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Türelmet és elfogadást igénylő időszak lehet a családban az óvoda- és iskolakezdés

Tanévkezdés: kulcsfontosságú a bizalom

Az óvodai beszoktatás szük-
ségességét, fontosságát so-
kat hangsúlyozták az elmúlt 

években a pszichológusok, és a 
tanintézetek többségében odafi-
gyelnek már erre. Akadnak olyan 
óvodák, ahol fokozottan odafi-
gyelnek az átmenetre, és olyanok 
is, ahol nem kifejezetten örülnek 
a beszoktatásról érdeklődő szü-
lőknek.

minden gyerek másképp reagál

„Az óvodai beszoktatás az első 
hatalmas változás a család életé-
ben: a nyugodt, megszokott csalá-
di fészekből kikerül a gyerek egy 
új közösségbe, ez az önálló élet 
felé tartó lépést jelenti. A szülő-
nek bíznia kell a gyerekében és 
önmagában is, hogy annyit pakol 
a gyerek »tarisznyájába«, amivel 
az boldogul. Ráadásul a szülőnek 

bízni kell az óvónőben is” – mu-
tatott rá Kádár Enikő pszicholó-
gus. Úgy fogalmazott, mint min-
den változás, ez is számtalan fe-
szültséget, új helyzetet szülhet a 
család életében. A szakember azt 
is elmondta, vannak gyermekek, 
akik az első hetekben szívszag-
gatóan sírnak, majd később már 
örömmel járnak az óvodába, és 
akadnak, akik az elején egyálta-
lán nem sírnak, hanem csak hetek 
múlva jön el az úgynevzett szepa-
rációs szorongásos időszak, ami-
kor nem akarnak majd oviba men-
ni. „Van, akiknél regresszív visel-
kedést tapasztalhatunk, újra bepi-
sil, nem hajlandó egyedül csinálni 
olyan dolgokat, amit addig már jól 
tudott, és olyan gyerek is akad, aki 
soha nem sír” – sorolta fel a szak-
ember. Kádár Enikő elmondta, ja-
vasolja az óvodai beszoktatást, ha 
pedig a tanintézetben nem adnak 

erre lehetőséget, akkor azt taná-
csolja a szülőknek, meséljenek a 
gyermeknek saját óvodai élmé-
nyeikről, emlékeikről, játsszanak 

szerepjátékot az óvodáról, néze-
gessenek fényképeket apa és anya 
óvodáskorából.

testközelbe vinni az ismeretlent

Az iskolába készülő gyermekek 
már nagyobbak, és túl vannak az 
óvoda tapasztalatain, de az új kez-
dettel járó sok újdonság feldolgo-
zása számukra is megterhelő. „Ta-
lán nehéz felismerni, hogy az isko-
lakezdés is egy folyamat, ami ren-
geteg türelmet és elfogadást igé-
nyel. Az iskolai élettel megválto-
zik az egész nap működése, ugyan-
is be kell tartani bizonyos kerete-
ket: időben le kell feküdni és fel 
kell kelni, bepakolni, megreggeliz-
ni. Nem könnyű a beilleszkedés, 
barátkozás, csoportba való illesz-
kedés sem, és még nem beszélünk 
az elvárásokról, szorongásokról 
és megfelelésekről” – vázolta fel a 
pszichológus. Kérdésünkre, hogy 
mit tehetnek a szülők a zökkenő-
mentes beilleszkedésért ebben az 
időszakban, azt válaszolta, enyhít-
heti a gyermek szorongását, ha az 
ismeretlent megpróbálják testkö-
zelbe vinni számára, kézzelfogha-

tóvá tenni. „Segíthet, ha tanévkez-
dés előtt az iskola felé sétálunk, ha 
felvesszük a kapcsolatot a leendő 
osztálytársakkal, tanító nénivel. 
Érdemes a gyermek kérdéseire re-
agálni, nem pedig őt megterhelve 
mesélni az iskolával kapcsolatos 
dolgokról. Kérdései jelzik, hogy ép-
pen mi foglalkoztatja, ezekre vála-
szolva enyhíthetjük a gyermek ter-
mészetes izgalmát, szorongását” 
– mutatott rá a szekember. Kitért 
arra is, hogy még így is előfordul-
hat, hogy feszültség övezi az év-
kezdést. A tanév elkezdődésével 
– mikor úgyis mindenre fény derül 
– ezek a szorongások jórészt ma-
guktól elillannak. Kádár Enikő úgy 
gondolja, a minőségi együtt töltött 
idő a tanévkezdés okozta feszült-
ségek enyhítésére is gyógyír le-
het: „Mindennap találjunk lehető-
séget arra, hogy minőségi időt tölt-
sünk együtt, kettesben a gyerme-
künkkel. Legyen szó meseolvasás-
ról, közös mesealkotásról vagy ját-
szásról, a gyerekek érezni fogják 
osztatlan figyelmünket” – fogalma-
zott a pszichológus. 

