikus módon. A reagáló felnőtt inkább a gyermek tevékenységére, viselkedésére 

reagálva, pl. azt értékelve nevel, a didaktikus pedig inkább előre megfogalmazza elvárásait, 

irányt mutat, kereteket szab (Vajda és Kósa, 2005). Nagy (2008) a felnőtt elképzeléseit, 

nevelési célzattal történő beavatkozásait a késztetés-segítés dimenziója mentén rendezi el, 

kiemelve, hogy minden egyes pedagógiai elképzelés, beavatkozás a késztetés és a segítés 

valamilyen arányú keveréke, vagyis a segítés és a késztetés dominancia-jelleggel érvényesül: 

a segítő pedagógia sem zárja ki bizonyos esetekben a késztetést, és a késztető pedagógiai 

viselkedésnek is vannak a segítő pedagógia körébe sorolható összetevői. A késztető 
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pedagógiára jellemző, hogy a szülőnél a normatív elvárások dominálnak, gyakran 

megfogalmazódik, hogy egy ennyi idős gyermeknek már ezt vagy azt tudnia kell. A segítő 

pedagógia ezzel szemben a gyermekből indul ki, a szülő az aktuális helyzethez igazítja a 

gyermekkel szembeni elvárásait, mind azok tartalmát, mind a megvalósítás módját illetően. 

Mindkét pedagógiai beavatkozási típus célja a fejlődés előre mozdítása; a különbség a 

módban érhető tetten. A késztető pedagógia gyakran siettetve, sürgetve teszi ezt, a segítő 

pedagógia pedig a gyermekhez igazodva, sokszor a gyermek számára nemcsak elfogadható, 

hanem pozitív élményt nyújtó megoldásokkal. A szülő késztetései nem csupán a megoldási 

módokat illetően különböznek jelentős mértékben egymástól, hanem abban is, hogy milyen 

mértékben vannak tekintettel a felnőttek a gyermek egyéniségére, fejlettségére, pillanatnyi 

állapotára. A késztetés akkor igazán probléma, ha a felnőtt nem veszi figyelembe a gyermek 

aktuális jellemzőit, igényeit, és/vagy olyan megoldásokhoz folyamodik, amelyek a gyermek 

számára kellemetlenek, bántók. Késztetés nélkül nem képzelhető el nevelés. Fontos szemléleti 

kérdés, hogy a késztetés nem direkt erőszakos beavatkozást jelent.  

 

 

Útravaló 

 

A családokkal (is) foglalkozó szakemberek fontos feladata a családban folyó nevelés 

tanulmányozása mind azok céljait, mind a cél elérésének módjait illetően, a szülői 

kompetencia megerősítése, fejlődésének támogatása a válaszkész nevelés szellemiségének 

megfelelően. Ebben a folyamatban a szakembernek magának is (válaszkészen) reszponzívan 

érdemes a szülőhöz közelednie: megerősítve a szülő-gyermek kapcsolat működésének 

pozitívumait, a szülői kompetencia jól működő elemeit, bátorítani, támogatni a szülőket a 

fejlődésükben,  
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6 Hogyan tartsunk csoportot szülőknek?  

Nyitrai Ágnes 

 

A családokkal foglalkozó szakemberek egyik fontos feladata a szülők kompetenciájának 

erősítése, mely egyrészt a szülői kompetenciaérzés erősítését, másrészt az annak alapjául 

szolgáló tartalmak gazdagítását egyaránt jelenti. A szülői kompetenciaérzés erősödésének 

következtében a szülők a korábbi állapothoz képest jobban tisztában vannak saját 

kötelességeikkel és jogaikkal, nagyobb mértékben átérzik szülői felelősségüket, és ez 

elsősorban örömmel és magabiztossággal tölti el őket a szorongás helyett. A szülői 

kompetenciák tartalmi gazdagodása következtében pedig az egyes élethelyzetekben 

eredményesebben tudnak működni, adaptívabb és előre mutatóbb, pozitívabb hatású 

helyzetkezelési módokat választanak, azokat sikeresebben alkalmazzák.  

