


Útmutató a szülõknek



Ezen tájékoztató általános segítséget kíván nyújtani néhány problémához,
melyek megoldása rendszeresen nehézséget okoz a magatartászavart mutató
gyermekek szülei számára.

Mitõl függ a viselkedés? 

Függ a testi és pszichés adottságoktól, testi és pszichés állapottól, a környezeti
hatásoktól, a környezet elvárásaitól, valamint a gyermek saját magával szembeni
elvárásától. Ezek egy viselkedéses helyzetben összeadódnak és átszûrõdnek a
személyiségen, amelynek alapját az énkép, énideál, a sajátos személyiség-
vonások (lehet nyílt: könnyen megnyilatkozó, érdeklõdése a külvilág felé
irányuló; zárkózott: emberi kapcsolatokat nehezen kialakító), érzelmi-akarati
jellemzõk stb. adják. Ez a szûrõ bizonyos elvárásokat, jellemzõket felnagyíthat,
torzíthat, vagy éppen akár el is rejthet. A szûrést követõ elsõ lépés a helyzet érté-
kelése, majd megtörténik a viselkedés megtervezése, végül a viselkedés kivite-
lezése. Ennek megfelelõen a viselkedés lehet a környezet elvárásainak megfelelõ
illetve nem megfelelõ. 

Hogyan alakul ki a �szûrõ� részét képezõ énkép, énideál? 

Az énkép az önmagunkról szerzett tapasztalatokból épül fel. Ezek egy része
kellemes élmény, másik része inkább indulati jellegû benyomások összessége,
amelyet a környezet közvetít a gyermek felé. Ezért az érzelmi háttérnek különö-
sen fontos szerep jut az énkép kialakulásában. 

A viselkedészavart mutató gyermek esetében a környezet részérõl hang-
súlyeltolódások figyelhetõk meg az értékelés tartalmát illetõen. Például, ha a
gyermeket érzelmileg elutasítják, vagy közeledéseit hárítják, õ szükséglete
kielégítetlensége miatt a figyelemfelkeltés, a törõdés eléréséhez nem megfelelõ
magatartásmintákat alkalmazhat. A környezettel való folytonos konfliktus követ-
kezményeként akár az iskolai, akár családi környezete rengeteg információt
közöl viselkedésérõl. A magatartászavart mutató gyermek önismeretét meghatá-
rozó tapasztalatok nagy része tehát a viselkedésre irányul, míg más területeken
(tanulás, képességek) hiányosak lesznek információi. A többnyire negatív meg-
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állapítások már nemcsak az önismeretet, hanem az önértékelést is befolyásolják.
Annak, hogy egy gyermek �jónak� vagy �rossznak� érzi magát, az alapja egy-
részt az, hogy milyen minõsítést közvetítenek felé. Ebbõl a szempontból legfon-
tosabb a család, a szülõk értékelése, mely függ a család értékrendjétõl, elvá-
rásaitól. Fontos, hogy az elvárások mennyire reálisak, mennyire felelnek meg a
gyermek életkorának és fejlettségi szintjének, hogy mennyire elfogadhatóak,
teljesíthetõk a gyermek számára.  

A tapasztalt elvárások és értékelések alakítják a gyermek igényszintjét, azaz
a saját magával szemben felállított követelményszintjét, amely énideáljának
szerves része. Az énideál tartalmazza mindazokat a személyiségvonásokat, tulaj-
donságokat, amelyeket a gyermek elérendõ célként maga elõtt megfogalmaz.
Az, hogy ez mennyire reális, attól függ, hogy milyen értékeket, normákat köz-
vetít felé a környezet. Mivel az énideál viszonyítási rendszerként mûködik
döntéseink során, így a magatartásszabályozásnak fontos tényezõje. A gyermek
önmaga értékelésekor a környezetbõl (család, iskola, barátok, stb.), kapott infor-
mációkat, minõsítéseket veti össze igényszintjével, énideáljával (ami esetenként
lehet agresszív, pozitív/negatív filmhõs is). Ha e kettõ között túl nagy a kü-
lönbség, vagy ellentmondás alakul ki, az önértékelési zavarokhoz, illetve olyan
feszültségek keletkezéséhez vezethet, amely agresszió vagy más viselkedési za-
var forrása lehet.

