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Óvónő-gyermek kapcsolat
Az óvónő részben átveszi az anya szerepét. 

Azonosulási mintaként szolgál.

Személyiségével, viselkedésével, nevelői 

attitűdjével, stílusával formálja az egész 

közösséget, a társas kapcsolatokat.

Az óvónő személyiségének jellemzői

A nevelő stílusa



Óvónő-gyermek kapcsolat
Csoport irányába mutatott irányultság:

A gyerekek eltérő társulási igényeinek elfogadása

A gyerekek közötti interakciók facilitálása

A gyerekek kölcsönös választásainak tiszteletben 

tartása

A létrejött csoportosulások elfogadása

Pozitív légkör kialakítása, fenntartása.

Felelősségvállalás valamennyi gyermekért



Nevelői attitűd
Az attitűdök – más néven beállítódás – tárgyakról, 
személyekről, vagy eseményekről alkotott értékelő 
megállapítások. Kiderül belőle a hozzájuk kapcsolódó 
érzelmünk irányultsága. 

Komponesei:
A kognitív vagy ismereti komponens, amely a 
meggyőződésekre vonatkozik. (tudás, hit, vélemény, értékek)

Az affektív vagy érzelmi komponens, amely a pozitív vagy 
negatív érzéseket foglalja magába. Az érzelmi komponens az 
attitűd tárgyához kapcsolódó pozitív érzelmi asszociáció.

A konatív vagy magatartástendencia-komponens, amely a 
cselekvéssel kapcsolatos. (túrórudi finom, szeretem, meg 
fogom venni)



Nevelői attitűd

Jelentősége:

Attitűdünkkel folyamatos viszonyulásban vagyunk a 

környezetünkben lévőkkel, melyek válasz attitűdöt váltanak 

ki másokból és ezen állandó együtthatások cirkularitása és 

dinamikája nagymértékben meghatározza kapcsolatainkat.

Akkor is kommunikálunk, amikor nem teszünk semmit. 

„Lehetetlenség nem kommunikálni.”(Watclawick)



Kurt Lewin nevelési stílusai

Autokratikus (Tekintélyelvű) nevelői stílus jellemzője:

Egyedül vezet. Döntéseit egyedül hozza. A csoport tagjai 

alig vagy egyáltalán nem vehetnek részt a döntésekben ill. 

azok előkészítésében. 

Módszere: utasítás, parancs. 

Ebben a stílusban nevelkedő gyermekek visszahúzódóak , 

önállótlanok és nagyfokú bennük az elfojtás.

Nevelői attitűd



Nevelői attitűd
Demokratikus nevelői stílus jellemzője: 

Alkalmat ad a döntés előtt a dolgok megvitatására, mindig 

figyelembe veszi a csoport véleményét. 

Módszere: elsősorban a kompromisszumkeresés, vita, a 

meggyőzés révén. 

A gyerekek elmondhatják a véleményüket. Nyitottak 

lesznek a problémák és azok megoldása iránt. Kialakul 

egyéniségük,szociabilitásuk.



Nevelői attitűd
Laissez – faire (Ráhagyó) nevelési stílus 

jellemzője: 

Vezetés hiánya, anarchia jellemzi továbbá hogy 

leginkább a csoport tagjaiból kivált informális 

vezetők hozzák meg a döntést

Veszélyeztetett, perifériára, deviáns viselkedésbe 

sodródó gyermekek



Nevelői attitűd

Ranschburg- féle nevelői attitűdök

1. Meleg- engedékeny

- optimális

- szereti a gyermeket és engedi érvényesülni

- széles hatáskört enged

- teljes a bizalom

- gyermek tapasztalatokat szerez, megtanulja, 

viseli a következményeket



Nevelői attitűd

2. Meleg- korlátozó

- túlféltés

- kevés bizalom a gyermekkel szemben

- önállótlan magatartáshoz vezet



Nevelői attitűd

3. Hideg- engedékeny

- magára hagyás

- kevés szeretet

- erős a gyermekben a vágy a féltésre, ezért 

agresszióval keres biztonságot

- kriminális, antiszociális útra léphet



Nevelői attitűd

4. Hideg- korlátozó

- elégedetlen a gyermekkel a szülő

- gyermek bátortalan, bizonytalan

- büntetéstől való félelem

- gyermek neurotikus személyiséggé válhat



Rejtett érzelmi elhanyagolás

Egyikük várakozása sem kap megerősítést

Emocionális félreértés

Tudattalan várakozás, tudattalan csalódás

Óvónőben türelmetlenség gyerekben dac



Double bind „kettős kötés”

Az óvónőnek a gyermek felé irányuló kettős ,kétértelmű 

kommunikációja.

Szóbeli kommunikáció↔metakommunikáció; anya ↔ apa 

ellentétes kommunikációja; ellentét a szóbeli kommunikációban 

„gyere kicsim játsszunk” (odaráncigálja a gyermeket maga 

mellé)

„jaj szegénykém már megint beteg vagy” (közben indulatos, 

feszült a szülő, metakommunikációjában a harag, a düh látszik)

Paradoxon:

1. Ha az elutasító magatartásnak megfelelően reagál, 

megbüntetik.

2. Ha a verbális közlésnek megfelelően reagál, szeretetteljesen, 

az önkéntelen elutasítás hagy benne nyomot.