A szülői kompetencia több szinten értelmezett. A gyermekekkel kapcsolatos jogszabályok 

(pl. A köznevelési törvény
1
 és a Gyermekvédelmi törvény

2
)  a szülők jogait és kötelességeit 

rögzíti a családban és a gyermek nevelésében, fejlődésének támogatásában szerepet vállaló 

intézményekben. Az egyes intézmények saját szabályzatokban is (pl. házirend) rögzítik a 

szülői kompetenciahatárokat, azonban a mindennapok gyakorlatában ez a leírtakhoz képest 

gyakran máshogy érvényesül. A szülőknek is vannak elképzeléseik mind a saját, mind a 

szülőtársak szülői kompetenciáiról, ezek a hivatalosan rögzített kompetenciákhoz képest 

egész mások is lehetnek és gyakran nagyon különböző módokon nyilvánulhatnak meg az 

egyes helyzetekben. A normatív módon előírt, definiált és a szülő saját maga által értelmezett 

és megvalósított kompetenciái között jelentős különbségek is kialakulhatnak, és ez sok 

konfliktus okozója is lehet.  

A szakemberek gyakran olyan szülőkkel találkoznak munkájuk során, akiknek szülői 

kompetenciája sérülékeny, akik szülői szerepükben többlettámogatást igényelnek. 

Lehetséges, hogy már többször kaptak direkt és/vagy indirekt jelzést arra vonatkozóan, hogy 

szülői kompetenciájuk működése hullámzó, nem minden esetben kielégítő a gyermek 

egészséges fejlődése szempontjából, ami fokozhatja egyébként is létező bizonytalanságukat és 

emiatti szorongásukat, melyet többféleképpen igyekezhetnek leplezni illetve kompenzálni, 

mind a gyermekeik mind a szakemberek felé. A gyermekeket esetenként erőn felül 

elkényeztethetik divatos és márkás holmikkal, a szakemberek elől elzárkóznak vagy éppen 

ellenkezőleg, túl nagy buzgalommal kérik tanácsaikat stb..  

                                                 
1
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  



Szülői pszichoedukációs csoportok vezetése 

48 

 

A szülői kompetencia támogatására az intézményes nevelésben, a szülő és a szakember 

kapcsolatában többféle lehetőség nyílik, általában a gyermek életkorának előre haladtával 

ezek a lehetőségek tartalmukat tekintve beszűkülnek és gyakoriságuk és erősen megritkul 

(Podráczky, 2012, szerk.). A bölcsődében és az óvodában érkezéskor és távozáskor a szülő 

mindennap találkozik a gyermekét nevelő pedagógusok valamelyikével. Ezek a pár mondatos 

rövid beszélgetések elsősorban személyességük, rendszerességük és aktualitásuk miatt 

segítenek a szülői kompetenciák fejlődésében. A formálisabb találkozások pedagógus és szülő 

között (fogadóóra, róla-óra) már sokkal formalizáltabb és adott esetben direktebb eszközökkel 

működő alkalmak. Az indirekt kompetenciaerősítésnek hatékony módszerei lehetnek az adott 

korosztály nevelésével foglalkozó népszerűsítő irodalmak ajánlása, hozzáférésének 

elősegítése. Ezek nagy előnye, hogy könnyen érthetők, befogadhatók a szülők számra, iskolai 

végzettségtől függetlenül, hátrányuk viszont az, hogy egyrészt nem mindenkihez jutnak el, 

másrészt az értelmezés, hasznosulás visszacsatolás nélkül marad.  

A szülői kompetencia erősítésének csoportos formái a szülőcsoportos beszélgetések és a 

szülőcsoportos foglalkozások (Dávid és mtsai, 2019), illetve a gyakorlatban gyakran 

találkozunk egy közbülsőnek is tekinthető formával: a szülő és a gyermek közösen végzett 

tevékenységébe ágyazott csoporttal.  

A non-direktív csoportos tanácsadás egyik formájaként értelmezhető szülőcsoportos 

beszélgetés a bölcsődei nevelésben az 1990-es évek elejétől alkalmazott módszer (Németh és 

mtsai, 1993). A szülőcsoportos foglalkozások tematikus, hangsúlyozottan tréning-jellegű 

foglalkozások, melyek bizonyos szülői kompetenciaelemek kialakulását, erősödését 

célzottan segítik, mégpedig úgy, hogy ez a cél a résztvevő szülők számára explicit módon 

megfogalmazott. A szülő és a gyermek közös tevékenysége pl. a közös játék, mesélőkör stb. 

a mindkét félnek örömet adó tevékenységek irányába nyitásra tehetik képessé a szülőket. 

