
 Pivók Lászlóné Gajdár Klára – óvodai szaktanácsadó, 

a Családpedagógiai Egyesület régióvezetője: 

EFOP-1.3.7-17-2017-00332 - /"Intézményeken át/" - református missziós hálózat a hátrányos 

helyzetű gyerekekért és fiatalokért pályázati projekt konferenciájának előadásai 

SOROZAT 

Dr. Szenczi Árpád – főiskolai tanár, intézetvezető, dékán KRE – Családorientált nevelés 

társas-lelkületi alapon. 

1. rész 

Problémafelvetés: 

Családi szocializálódás pozitív hatásrendszerének csökkenése, családban folyó laikus 

nevelés bizonytalansága 

 Az   információ átadás között háttérbe szorul a nevelés kettős determinációjára való 

odafigyelés : gyermeki sajátosságok, értékvilág Kevésbé tudatos a családorientált 

professzionális társas-lelkületi  képességfejlesztés ! 

Karácsony Sándor pedagógiai alapelve: 

a társas-lelkületi viszonyulás, egymás megértése 

A nevelés „két emberi lélek közös funkciója: a nevelőké és növendékeké.” 
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2. rész 

Társas lelkületi viszonyulás, Egymás megértése 

 Igazodni kell a másik emberhez, a teremtésben sincs egyedül az ember. 

 A viszonyulások neveléssel alakíthatók. 

 Karácsony Sándor       a másik és én társas relációjából indul ki, nem lehet nevelési cél 

csupán önmegvalósítás 

 Transzcendentális társas viszonyulás képessége kiművelhető:         ha megtaláljuk az 

élő természet és az élettelen környezetük közötti viszonyulást, akkor juthatunk el 

ahhoz a transzcendentális kompetenciához, amely során megjelenhet a 

megbizonyosodás képessége, melynek legmagasabb formája a megbékélés társas 

relációja: a             HARMÓNIA   

   ( ismeret és képesség, ismeret és lelkiismeret egysége ) 

 

„ A világot sohasem akartam megváltani, megérteni annál inkább.  

A világmegváltáshoz nem kell sokat tanulni. A világ megértéséhez annál többet.” 

Zsolnai József 

A megértés gátja: az akaratosság  

A teremtett ember akaratos kíváncsi lény. A kívánkozás (appetitum) eredendő hajlam. 

Könnyedén az érzékek, érzelmek rabjaivá válhatunk. Az érzékek szolgasága a szenvedély 

(libido), amely hamis önismerethez vezet. A kiút tehát saját erőből ki van zárva.  

A megértés: kogníció és kegyelem! 
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3. rész 

 

Az „igazi” tudás, a tiszta értelem  

o Az igaz(i) tudás a Törvények által, a krisztusi keskeny úton jön létre. A klasszikus 

nevelés ezt erkölcsi önfejlődésnek (moralitás) nevezi. 

o  Az ember bizonyosságra jut az axiómák tekintetében. Az érték-duálok 

különbségét megérti, iránytűje a pozitív irányba áll be. 

Nevelés alaptípusai 

LAIKUS NEVELÉS 

• Célja: pozitív irányú fejlesztés 

• Feladatai: környezetfüggőek 

• Spontán szocializálódás erős 

• Determináló ereje: a család – családi nevelés 

 

PROFESSZIONÁLIS NEVELÉS 

• Célja és módszerei is szakszerűek 

• Kettős determináció érvényesülése: enkulturáció/perszonali-záció 

• Családalapú, társas-orientáció 
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4. rész 

A professzionális nevelés meghatározása 

• A nevelés a neveléstudomány és a pedagógiai gyakorlat alapfogalma. 