A viselkedést befolyásoló szabályok belsõvé válása egy hosszú fejlõdési
folyamat során alakul ki. A belsõvé válás több tényezõtõl függ: szülõvel való
szeretetkapcsolattól, szülõk nevelõi magatartásától, következetességétõl, jutal-
mazási, büntetési szokásaiktól. A jutalmazás és büntetés a viselkedés pozitív és
negatív kontrollját jelentik. Nélkülük nem alakul ki az önkontroll. A belsõvé
válásban elengedhetetlen, hogy a gyermek elõre lássa viselkedésének következ-
ményeit. Ugyanis e következmények számára kellemes vagy kellemetlen volta
szabályozza a viselkedés értékének az alakulását. Amennyiben a szülõk jutal-
mazásukat, büntetésüket nem alkalmazzák következetesen, nem alakul ki a
felelõsség. A helytelen viselkedés következetes visszajelzésének hiányában nem
fejlõdik ki a gyermekben a �mi a jó és mi a rossz� a szülõ kiszámíthatatlanná
válik a gyermek számára, ami vagy szorongást vált ki, vagy a lelkiismereti funk-
ciók hiányosságát eredményezheti. Mindkét reakciómód a pozitív önkontroll
kialakulását gátolja. Engedékeny nevelésnél viszont a gyermek nem tanulja meg,
hogy cselekedeteiért felelõsséget kell vállalnia, nem fejlõdik megfelelõen
kitartása, pedig ez az akadályok leküzdéséhez szükséges.

Az iskolába járó gyermekektõl valamilyen szinten már kialakult szabály-
tudatot, és a felelõsségvállalás fokozatos fejlõdését kívánja meg az iskola.
Magatartászavar, problémás viselkedés esetén a sikeres alkalmazkodáshoz szük-
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séges pozitív kontroll, az önszabályozás valamilyen szintû zavara figyelhetõ
meg.

Mire törekedjünk a családi nevelés során?

� A szülõknek is tisztában kell lenni azzal az értékrenddel, amit gyermekük felé
közvetíteni kívánnak. Ha eddig ez nem történt meg, beszéljék meg egymással
mi az ami számukra fontos az életben, mit várnak el egymástól, gyer-
meküktõl. Ezáltal megfogalmazódhatnak a családi �szabályok�.

� Legyenek szabályok, melyek a gyermek számára érthetõek, betarthatóak.
Nem szabad mindig ismételgetni mit szabad, mit nem, mi a jó és a rossz. Ez
csak ellenállást szülhet. Ellenben csak olyan követelményeket szabjanak,
melyeket maguk is betartanak. A szabályoknak figyelembe kell vennie az
életkort és a körülményeket. A szabályok betartását a büntetések nem garan-
tálják. Ez csak akkor lehetséges, ha a szülõk jó példát adnak és gyerme-
kükkel való kapcsolatukat a szeretet és megbecsülés jellemzi.

� Legyen a gyermeknek a családban  napirendje. Ez biztonságot, fogódzót jelent
számára.

� Egyszerre csak egy dologgal foglalkozzon! Ha gyermeke kérdez, illetve
közölni szeretne valamit csak rá figyeljen. Megfelelõ idõközönként bátorító
szavakkal segíteni kell õket pl. �Biztosan nehéz volt.� �Ezt lehet, hogy én is
így csináltam volna.� �Na és mi lett a vége?� Csak így tapasztalhatja meg,
hogy odafigyelnek rá.

� Csak nyugodt állapotban hallgassa meg gyermekét! A harag, nyugtalan
lelkiállapot egy befeléfordulást eredményez, s így nem tud gyermekére fi-
gyelni. A gyermek által közölt dolog elveszti erejét, nem lehet tárgyilagosan
ítélni.