R. Kiss Edit

Sokaknak okoz gondot a tanévkezdés, főleg azokban 

a családokban, ahol a gyerek először lépi át az óvoda 

vagy iskola küszöbét. Kádár Enikő pszichológus sze-

rint sok türelmet igénylő időszak ez, viszont a szülői fi-

gyelem, a bizalom és az együtt töltött idő segíthet a 

gyermekeknek a beilleszkedésben.

Az erőszak és erőszakmentesség lélektani tényezői
Először jelent meg magyar nyelven 
Steven Pinker kognitív pszichológus 
világhírű könyve az emberi erőszak 
visszaszorulásáról. A Harvard Egye-
tem professzora az MTI-nek hang-
súlyozta, az emberi lét sokkal béké-
sebb és jobb lett az elmúlt évszázad-
okban, de ahhoz, hogy ez tovább is 
így folytatódjon, élni kell a felvilágo-
sodás racionalitásba és tudomány-
ba vetett meggyőződésével. Az erő-
szak alkonya című, angolul erede-
tileg 2011-ben megjelent, több mint 
800 oldalas ismeretterjesztő munká-
ban Steven Pinker rengeteg statiszti-
ka és történelmi adat segítségével ér-
vel amellett, hogy az emberi erőszak 
(háborúk, gyilkosságok, népirtások; 
kisebbségekkel, nőkkel és gyerekek-

kel szemben tanúsított agresszió) 
mértéke az emberiség növekvő lélek-
számához arányosítva folyamatosan 
visszaszorult az elmúlt évszázadok 
során, napjainkban pedig a történe-
lem legbékésebb korszakát éljük, de 
még a véres 20. század is eltörpül az 
erőszak és háborúk tekintetében a 
korábbi korokkal szemben. A szer-
ző, aki 2003 óta a Harvard Egyetem 
pszichológiaprofesszora, Az erőszak 
alkonyában sorra veszi az erőszak 
és az erőszakmentesség lélektani és 
neurobiológiai tényezőit. A könyvben 
öt pszichológiai rendszert, „belső dé-
mont” ismertet, amelyek külön agy-
területekről kiindulva erőszakra haj-
lamossá teszik az embert, valamint 
négy „bennünk élő angyalt”, azaz bé-

kére és együttműködésre sarkalló lé-
lektani képességet. 

 Végül Pinker négy nagy történel-
mi erőt azonosít, amelyek szerinte 
az emberiségben fellelhető veleszü-
letett békés motivációkat erősítik, fo-
kozatosan visszaszorítva az agresz-
sziót és erőszakot. Az első az erő tör-
vényes monopóliumára épülő állam 
és bíróság, a hobbes-i Leviatán. A má-
sodik a kereskedelem, amely pozitív 
összegű játszmaként minden részt-
vevő felet érdekeltté tesz az együtt-
működésben. Pinker harmadikként 
a kozmopolitanizmus erőit jelöli meg, 
amelyek hatására az emberek egy-
re inkább hajlamosak az idegenek-
kel szemben tanúsított együttérzés-
re. A negyedik történelmi erő könyve 

szerint a „józan ész mozgólépcsője”, 
vagyis hogy az emberek a tudásra és 
racionalitásra támaszkodva mindin-
kább ráébrednek az erőszak elkerül-
hetőségére, hiábavalóságára. 

 „A legtöbben egyetértenek abban, 
hogy az egészség, az oktatás, a bé-
ke, a boldogság, a biztonság, vala-
mint a szabadidő, a természet, a kul-
túra, a család és a barátok élvezeté-
nek lehetősége jobbá teszi az embe-
ri életet” – nyilatkozta az MTI-nek 
Steven Pinker, aki szerint a hozzá-
férés mindezekhez mérhető, és nö-
vekedett is az idők során. Ugyan-
akkor figyelmeztet arra is: bár léte-
zik progresszió a történelemben, de 
ez nem jelenti azt, hogy a külső kö-
rülmények jobbá válása minden-

hol és mindenkivel egyszerre tör-
ténne. „Az csoda lenne. Ráadásul 
mindez nem történik automatiku-
san sem, hanem az emberi lét körül-
ményeinek javítását célzó erőfeszíté-
sek eredménye” – tette hozzá a kana-
dai születésű pszichológus, aki 2003 
óta a Harvard Egyetem professzora, 
és evolúciós pszichológiával, vala-
mint az elme komputációs elméleté-
vel foglalkozik, fő kutatási területe a 
pszicholingvisztika és a tudat.

Több szaktudós is kritizálta a The 
New York Times bestsellerlistájára is 
felkerült könyvet, félrevezetőnek ítél-
ve Pinker adatait és túlzottnak a ha-
ladásba vetett optimizmusát.

Kiss Judit

A szakember szerint az új kezdettel járó sok újdonság feldolgozása az iskolakezdők számára is megterhelő lehet
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A tanév elkezdődését követően a gyerekek szorongása jórészt magától elillan
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