•  A nevelés a gyermek fejlesztése, tökéletesítése, a gyermek gondozása,     

 segítése, mint ahogy  a szó eredeti jelentése azt tükrözi: 

  a gyermek „növelése” 

•  A gyermek növekedésének előmozdítása = nevelés 

 - a nevelés „tárgyát”, a fejletlenebb gyermeket,  

 egy fejlettebb  szintre emelni  

A kapott TÁLEMTUMOK optimális szintre emelése –  

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS tudatos, tervszerű  kezelése 

A lelki szükségletek kezelése – a családorientált nevelés kiindulópontja 

 

1. Az érzelmi védettség, biztonság és odafordulás iráni szükséglet 

2. A dicséret és elismerés iránti szükséglet 

3. Az új tapasztalatok, tudás, képességek és készségek iránti szükséglet 

4. A szabadság iránti szükséglet 

5. Az önmagunk és mások iránt érzett felelősség szükséglete 

6. Az esztétikai élmények iránti szükséglet 

7. A belső állapotok spontán kifejezése iránti szükséglet 

/SKIERA, E./ 
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5. rész 

Kritikus alapképességek professziója – nevelt személyiség 

o IQ: szimbólumrendszer + 7alapkogníció kialakulása 

o EQ: 7 lelki szükséglet megvalósulása 

o TQ: társas-lelkületi közösségszemlélet (7) 

o SQ (MQ): hit és moralitás egysége (7) 

Az IQ – EQ – SQ - TQ szintézise 

o A kritikus kognitív készségek fejlesztése mellett már a korai gyermekkortól 

elengedhetetlen az individuális – lelkületi:  érzületi, akarati életre történő 

felkészítés+társas-lelkületi kiművelés 

o  A szintetizáló nevelési gyakorlat útja: az erkölcsi értékek, szellemi igazságok 

matematikájának, metafizikájának érvényesítése  

 

II. A családorientált nevelés AXIOLÓGIAI determinációja: 

Ökológiai szintézis – 5T 
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6. rész 

 

A külső determináció (szocializálódás) hatásrendszerének értékfüggő elemei 

Pozitív – negatív spontán hatások! 

1. Természet 

2. Technológia 

3. Társadalom 

4. Tudás 

5. Transzcendencia 

 

A családorientált professzionális nevelés tartalma, kompetenciái 

o Metafizikális (szellemi) kompetencia – Pauler Ákos 

o Kulturatív, kommunikatív (értékorientációs) kompetencia – Zsolnai József 

o Kognitív (értelmi) kompetencia – Nagy József 

o Menthális (érzületi-lelkületi) kompetencia – Imre Sándor 

o Szociatív (társas-lelkületi) kompetencia – Karácsony Sándor 

o Kreatív (alkotó-akarati-művészeti) kompetencia – Kodály Zoltán 

o Morális (erkölcsi) kompetencia – Kozéki Béla 

o Esztétikai (természetes-rendi) kompetencia – Weszely Ödön 

o Szomatikus (fokozott életképességi-kreatív munkavégzési) kompetencia – Németh 

László 



EFOP-1.3.7-17-2017-00332 - /"Intézményeken át/" - református missziós hálózat a hátrányos 

helyzetű gyerekekért és fiatalokért pályázati projekt konferenciájának előadásai 

SOROZAT 

Dr. Szenczi Árpád – főiskolai tanár, intézetvezető, dékán KRE – Családorientált nevelés 

társas-lelkületi alapon. 

7. rész 

szükséglet és tudatszint-hierarchia bővülése: 

a transzcendentális mező 

 

 

Transzcendens erőforrások 

• Család -  otthon 

• Rokonság 

• Baráti kör 

• Gyülekezet 

• Nemzet 

• Isten 



A társas-lelkületi interakciók, mint közvetett nevelő hatások 

• A szokások kialakítását elősegítő interakciók: 

 - kölcsönös követelménytámasztás 

 - kölcsönös segítségadás 

 - kölcsönös ellenőrzés 

            - kölcsönös értékelés 

 Mintaközvetítő kölcsönhatásforma: 

 - kölcsönös példaadás: pozitív és negatív példa! 

