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Jacsó Ágota jelenleg Buda-
pest mellett él családjával, 
férjével és két gyermekével. 

Elmesélte, saját problémáikra 
keresett megoldást, amikor ta-
lálkozott a kapcsolódó nevelés 
szemléletével, később pedig el-
végezte az oktatói képzést is.

Csak a gyerekre figyelni

Jacsó Ágota szerint a kapcso-
lódás a gyereknek épp olyan lét-
szükséglete, mint az evés, az 
ivás vagy a pelenkacsere.

Hogy mit jelent a kapcsoló-
dás? Azt, hogy valaki ott van a 
közelében, csak rá figyel, ve-
le foglalkozik, miközben nem 
mosogat, nem szedi össze a 
koszos zoknikat, és nem ka-
vargatja a levest. A kapcso-

lódással feltöltődik a gyerek 
szeretettankja, biztonságban 
érzi magát, jól lesz. „A gyerek-
nek ahhoz, hogy jól legyen, kö-
zelség kell meg szeretetteljes 
ráhangolódás, amikor ez nem 
történik meg, akkor a teste je-
lez. Sírás, remegés, kis dolgo-
kon való kiakadás jelzi, hogy 
baj van. Például kiborul azon, 
hogy nem a piros tányérjába 
kapta az ennivalót. De ilyenkor 
nem a tányér színe a probléma, 
az csak az utolsó csepp volt a 
pohárban, s kibukhatott belőle 
a sok felgyülemlett feszültség, 

ami napközben érhette: hogy 
meglökték az oviban, az óvó 
néni rászólt stb. Ilyenkor hely-
re kell állítani a kapcsolódást, 
fel kell tölteni a gyerek sze-
retettankját” – magyarázza a 
szemlélet lényegét Jacsó Ágota.

Öt alapeszköz a kapcsolódáshoz

A kapcsolódó nevelés – amel-
lett, hogy számos tippje, ta-
nácsa van még – öt alapvető 
eszközzel segíti a kapcsolódást.

1. Gyerekidő – gyakorla-
tilag ez az, amivel a legköny-

nyebben újra megerősítjük 
gyerekünk biztonságérzetét, 
a kettőnk kapcsolatát, és fo-
lyamatosan együttműködésre 
hangoljuk őt. „A gyerekidő azt 
jelenti, hogy van a gyereknek 
egy meghatározott ideje, ami-
kor csak vele foglalkozunk, azt 
csináljuk, amit ő akar, ő a főnök. 
Ezen nagyon meglepődnek ál-
talában a gyerekek, és nagyon 
szeretik. Gyerekidőt egyszerre 
egy gyerekkel tartunk, és hoz-
zátartozik, hogy csak rá figye-
lünk: nem vesszük fel a telefont, 
nem vesszük fel a zavaró porci-

cát a földről, és nem megyünk ki 
közben megkavargatni a levest” 
– magyarázza az oktató.

2. Sírás meghallgatá-
sa.  Jacsó Ágota szerint ez 
nem könnyű, mert arra nevel-
tek minket, hogy a sírás rossz, 
véget kell vetni neki, de időn-
ként a gyereknek szüksége 
van arra, hogy nyugodtan kibo-
rulhasson anyának, elmond-
hassa, hogy neki fáj, rosszul 
esett valami.

3. Határszabás. A gye-
reknek tudnia kell a szabályo-
kat, és be is kell tartatni vele. A 
kapcsolódónevelés-oktató sze-
rint ezt lehet szigor nélkül is, 
szelíden. A gyerek anélkül lesz 
együttműködő, hogy külső rá-
kényszerítést, büntetést, zsaro-
lást vezetnénk be.

4. Játékos nevetés. Jacsó 
Ágota szerint ahogy nő a gye-
rek, elfelejtünk játszani, pe-
dig a játék során sok mindent 
tanulnak, önbizalomra tesz-
nek szert, megtanulnak alkal-
mazkodni. „Egy jó dögönyözés, 
bohóckodás alatt rengeteg fe-
szültséget adnak le, valamint 
az önbizalmuk is növekszik. 
Egyszerű, mindig követni kell 
a nevetést. Azt csináljuk, ami-
től nevet, s együtt nevetünk” – 
magyarázza.