A későbbi skizofrénia kialakulásához vezethet



A kiégés

"Ez a szindróma krónikus, emocionális 

megterhelések, stresszek nyomán fellépő 

fizikai, emocionális, mentális kimerülés 

állapota, amely a reménytelenség és 

inkompetencia érzésével, célok és ideálok 

elvesztésével jár, s melyet a saját személyre, 

munkára, illetve másokra vonatkozó negatív 

attitűdök jellemeznek" (Fekete, 1991).



A kiégés

A kiégésben veszélyeztetett személyek jellemzői :

(Petróczi, 2007) 

1. Érzelmileg megterhelő foglalkozás - mindennapos az 

aktív érzelmi tevékenység - eszköz a saját személyiség

2. Specifikus személyiségjegyek - magas empátiás 

készség - emberek felé irányuló érdeklődés 

3. Kliensközpontú orientáció - érdeklődés középpontjában 

az ember áll 



A kiégés

három sajátos személyiségkonstelláció: 

1. áldozatkész személyiségtípus o akkor boldog, ha 

másokon segíthet o munkája gyakran 

eredménytelen, így nagy frusztrációnak van kitéve 

2. túlzottan elkötelezett személyiségtípus o 

gyakorlatilag nincs magánélete, számára az 

elismerés forrása a munka 

3. autoriter és/vagy lekezelő személyiségtípus o 

kontrollt kell gyakorolnia, a munkát senki nem 

végezheti nála jobban



A kiégés szakaszai

Freudenberger (1974)-12 lépcsős folyamata:
1. A bizonyítani akarástól a bizonyítási kényszerig - ideálok 

követése (cél: „Legyek ideális!”)
2. Fokozott erőfeszítés - bizonyításkényszer miatt a feladatok 

egyre sürgetőbbé válnak => a kontrollvesztéstől való félelem 
3. A személyes igények elhanyagolása - személyes dolgok 

háttérbe szorulnak (eltűnik az életükből az érzelem, a 
szerelem, a humor, a vidámság) - a hivatalos elfoglaltság az 
egyetlen időtöltés 

4. A személyes igények és konfliktusok elfojtása - mindent 
megtesz, hogy a környezet ne vegye észre, hogy nincs jól -
a testi kimerültség jeleire túlteljesítéssel reagál 

5. Az értékrend megváltozása - felborul korábbi értékrend, ítélő-
és érzékelőképesség is deformálódik 6. A fellépő problémák 
tagadása - feladatvégzésre irányuló fixálódás - minden 
megszűnik, ami a teljesítményen kívül létezik 



A kiégés szakaszai
7. Visszahúzódás - nem hat rá környezeti inger, befolyás -

tájékozódási igény kimerül 

8. Magatartás- és viselkedésváltozás - nem hallgatja meg a 

külső véleményeket, minden kritika számára - változások 

jellemzője a szélsőségesség 

9. Deperszonalizáció - önérzékelő képesség elvesztése; 

megszűnik a belső világgal való kapcsolat 

10. Belső üresség - gyakran lelki betegségbe fordul át, 

félelem, pánikrohamok, klausztrofóbia, stb. 

11. Depresszió - az élet értelmetlennek, reménytelennek, 

örömtelennek, tehernek tűnik (=>fáradtság, kétségbeesés) 

12. Teljes kiégettség - szomatikus és a pszichés 

veszélyeztetettség egyidejűleg megjelenik



A kiégés ellen
Önértékelés, stabil alapszemélyiség, én határok, 

rugalmasság, én elfogadás, megküzdési módok

külső stressorok csökkentése

szünetek (ebéd, szabadság, természet,sport)

vezetői megerősítők, képzés

szülőkkel való hatékony kapcsolódás,visszajelzések

önismeret, relaxáció/mindfulness

mindennapi hatékonyság érzés növelése

terápiás lehetőségek

társas támasz



Pedagógus-szülő kapcsolat

•Előzetes információk, tapogatózás 

•Bizalom építő az óvónővel való személyes 

kapcsolódás lehetőségeinek megteremtése 

•Kölcsönös elfogadás

•Konzultatív kapcsolattartás

•Tolerancia, előítélet mentesség

•Önismeret, szakmai önismeret

•Partnerség előnyei/hátrányai

•Szülő személyisége, attitűdje, értékrendszere, 

élethelyzete



Pedagógus-szülő kapcsolat

Nehéz szülők dilemmája:

Mit találok nehéznek? Miért nehéz? Honnan 

ismerem fel? 

Mik az érzéseim? Ezek mit mondanak rólam? 

Róluk?

Milyen formái lehetnek a közeledésnek?

Szülő-pedagógus játszmák



SZÜLŐTÍPUSOK

(L.Stipkovits Erika:Szeretettel sebezve)

Borostyán – a túlféltő-túlkötődő szülő

Szülősítő – a szereptolvaj szülő

Idomár – a túlkövetelő szülő

Jó fej – a barátként viselkedő szülő

Szuperszülő – a mindentudó és mindent jobban tudó

szülő

Mártír – az érzelmileg zsaroló szülő

Üveghegy – a távolságtartó szülő

Agresszor- cinikus, kritikus

Bátorító- érzelmi támogató