A szakemberek többféle módon szervezhetnek szülői csoportot, a szervezési módot 

nagymértékben befolyásolja a csoport létrehozásának célja. Jelentős különbségek lehetnek a 

csoportok működésében pl. aszerint, hogy: 

 A szülőknek kötelező-e részt venni a csoportban vagy ez egy választott lehetőség a 

számukra? 

 Ismeretségük korábbra datálódik vagy a csoportba kerüléssel veszi kezdetét?  

 Szívesen fogadják a csoportba járás lehetőségét vagy tiltakoznak ellene? 

 Azonosulnak-e a szülői csoport létrehozásának céljával vagy inkább csak tudomásul 

veszik annak létrejöttét és a csoportba tartozásukat? 
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 Első alkalommal vagy többedszerre vesznek részt szülői csoportban? Milyenek a 

korábbi tapasztalataik? 

A csoportszervezés lehetőségeit jelentősen behatárolja a szakember kompetenciája is. A 

formális megfelelésen túl érdemes figyelembe venni akár a témával, akár a résztvevőkkel 

kapcsolatos személyes érintettséget, esetleges egyéb kontraindikációt. Kontraindikált lehet 

például a csoport vezetése olyan esetekben, amikor a szakember más, esetlegesen minősítő 

szerepben (hatósági szerepben) is jelen van az érintett szülők valamelyikének életében.  

A szülők önkéntes részvételére épülő csoportok szervezése előtt célszerű igényfelmérést 

végezni, melyhez konkrét tartalmi javaslatok is szükségesek, de jó, ha a szülők lehetőséget 

kapnak saját igényeik, ötleteik megfogalmazására is. Az igényfelmérés szükségességét 

támasztja alá néhány kutatási eredmény is: bölcsődés és óvodás gyermekek szüleinek körében 

végzett vizsgálatok hívták fel a figyelmet arra, hogy a szülők sokkal kevesebb ún. családi 

programot igényeltek, mint ahogyan azt az intézmények feltételezték (Cs. Ferenczi és Nyitrai, 

2018; Török, 2015).  

A kötelező részvétellel működő csoportok esetében jelentős különbségek lehetnek a résztvevő 

szülők motivációját illetően: feltételezhetően motiváltabb résztvevőkkel működnek azok a 

csoportok, melyek valamilyen vágyott célt tesznek elérhetőbbé (pl.: az örökbefogadó szülők 

felkészítője), mint azok, ahol a résztvevők számára nem kézzelfogható a csoporton hallottak 

hasznosulása, így feleslegesnek érzik a részvételt (pl.: a vérszerinti szülők felkészítése a 

jelenleg befogadó családokban nevelkedő, a közeljövőben visszagondozandó gyermekeik 

fogadására). 

A kompetenciák fejlődése tanulási folyamat eredménye.  A tanulást ebben az esetben a 

lehető legtágabban értelmezzük, mely szerint minden olyan tapasztalat- vagy 

információszerzési folyamat tanulási tevékenység, mely tartós változást eredményez az 

egyén viselkedésében és/ vagy gondolkodásában. A szülői csoportban a deklarált célok 

alapján megválasztott és közvetített tartalmak mellett jelentősen árnyalja az egyes szülők 

tanulási folyamatait saját célkitűzésük a részvétellel kapcsolatban, szülői szerepértelmezésük, 

a szülőséggel kapcsolatos előzetes tapasztalataik, a csoportot vezető szakember módszertani 

kultúrája, a csoporttagok egymáshoz és a csoport egészéhez való viszonyulása, a csoportban 

megjelenő konkrét viselkedési és helyzetmegoldási minták és megjelenésük kontextusa és 

még számos, esetenként konkrétan nem is megragadható tényező bonyolult kölcsönhatása. A 

helyzet összetettségére a csoportot vezető szakembernek annak ellenére is gondolnia kell, 

hogy ezeket a hatásrendszereket csak nagyon korlátozott mértékben tudja explicit módon 
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megragadni és valamilyen mértékben befolyásolni. Törekednie kell arra, hogy a csoport 

működtetésének céljai a lehetőségekhez képest a legnagyobb hangsúlyokat kapják.    

A szülői csoportok létrehozása, működtetése gondos szervezési és szakmai 

előkészületeket igényel.  