5. Páros meghallgatás. 
Az utolsó eszköz nem a gyerek-
ről szól, hanem a szülőről, s ar-
ról, hogy nemcsak a gyereknek, 
de a felnőttnek is szüksége van 
arra, hogy kapcsolódjon, hogy 
egy másik felnőttnek elmond-
hassa, hogy „milyen nehéz ne-
ki”, hogy épp „mennyire elege 
van”, miközben a másik csak 
türelemmel meghallgat, nem 
ítélkezik, nem ad tanácsot.
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Tanácsok a kapcsolódó nevelés szemlélete alapján

Vezessük be a gyerekidőt

Legyen egy időszak, amikor csak a gyermekre figyel a szülő

Nyafog a gyerek, hiszti-

zik, veszekszik a test-

vérével – mindennapi, 

az átlagos családban 

előforduló problémák. 

Ezekre a gondokra 

kínál megoldást a 

kapcsolódó nevelés 

– állítja Jacsó Ágota 

kapcsolódónevelés-

oktató, aki Csíkszere-

dában is tartott már 

gyereknevelési témák-

ban képzést  szülőknek.

Ma kezdődik és péntekig tart 
Csíkszeredában, a Csíki Mozi-
ban a Spektrum Oktatási Film-
napok. A Spektrum Oktatási 
Központ által szervezett rendez-
vényen olyan filmeket nézhetnek 
meg diákok és felnőttek, amelyek 
az iskola aktuális kihívásait, le-
hetőségeit és határait kutatják, 
a hagyományos nevelési és ok-
tatásszervezési elveken műkö-
dő intézményektől a kísérleti 
vagy éppen forradalmi oktatási 
jelenségekig – közölték előzete-
sen a rendezvényről. „Az ame-
rikai, brazil, magyar és szlovén 
játékfilmek mellett idén két, nagy 
nemzetközi visszhangot kiváltó 
dokumentumfilmet is vetítenek: 
egy »forradalmi« iskolákat bemu-
tató 2015-ös amerikai, illetve egy, 
a hagyományos oktatási rend-
szerek hiányosságaira rávilágító 
2013-as német dokumentumfil-
met. A filmekhez feladatlapokat, 
a filmeket feldolgozó (iskolai) be-
szélgetésekhez szempontokat 
kapnak az érdeklődő szülők, pe-
dagógusok” – ajánlják a filmna-
pokat a szervezők.

„Iskolám másként” filmek

A fi lmnapok alkalmával 
a szervezők idén rövidfilm-

pályázatot is hirdettek helyi 
középiskolásoknak Iskolám 
másként címmel. A Spektrum 
közleménye szerint a pályá-
zatra nyolc figyelemre méltó 
kisfilm érkezett, ezek megte-
kinthetők az Oktatási Központ 
Youtube-csatornáján, illetve a 
Facebook-oldalukon. A nyerte-
sek nevét ma, a 16 órai vetítés 
előtt teszik közzé.

A filmfesztiválon a vetítések 
mindhárom nap délelőtt 11 óra-
kor kezdődnek, ekkor a kisis-
kolásokat várják rajzfilmekkel. 
Délutánonként 16 és este 19 

órakor kezdődnek a filmek, 
a részletes program a sec.ro 
weboldalon vagy a Spektrum 
Oktatási Központ Facebook-
oldalán olvasható.

A jegyek a délelőtti vetíté-
sekre 5 lejbe, a délutáni és es-
ti vetítésekre 10 lejbe kerülnek. 
Jegyet vásárolni előzetesen a 
Spektrum Oktatási Központ 
székhelyén, a Kossuth utca 9. 
szám alatt (3. emelet) lehet, il-
letve a helyszínen, amennyiben 
maradnak üres helyek. 
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Nyolc kisfilmmel vetélkednek

Részlet A hegedűtanár című brazil filmből. Péntek este vetítik
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