•  Meggyőződés-formáló kölcsönhatásforma: 

 - kölcsönös felvilágosítás 

STRATÉGIÁK,  eljárások és módszerek a TQ fejlesztésére 

• Stratégiák: CSALÁDORIENTÁLT NEVELÉS 

                      CSERKÉSZET PEDAGÓGIÁJA 

                      DRÁMAPEDAGÓGIA 

                     ÉLMÉNYPEDAGÓGIA 
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8. rész 

Eljárások és oktatási módszerek: 

 - előadás 

 - magyarázat 

 - elbeszélés 

 - tanulók kiselőadásai 

 - megbeszélés 

 - vita 

 - szemléltetés, demonstráció – (! Tanulói passzivitás –számítógépes   

   szimuláció) 

 - projektmódszer 

 - kooperatív oktatási módszer 

 - szimuláció, szerepjáték, játék 

Komplex művészeti nevelés módszereinek formái 



 

Önkifejezés, önismeret, társas kultúra, kreativitás, kommunikáció fejlesztésének célja: az 

ESZTÉTIKAI rend 

Természet esztétikumának nevelési metodikája 

A gyerekek felfedező tanulásának támogatása 

Természetes idő és tér biztosítása: Napirend, Heti órarend 

Éves harmonikus rend 

Természetes életrend, a Teremtett esztétikum rendje 

„ Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon , még ha megöregszik akkor sem tér el attól.” 

(Péld. 22,6) 
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9. rész 

 

Bajzáth Mária mesepedagógus - Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely: 

Mesélő családok 

Miért mesélünk? Mindenki tud mesélni és mesét hallgatni? A népmese mint 

univerzális segítő Mi történik mesemondás és mesehallgatás közben? Kinek, hogyan, mit 

meséljünk? A mesélő pedagógus, a mesélő szülő, a mesélő család A népmese és a 

népköltészeti alkotások híd szerepe a pedagógiában. 

7 perc minőségi idő • Hajnali 4-től sugárzott animációs filmek • 300 perc képernyő 

előtt töltött idő • Elveszett történetek 

Kim John Payne • Túl sok tárgy • Túl sok választási lehetőség • Túl sok információ • 

Túl nagy sebesség 

Aki nem tud mesét vagy dalt azt megeszi a sárkány. • Vagy aki nem akar megtanulni 

mesélni, dalolni, táncolni, nem akar ünnepet ülni, annak vége az életének. • Mesével, 

történetmondással királyi trónt, feleséget, életet, szabadságot, birodalmat lehet nyerni. • A 

legnagyobb kincsek közül , ami emberré teszi az embert az egyik a mese. • A mesemondó 

tudó ember 

A GÉPEK 2030- RA 800 MILLIÓ MUNKAHELYET FOGNAK KIVÁLTANI … •a 

hit •a független kreatív gondolkodás •az együttműködés •a másokról való gondoskodás 

Elhangzott: Worldeconomicforum/23-26 January 2018, Davos-Klosters, Switzerland 

Mesélni mindenki tud… Minden mesél… Mindenről van mese… 

Az élet fájának tövében… 

Gyökerek… „A kisfiúnak két meséje volt. Az egyik csak az övé, arról nem tudott 

senki. A másik az, amit a családja szokott mesélni neki.” 

 

 



EFOP-1.3.7-17-2017-00332 - /"Intézményeken át/" - református missziós hálózat a hátrányos 

helyzetű gyerekekért és fiatalokért pályázati projekt konferenciájának előadásai 

SOROZAT 

10. rész 

Pivókné Gajdár Klára óvodai szaktanácsadó, tréner:  

Felhívás a ”Jó gyakorlat” gyűjteményhez, saját példa bemutatásával: Család és óvoda 

együttműködése, közös élmények szerepe  

 

„A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be”   

( 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet, Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról) 

 



Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek 

http://www.ijsz.hu/UserFiles/altalanos_gyerekjog_v03.pdf 

A felelősség a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért elsősorban a 

szülőkre, illetőleg, adott esetben, a gyermek törvényes képviselőire hárul.  

Ezeket cselekedeteikben mindenekelőtt a gyermek mindenek felett álló érdekének kell 

vezetnie. 

A magyar Polgári Törvénykönyv is a közös szülői felügyelet fontosságát 

hangsúlyozza.  

A szülők kötelességévé teszi, hogy a gyermeket érintő döntéseket közösen és a 

gyermek legjobb érdekének figyelembevételével hozzák. 