A csoport céljától függően első lépésként a tartalomról és az időkeretekről érdemes dönteni. A 

tartalmi kereteket minden esetben a csoportot működtető szakember határozza meg. Az 

egyes élethelyzetekben, korcsoportokban aktuális nevelési kérdéseket megbeszélő szülői 

csoportok programjának alakításában fontos szerepet kaphatnak a szülők is: érdemes kérni 

témajavaslataikat. A csoport elsődleges célja ebben az esetben az, hogy a résztvevő szülők 

választ kaphassanak az őket foglalkoztató kérdésekre, a bizonytalannak érzett szülői 

kompetenciáik erősödjenek.  Más esetekben a szakember feladata a tartalom megválasztása. 

Ehhez a helyzet megfelelő mélységű ismerete és átgondolása szükséges. A felkészítő 

programok keretében (pl. örökbefogadó szülők felkészítése) működő szülői csoportok 

tematikája kötött, központilag előírt, itt a szakember feladata a program adaptivitásának 

megteremtése. Azokban az esetekben, amikor a tartalom előzetes alakításában a szülői 

befolyás nem igazán jellemző, különösen nagy szerepe van a résztvevő szülők motiválásának, 

a részvételben való érdekeltté tételének.  

Az időkeretek kijelölésénél az alkalmak számának meghatározása és az egyes alkalmak 

időkereteinek meghatározása egyaránt fontos. Ahhoz, hogy a csoportlét hatása 

érvényesülhessen, több alkalom szükséges, hiszen a csoportdinamika alakulása és a tanulási 

folyamatokra gyakorolt hatása hosszabb folyamat eredménye. Az alkalmak számának 

meghatározását befolyásolja a csoport célja, tartalma, a résztvevők motiváltsága is. Érdemes 

belátható időkereteket kialakítani, és az egyes alkalmak között a történtek feldolgozására, 

„érlelődésére” időt hagyó szüneteket tartani. (Általánosságban: a csoport működését legalább 

3-4 alkalomban határozzuk meg, és az egyes alkalmak között min. 1-2 hét szünet legyen). A 

túl sűrű alkalmak megterhelők lehetnek a résztvevőknek akár az eljutás szervezhetősége 

szempontjából is, a túl távoliak pedig széttöredezetté tehetik a csoportfolyamatokat.  

Az időpontok kijelölésénél fontos szempont a családok életébe illeszthetőség mind a szülők 

munkarendje, mind a család privát élete vonatkozásában. A gyermekek felügyeletének 

biztosítása megnyugtató lehet a szülők számára és ösztönözheti a részvételt.  

Az egyes alkalmak javasolt időtartama az 1 óra, ennek előzetes rögzítésével elkerülhető a 

parttalanná válás. 

A jól megválasztott, a szülők számára könnyen elérhető és komfortos, hangulatos helyszín, a 

szolid, de figyelmes vendéglátás (p. tea kínálása) kedvezően befolyásolja a program 
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sikerességét. Az intimitás és a zavartalanság biztosítása a csoport sikerének egyik 

alapfeltétele. 

A szülői csoportfoglalkozásokra a szakembernek előzetesen készülnie kell mind a szakmai 

tartalmat, mind a résztvevők helyzetével való ismerkedést illetően. A felkészülés során 

mérlegelendő az esetleges személyes érintettség is, mely bizonyos esetekben (pl. nevelési 

kérdéseket megbeszélő csoport) növelheti az empátiát és a hitelességet, más esetekben viszont 

(pl. saját fel nem dolgozott krízishelyzet) könnyen önterápiává alakíthatja a csoport 

működését, mely kifejezetten kerülendő.  

Jó, ha a szülői csoportok kettős vezetésűek, mint pl. a bölcsődei szülőcsoportos beszélgetések, 

ahol az egyik szakember a beszélgetés vezetője, a másik pedig a társvezetői teendőket látja el 

(Dávid és mtsai, 2019). A társvezető nagy támasza lehet a beszélgetést vezetőnek mind a 

tématartást, mind a többszempontú megközelítés és a méltányosság megvalósítását, mind az 

esetleges feszültségek kezelését illetően.  

Bizonyos témák esetében érdemes külső szakember bevonása is, akinek szaktudása és 

pártatlansága egyaránt jó hatással lehet a szülői kompetencia alakulására.  

A beszélgetést vezető szakembertől elvárt az ember tiszteletére építkező 

személyközpontú kommunikációs stílus alkalmazása (Rogers, 1996; Gordon, 1990). Ez a 

szemlélet az 1980-as évek második felétől van jelen Magyarországon, a pedagógusok és a 

szociális szakemberek felkészítésében és mindennapi munkájában, így most csak néhány, a 

szülői csoportok vezetése szempontjából specifikus jelentőséggel bíró jellemzőt emelünk ki.  

