
H
áromévente végzik 
el a PISA-tesztek-
nek nevezett nem-
zetközi felmérése-
ket, amelyeken a 
romániai 15–16 éve-

sek rendre átlag alatti eredményeket 
érnek el, sőt visszaesés is tapasztal-
ható. Andreas Schleicher, a Gazda-
sági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) oktatásért felelős 
igazgatója nemrég egy bukaresti kon-
ferencia keretében kifejtette, a romá-
niai diákok nagyon jól felmondják a 
megtanult ismereteket, képesek jól 
reprodukálni ezeket a tartalmakat, 
de nagyon hosszú időbe telik, hogy 
tudásukat ismeretlen helyzetekben, 
új összefüggésekben alkalmazzák. 
Joggal merül fel a kérdés bennünk, 
hogy ha már a magoláson, szöveg-
felmondásokon és a vagy-vagy meg-
oldásokon alapuló elavult oktatási 
rendszeren nem tudunk egyénként 
változtatni, mit tehetünk szülőként 
vagy pedagógusként azért, hogy 
gyerekeinkben kialakuljon a kritikus 
gondolkodásmód, hogy higgyék el, 
számít a véleményük, és ezáltal kre-
atívabb problémamegoldókká válja-
nak.

A személyes példaadás 
a legfontosabb

Kádár Annamária pszichológus rá-
mutatott, a kreatív problémameg-
oldó képesség mögött az érzelmi 
intelligencia és reziliencia, azaz a 
rugalmas alkalmazkodóképesség fej-
lettsége áll. Mint kifejtette, kutatások 
igazolják, hogy az életben való bevá-
lásunk nem csak értelmi képessége-
inken múlik.

„Az igazi sikereket, és ami még 
fontosabb, a belső harmóniát, az 
önmagunkkal való elégedettséget 
csak akkor érhetjük el, ha képe-
sek vagyunk felismerni a magunk 
és mások érzelmeit, kapcsolatokat 
teremteni, konfl iktusokat kezelni, 
együttműködni, segítséget kérni, vá-
gyainkat késleltetni, kitartani, vagyis 
ha fejlett az érzelmi intelligenciánk. 
Az érzelmek felismerésére és szabá-
lyozására való képesség és megfele-
lő önuralom szükséges ahhoz, hogy 
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• péntek

Megküzdeni a sáGyerme künk-
nek is meg kell 
küzdenie a 
külső és belső 
sárkányokkal, 
a külvilág 
kihívásai 
mellett saját 
félelmeivel, 
szoron    gásai-
val, kishitűsé-
gével, ellent-
mondá sos 
érzéseivel, 
indulataival, 
vágyaival is, 
de a próbák 
alatt érik, 
fejlődik és 
válik egyre 
gazdagabbá a 
személyisé ge.

merjünk új utakat, új megoldásmó-
dokat is bevállalni. Ez együtt jár 
az egészséges önbizalommal, hogy 
higgyünk abban, hogy a céljainkért 
képesek vagyunk tenni valamit. A 
magas érzelmi intelligenciával ren-
delkező emberek empatikusabbak, 
képesek mások érzéseinek felismeré-

sére, az előítéletmentes hozzáállásra, 
az eltérő érzések megértésére és kom-
munikálására. Nem félnek segítséget 
is kérni másoktól, és tévedéseiket, 
kudarcaikat, hibázásukat felvállalják 
mások és önmaguk előtt is. Megértik, 
hogy lehet dühös, szomorú, boldog, 
vidám, csalódott. Saját érzéseink 

megfogalmazásán túl pedig segíthe-
tünk a gyerekeknek is az ő érzéseik 
felismerésében és megfogalmazá-
sában” – fejtette ki nekünk Kádár 
Annamária. A legfontosabb lehető-
ségünk az érzelmek felismerésére 
tehát a személyes példaadás, amikor 
mi megfogalmazzuk, hogy mikor mit 

Nem járhatjuk végig a gyerek helyett az utat, 
de hamuban sült pogácsaként rengeteg 
erőforrást tehetünk a tarisznyájukba
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#Érzelmi intelligencia

Kutatások sorozata bi-
zonyítja, hogy nemcsak 
fejlett értelmi intelligen-
ciára, hanem legalább 
annyira fejlett érzelmi 
intelligenciára is szük-
ségünk van ahhoz, hogy 
jól boldoguljunk az élet-
ben. Kádár Annamária 
pszichológust és Bodoki 
Lili tanítót kértük meg, 
meséljenek arról, mit 
tehetünk szülőként és 
pedagógusként azért, 
hogy gyerekeink képesek 
legyenek felismerni saját 
és mások érzelmeit, és 
ezáltal megtalálni a belső 
harmóniát.

KÁDÁR ANNAMÁRIA, 
PSZICHOLÓGUS

A mesékben a hős számos 
nehéz próbatételen keresztül jut 
el a céljáig
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