
érzünk és miért, így a gyereknek is 
könnyebb beazonosítania saját érzé-
seit – mutat rá a szakember.

Jó módszer a közös megfi gyelés

Bodoki Lili marosvásárhelyi tanítónő 
is ugyanezt tanácsolja a szülőknek, 

illetve édesanyaként ő maga is fon-
tosnak tartja a személyes példaadást. 
„A közös megfi gyelés jó módszer az 
érzelmek felismerésére, például isko-
lából hazafelé menet megfi gyelhetjük 
a járókelőket, a gyerekek megpróbál-
hatják kitalálni az arckifejezésükből, 
testtartásukból azok érzéseit. Bána-

tosan bandukoló nagypapa, vidáman 
csacsogó kislány, fáradt apuka is 
jöhet velünk szembe sétáink alatt” – 
mondja a tanítónő. Az érzések, érzel-
mek felismerésére egész korán, már 
óvodáskor előtt érdemes hangsúlyt 
fektetni. Attól kezdve, hogy a gye-
reknek felhívjuk a fi gyelmét a külön-
böző érzéseire, amelyeket szülőként 
könnyedén felismerhetünk, azokra 
rákérdezve, azokat megnevezve ráve-
zethetjük saját érzéseinek felfedezé-
sére is – mutat rá a pedagógus.

Kádár Annamária úgy véli, pedagó-
gusként a kooperatív csoportmunka, 
projektmódszer, élménypedagógia 
alkalmazása mind segíthet az érzé-
seik felismerésének fejlesztésében. 
„A reziliencia rugalmasságot, ellen-
álló-képességet jelent, azt a képes-
séget, hogy valaki az eredeti, stabil 
mentális állapotát könnyen vissza 
tudja nyerni valamilyen feszültség-
gel teli helyzet után, valamint azt 
is, hogy képesek vagyunk egy adott 
helyzetre másképp is ránézni. A ma-
gas rezilienciájú személy észreveszi a 
váratlan lehetőségeket, és képes arra, 
hogy felfedezzen egy teljesen új, a 
helyzetből legkevésbé sem következő 
megoldási módot, kiutat. A rugalmas 
alkalmazkodóképesség nem veleszü-
letett dolog, ez folyamatosan fejleszt-
hető – hangsúlyozza a szakember.

Adjunk lehetőséget 
a hibázásra!

Kádár Annamária példaként hozza 
fel azt a helyzetet, amikor a gyerek 
hazajön az iskolából, és kiderül, 
hogy nem sikerült egy dolgozata. Mi 
szülőként az első reakciónk? Végig 
tudjuk-e gondolni, milyen okok ve-
zethettek ide? Képesek vagyunk-e 
arra, hogy segítsünk a gyereknek vé-
giggondolni, mi történhetett? Leszid-
juk, megbüntetjük, vagy támogatni 
tudjuk abban, hogy legközelebb si-
keresebben tudja megoldani a fela-
datot?

„Jó, ha szülőként, pedagógusként 
minél több lehetőséget biztosítunk a 
gyermeknek a tapasztalatszerzésre, és 
segítjük őt a reális célkitűzések meg-
fogalmazásában, valamint az ezek 
eléréséhez szükséges többféle megol-
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Kisiskolás-
kor  ban az 
egymáshoz 
viszonyulás, 
a pedagógus 
példája, 
kreativitása, 
lelkesedése 
segítséget 
jelenthet a 
fejlődésben. 
A személyiség-
fejlesztő órák 
a játékok, 
beszélgetések 
által lehető-
séget adnak 
az érzelmi 
fejlődésre.

dási mód kialakításában. Adjunk neki 
lehetőséget a hibázásra, ami termé-
szetes része a fejlődésnek, a tanulás-
nak” – mondja Kádár Annamária.

Hozzáteszi, az önbecsülés és a küz-
dőképesség megalapozása nem azt 
jelenti, hogy „kipárnázzuk” a világot 
gyermekünk körül és mindent megte-
szünk, hogy elkerülje a negatív érzel-
meket, hanem hogy segítünk ezek-
nek a megértésében, megélésében 
és a nehéz helyzetekkel való sikeres 
megküzdésben. Szülőként, pedagó-
gusként nem járhatjuk végig helyette 
az útját, de hamuban sült pogácsa-
ként rengeteg erőforrást tehetünk a 
tarisznyájába. A mesékben a hős szá-
mos nehéz próbatételen keresztül jut 
el a céljáig. Gyermekünknek is meg 
kell küzdenie a külső és belső sárká-
nyokkal, vagyis a külvilág kihívásai 
mellett saját félelmeivel, szorongása-
ival, kishitűségével, ellentmondásos 
érzéseivel, indulataival, vágyaival 
is, de a próbák alatt érik, fejlődik és 
válik egyre gazdagabbá a személyi-
sége – fejti ki a marosvásárhelyi pszi-
chológus, a Mesepszichológia című 
könyvek szerzője.

„A mese kopogtat, 
bejön hozzád”

Bodoki Lili tanítónő pedagógusként 
és szülőként is nagy hangsúlyt fektet 
az érzések, érzelmek felismerésére. 
„Alapvető emberi érzelmek, mint az 
öröm, bánat, félelem is olykor nehe-
zen megnevezhetőknek bizonyulnak. 
Kisiskoláskorban az egymáshoz viszo-
nyulás, a pedagógus példája, kreativi-
tása, lelkesedése segítséget jelenthet 
a fejlődésben. A személyiségfejlesztő 
órák a játékok, beszélgetések által le-
hetőséget adnak az érzelmi fejlődésre. 
Személy szerint az irodalom nyújtotta 
hatást, a mesék varázslatos alakító 
erejét, a versek és megzenésített ver-
sek alakító hatását szeretem előtérbe 
helyezni, de közel áll a szívemhez a 
mesemeditáció is, valamint a közös 
ima formáló ereje” – mondja a taní-
tónő. Kérésünkre el is magyarázza, 
hogyan zajlik nála a mesemeditáció.

„A jelenlegi osztályomban ülve 
próbáltam, de a régiben a matra-
cokra is lefekhettek a gyerekek. Rá-
hangolódásként, jelzésként Balázs 
Imre József Mese című versét halkan 
énekelve szoktunk elcsendesedni: a 
mese kopogtat, bejön hozzád, dúdol, 
de csak akkor lesz kész, amikor elal-
szol. Közben mindenki elhelyezkedik 
a széken vagy matracon, kellő távol-
ságra egymástól, becsukott szemmel 
várják és hallgatják végig a mesét” – 
részletezi a pedagógus. A mesemedi-
táció végén pedig megbeszélik, kinek 
hogyan sikerült ezt a „kirándulást” 
megtennie. Itt kitérhetnek a mese 
kapcsán bennük megjelenő érzések-
re is – teszi hozzá. A pedagógus azt 
vallja, saját jó példánkkal segíthet-
jük igazából gyermekünk érzelmi in-
telligenciájának fejlesztését, hiszen 
apró dolgok is jelentőséggel bírhat-
nak. Az érzelmi intelligencia fejlesz-
tésének az volna a lényege, hogy ve-
vők tudjunk lenni társaink érzéseire, 
és ha módunkban áll, szükség esetén 
önzetlenül segíthessünk egymáson – 
összegzi véleményét Bodoki Lili taní-
tónő és édesanya.
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