� Õrizze meg nyugalmát, még akkor is, ha határozott hangon szól gyermekéhez.
Nevezze meg a kívánt viselkedésformát és azokat a pozitív tulajdonságait,
melyek annak eléréséhez segíthetik. A gyermeket meg lehet róni, mert rosszat
követett el, de azért nem szabad elítélni, megalázni. Neki is tudomásul kell
venni, hogy a szülõket felbosszantotta. De az indulat ne a gyereknek, hanem
annak a hibának szóljon, amelyet elkövetett. �Az nekünk is fontos, hogy jól
érezd magad a bõrödben. De, ha mindig belekötsz a másikba, nem fogom a
pártodat, hanem határozottan rád szólok, és megvárom míg lehiggadsz, azért,
hogy megbeszéljük hogyan tudnál a másikkal megegyezni.� Majd ki kell
várni azt a nyugodt pillanatot amikor hajlandóságot tanúsít. Ilyenkor kerülni
kell az általános példálózást és megjegyzést, melyek már magukban is sértõk
lehetnek. Ebben a helyzetben fontos, hogy szülõ és gyermek õszinte legyen
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egymáshoz. Mondhassa mindkét fél �Nem. Nekem ez nem tetszene. Pró-
báljuk meg valahogy másként.� Érezze, hogy bízik benne. 

� Ne ítélkezzen elõre! �Na már megint mit csináltál?� �Már megint nem
gondolkodtál!� �Mindig marhaságot csinálsz �� �Csak nem képzeled,
hogy��  � közbeszólásokkal el lehet veszíteni a bizalom légkörét. A
gyermekek azonnal védekeznek, s elõbb utóbb már nem mesélnek vagy csak
arról, amit úgy ítél meg, hogy hallani akar.

� Ügyeljen a hangra, ahogy gyermekével beszél. Soha ne éreztessen gúnyt,
vagy panaszos megadást a hangja.

� Bátorítsa a gyermekét, hogy beszéljen. Adjon idõt arra, hogy kifejezze �
még, ha nehezen is � az elkövetett hibákat. A dorgálás vagy a nemtetszés ki-
fejezésével várni kell egészen addig, míg nincs tisztában a tényekkel.

� A hibák megítélésében legyen következetes, körültekintõen igazságos.
� Tudjon megbocsátani és felejteni. Ne hánytorgassa fel a már lezárt esemé-

nyeket.
� Vegye észre gyermeke viselkedésében a jót és ezt jelezze felé. Vigyázzon

soha ne tûnjék mesterkéltnek, esetleg gúnyosnak.
� Mindig legyen ideje a beszélgetésre. A családokban gyakran az a jellemzõ,

hogy a TV-t nézik, így nincs idõ a beszélgetésre. Ha ez így van egyszer-egy-
szer kapcsolják ki. Ha ennek ellenére sem indul meg a társalgás akkor nem a
TV készülékben van a hiba.

� A beszélgetésekkor a gyermek érezze, hogy mindig számíthat szüleire.
Biztonságot jelent számára, ha nem kell �megjátszania� magát és nyugodtan
�ki is sírhatja magát�. Mi is meséljünk neki a nap eseményeirõl. Minden-
kinek meg kell tanulnia mesélni és meghallgatni a másikat.

� Tegye lehetõvé gyermeke számára a nyugodt éjszakai pihenést. 
� A napközbeni konfliktusokat zárja le. Érezze a gyermek, hogy meg-

bocsátottak neki és bíznak abban, hogy lesz ereje a változtatáshoz.

A viselkedészavart mutató gyermeket gyakran bántja amikor azt veszi észre,
hogy szüleit még mindig jobban érdekli az iskolai elõmenetele, mint a személye.
Legalábbis õ gyakran így érzi. Számára az iskola szüntelen küzdelem, ahol csak
ritkán sikerül gyõzni. Sokszor fogalmazódik meg benne, hogy mindenki ellene
van. Mire figyeljenek az iskola megválasztásakor, ha még a beiskolázás illetve
már iskolaváltás elõtt állnak?