Az empátia, a másik emberre való érzelmi ráhangolódás, közléseinek felfogása, 

tudatosítása és visszajelzése (Tringer, 2007). A szimpátiának, a szociális helyzetértékelésnek 

és a tanult megértésnek nincs köze az empátiához. A nehéz helyzetben lévő család/gyermek 

sorsa feletti szomorkodás sem empátia.  

A feltétel nélküli elfogadás talán a legnehezebben értelmezhető fogalom, hiszen a 

mindennapi élethelyzetekben igazából azokat az embereket fogadjuk el, akik valamilyen 

szempontból megfelelnek elvárásainknak. Rogers (1996) a fogalmat a teológiai szeretet 

(agapé) értelmében használta, ennek lényege a másik ember emberi mivoltának tisztelete, 

pozitív beállítottság a másik ember iránt függetlenül annak viselkedésétől, tetteitől, az iránta 

érzett szimpátiánktól.  

A kongruencia vagy hitelesség a különböző csatornán zajló kommunikáció összhangja 

(Tringer, 2007), mely az őszinteségben nyilvánul meg. Erre viszont tudatosan nem igazán 

lehet törekedni.  Az empátia, a feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség nem függetlenek 

egymástól, nem képzelhető el, hogy valaki nagyon empatikus, de nem hiteles stb.  
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Mit jelentenek ezek a szülői csoportok vezetése szempontjából? 

 A szülők feltétel nélküli elfogadása a szülők iránti előítéletmentességet jelenti minden 

egyes esetben, akkor is, ha a szülők nagyon más értékrend szerint élnek, más elvek 

szerint nevelik gyermeküket, mint amit a szakember képvisel. Ez természetesen nem 

jelenti azonban a beavatkozás elmulasztását azokban az esetekben, melyekben a 

gyermek jólléte ezt megkívánja. 

 A szülők gyermek iránti szeretete és a gyermek életének alakításában a jó szándék 

által vezéreltségük alapfeltételezett.  

 Őszinteség, a kölcsönös bizalom megteremtésére és erősítésére törekvés a 

kapcsolatban.   

 A partneri együttműködés felkínálása. (A partneri együttműködés lényege egymás 

kompetenciáinak elismerése és tiszteletben tartása). 

 Problémaérzékenység, empatikus problémakezelés. 

 Minden szülő értő figyelemmel történő meghallgatása, a ráfigyelés érzékeltetése. 

 Tartózkodás a közléssorompóktól (címkézés, negatív minősítés, gúnyosnak ható 

reagálás, a másik problémájának bagatellizálása, a direkt utasítás, kioktatás, 

tanácsadás, a szülő által elmondott problémával szembeni értetlenkedés, a tapintatlan 

megjegyzések és kérdések).  

 

Az egyes csoportfoglalkozások, beszélgetések lebonyolítása 

 

A legelső alkalommal érdemes csoportszabályokat felállítani, melyek orientálók és 

biztonságot adók az egyes szülők számára. A csoportszabályok felállítása konszenzuson 

alapul, vagyis közös megegyezés hozza létre ezeket, betartásuk elfogadásukat követően 

viszont minden csoporttagra nézve kötelező. Néhány kiemelten fontos ezek közül:  

 A titoktartás garantálása; az egyes szülők csak akkor tudnak, mernek őszinték lenni, 

ha teljesen biztosak lehetnek abban, hogy amit mondanak, az nem kerül a csoporton 

kívül még névtelen „sztorizás” formájában sem.  

 Egymás tiszteletben tartása (értő figyelemmel meghallgatás, a negatív 

megjegyzésektől, személyeskedésektől tartózkodás).  

 Az időkeretek tartása, mely magában foglalja azt is, hogy egy-egy megszólalás kb. 

milyen hosszúságú lehet.  
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 Megállapodás egymás megszólításában, a hozzászólások, reagálások, egymástól 

kérdezések formájában és stílusában, a zavaró körülmények, pl. a mobil telefonok 

kiiktatásában, a foglalkozás teljes időtartamában való részvételben, a zárt vagy nyitott 

csoportként működésben stb.).  

 Jó, ha nincs megszólaláskényszer, ugyanakkor elvárt lehet, hogy mindenki szólaljon 

meg a beszélgetés folyamán legalább egy alkalommal. Nagyon zavaró lehet a 

programot némán végig ülő csoporttag, úgy tűnhet a többi résztvevő számára, mintha 

kihallgatná a többieket).  