Az iskolaválasztás ajánlott szempontjai

� Az osztályok létszáma lehetõleg ne haladja meg a 20 fõt.
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� Lehetõség szerint az osztályban ne legyen több magatartászavarral küzdõ
gyermek, mert az felerõsítheti a problémákat.

� Az osztályban is legyenek jól körülírt, mindenki által betartható szabályok.
Kérdezzen rá a fogadó pedagógusra, hogy melyek ezek, a gyerekek miként
szereznek róla tudomást, illetve a szabályok megalkotásában õk is részt
vesznek-e? Ez azért lehet fontos, mert, ha a gyermek aktív részese a
szabályalkotásnak, akkor jobban el tudja azt fogadni, és nagyobb a
valószínûsége, hogy beépül a viselkedésbe.

� Legyen az alkalmazott tanterv, tananyag része az önismeret, a reális
önértékelés kialakítása, a kommunikáció fejlesztése.

� Vegyék figyelembe a gyermekek egyéni szükségleteit, képességeit a tan-
anyag közvetítésében, a tempóban és a követelményekben. Kérdezze meg,
milyen formában tanulnak a gyerekek? A lassabb ütemben haladó gyermek
kap-e valamilyen segítséget akár a tananyag tartalmában, akár a szint szerinti
differenciálásban, s ennek milyen következményei lehetnek az értékelésben?

Törekedjenek a tanárokkal való együttmûködésre. A gyermekek is szívesebben
elfogadják azokat a pedagógusokat akiknek jó kapcsolatuk van szüleikkel. Ne
bírálják a gyermek elõtt a tanárt. Adják meg számukra a megfelelõ információt
ahhoz, hogy azok megértsék a gyermeket. A jó kapcsolat kialakulását segítheti,
ha lehetõségeikhez mérten részt vesznek az iskola által szervezett eseményeken.

A házi feladatban segítse gyermekét, de soha ne készítse el helyette. Gyer-
mekének azt kell éreznie, hogy szülei úgy gondolják: �Érdekel amit csinálsz, és
az fontos nekem.� Ezért is kell, hogy a szülõket érdekelje az iskolai környezet is,
a gyerek iskolatársai és az iskolán kívüli tevékenységek. 

Amennyiben alapítványi iskolába íratják gyermeküket, és ez komoly anyagi
megterhelést jelent az Önök számára, úgy kérhetik a lakóhelyük szerinti
önkormányzattól a tandíjhoz való hozzájárulást, esetleg annak átvállalását. 

A súlyos viselkedési zavarokat mutató gyermekek szülei gyakran úgy ér-
zik/érezhetik, hogy nevelési gondjaikkal magukra maradtak. Keresik a meg-
oldást úgy, hogy e témakörrel foglalkozó könyveket, cikkeket olvasnak, de az
ott leírt tanácsok számukra nehezen alkalmazhatók. Hiányzik a személyes kap-
csolat, megbeszélés, a gyermekkel való szakmai foglalkozás. Ebben a tanulási
képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottságokon kívül a lakókörnye-
zetükben lévõ nevelési tanácsadó is segítséget nyújthat. A gyermekek számára
viselkedést módosító foglalkozások vezetésével, a szülõk számára megbeszélé-
sekkel, esetleg szülõcsoportok szervezésével, vezetésével, szükség esetén az
adott gyermek érdekében az iskolával való szakmai kapcsolattartással támo-
gatják a családokat. 

Végül egy igen fontos szempont a magatartászavart mutató gyermekek
nevelési körülményeihez. A szülõk nyugodt és kiegyensúlyozott vagy nyugtalan
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és ideges állapota kihat a gyermekre, viselkedési stílusára. Saját munkahelyi,
családi életében fontos a nyugodt körülmények megteremtése. Igaz sok a
nyugodtság ellen ható tényezõ. Fontos a pihenés, saját lelkiállapotuk egyen-
súlyba hozása (pl. baráti kapcsolatok ápolása, kirándulás vagy egy mélyebb
baráti beszélgetés, szükség esetén szakember megkeresése révén), mert ez segíti
a gyermeket a nyugodt viselkedés megerõsítésében vagy fokozatos megszer-
zésében.
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