A tématartás, az elkalandozásokból való tapintatos visszavezetés a csoportvezető fontos 

feladata.  A nondirektivitás következében az elhangzottakra való direkt minősítő, értékelő 

reagálások kerülendők, a pozitívumok kiemelése, megerősítése, a kevésbé elfogadható 

megnyilatkozások tapintatos újra keretezése javasolt. Így mindenki úgy kaphat pozitív 

útravalót, hogy senki nem érzi kényelmetlenül magát egy esetleges kevésbé támogatható, 

elfogadható megjegyzése miatt. Ugyancsak kerülendő a receptadás is, mely minden 

körülmények között erős normativitást tükröz, még akkor is, ha jó szemléletű a tartalma.  

A legmagasabb szintű szakmai felkészültség és a nagyon gondos, árnyalt előkészítés 

esetén is előfordulhatnak nehézségek, nehéz pillanatok, melyek kezelése nem várt terhet, 

nagy kihívást jelent a csoportot vezető szakember számára, és melyek sikeres megoldása a 

csoport további sikeres működésének egyik kiemelten fontos feltétele. Néhány gyakran 

előforduló ezek közül:  

 Érdektelenség a résztvevők körében, mely jelenthet távolmaradást vagy közönyt 

egyaránt. Ezekben az esetekben a bevonódás elérése érdekében a megszólítás 

személyesebb formáival érdemes próbálkozni, mindezt természetesen pozitív 

oldalról, a csoporton való részvételnek az egyén életében betöltött pozitív 

szerepének irányából közelítve.  

 Olyan nevelési babonák, tartalmak fogalmazódnak meg, melyek szakmailag 

egyáltalán nem helyeselhetők (pl.: „Én bizony odacsapok a fenekére, ha nem fogad 

szót.”, „Nem baj, ha sok intőt hoz haza, nekem is rengeteg volt, mégis rendes 

ember lettem.” stb.).  

 A szülők konkrét tanácsokat várnak, a csoportot vezető szakember 

nondirektivitását bizonytalanságnak érzik. Sokszor hangot is adnak ennek: „Akkor 

most mondja meg, hogy mit csináljak?”. 
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 Olyan csoportdinamikai folyamatok, történések, melyek a csoport eredeti 

célkitűzéseit hátráltatják (gúnyolódás, valamelyik csoporttag lehurrogása, valaki 

központi szerepbe kerülése, személyeskedés, nézetkülönbségek miatti konfliktus 

stb.). 

 A csoport céljaitól és kompetenciájától eltérő tartalmak megjelenése.  

 Valamelyik csoporttag rossz érzelmi állapotba kerülése. 

 

Milyen pozitív hatások, pozitív eredmények érhetők el a szülői csoportok működtetésével? 

 Megerősítésekkel és jó mintákkal gazdagodás. A résztvevő szülők megerősítést 

kaphatnak szülői kompetenciáikat illetően. Megnyugtató lehet számukra az, hogy 

problémájukkal nincsenek egyedül, és ezeknek a problémáknak jó része az élet többé-

kevésbé természetes, de legalábbis semmiképpen nem ritka velejárója, kezelésükre ők 

maguk is képessé válhatnak. A hallott helyzetkezelési mintákból mindenki belátása 

szerint válogathat, próbálkozhat másoknál bevált megoldásokkal.  

 A szülői kompetencia erősödése jó hatással van a szülő-gyermek kapcsolatra, a 

gyermek elfogadására, a gyermek iránti türelemre, empátiára is.  

  A szülők egymással való kapcsolata erősödik, a csoporton kívül is támaszként 

tekinthetnek egymásra, van kivel megbeszélniük a problémáikat, nehézségeiket.  

 

Útravaló 

 

A szülői kompetencia erősítésének csoportos formái a szülőcsoportos beszélgetések és a 

szülőcsoportos foglalkozások, valamint a szülő és a gyermek közös tevékenységére építkező 

programok. A szülői csoportokat működtető szakember szakmai-módszertani kultúrája a 

személyközpontú irányzat kommunikációs technikáira és a nondirektivitásra építkezik 

valamennyi esetben. A minden egyes csoport vezetése külön-külön felkészülést igényel, mely 

magában foglalja a saját szakmai kompetencia elemzését, a tartalmi felkészülést és a 

csoporttagok helyzetéről való tájékozódást is. 
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