 

 

 

http://www.ijsz.hu/UserFiles/altalanos_gyerekjog_v03.pdf
http://www.ijsz.hu/UserFiles/altalanos_gyerekjog_v03.pdf
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11. rész 
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Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához 

https://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/10/K%C3%A9zik%C3%B6nyv-a-

gyermekjogi-egyezm%C3%A9ny-alkalmaz%C3%A1s%C3%A1hoz.pdf 

A megkülönböztetése tilalmára vonatkozó elv 

A gyermek legfôbb érdeke 

Szülôi iránymutatás és a gyermek kibontakozó képességei 

A gyermek véleményének tiszteletben tartása 

A gyermek magánélethez való joga 

A gyermek joga a megfelelô tájékoztatáshoz 

A szülôk elsôdleges felelôssége 

„Cselekedeteiket mindenekelôtt a gyermek legfôbb érdekének kell vezetnie” 

„A gyermek legfôbb érdeke” nem elôre meghatározott, hanem gyerekenként változó 

fogalom. Két szülô véleménye is meglehetôsen eltérô lehet azt illetôen, mi gyerekük legfôbb 

érdeke; és a szakemberek sem feltétlenül értenek egyet abban, mi is a legjobb. A gyerek 

egyezmény által biztosított jogai segítséget nyújtanak ahhoz, hogy ez a fogalom kevésbé 

legyen szubjektív. 

 

https://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/10/K%C3%A9zik%C3%B6nyv-a-gyermekjogi-egyezm%C3%A9ny-alkalmaz%C3%A1s%C3%A1hoz.pdf
https://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/10/K%C3%A9zik%C3%B6nyv-a-gyermekjogi-egyezm%C3%A9ny-alkalmaz%C3%A1s%C3%A1hoz.pdf
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13. rész 
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Nkt. 4.§. 

13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

 a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, SNI 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

BTM 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

 b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd, 

3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 



problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési igényűnek, 
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15. rész 
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Jó gyakorlat megfogalmazása, átfogalmazása, értelmezése a Családpedagógiai 

Egyesület számára: 

 Problémák:  

- teljes intézmény bevonása kell a regisztrációhoz, adaptáláshoz 

- nem jeleníthetők meg a team-munkák, az egyes csoportok, pedagógusok kipróbált 

módszerei, tapasztalatai 

- az adaptáció legfőbb nehézségei is a fentiekből következnek, illetve abból is, hogy 

más-más tárgyi-személyi környezettel, feltételekkel rendelkeznek az intézmények, stb. 

 Javaslat a jól bevált tapasztalatok megosztásának pontosabb és szélesebb körre 

vonatkozó elnevezésre: 

- Példa-tár  
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Vargáné dr. Nagy Anikó – DEGYGYK adjunktus: Családi nevelés - Nemzetközi 

tapasztalatok a kora gyermekkori nevelés gyakorlatában 

Testi lelki táplálék 

 Kisné dr. Viszket Mónika PhD pszichológus doktori disszertáció: a családok egészségi 

állapotának vizsgálata 

 Kutatásában összehasonlított olyan családokat, ahol még megmaradt az étkezés 

kultúrája és olyanokat, ahol már nem főztek.  

 Eredmény:  akik rendszeresen élnek az együtt étkezés léleképítő hatásaival, 

egyénenként egészségesebbek, a család stressztűrő képessége magasabb, a kohéziója 

erősebb.  

Reggio pedagógia 

 a konyha tanulási tér nevelési és tanulási eszköz 

Életmesék (USA) 

 2001.  Marshall Duke és Robin Timush pszichológusok  

  50 amerikai család, akik kisgyermekeket neveltek,  miről beszélnek ebédidőben, 

vacsoraidőben, kérdéseket tettek fel gyermeknek: tudod-e, h hol ismerkedtek meg a 

szüleid, hova jártak iskolába stb, hogyan választották ki a keresztnevedet ezeket a 

történeteket nem tudhatta saját tapasztalatból, csak akkor ha hallotta elmesélni a 

családi asztalnál, ha valaki többször is elmesélte nekik 

 2001. 09. 11.  után újra felvették az interjúkat 

 az a gyermek, aki többet tudott a saját családja történetéből, annak jóval magasabb az 

önbecsülése, rugalmas alkalmazkodó képesség (reziliencia) 

 Azoknak a gyermekeknek erősebb az identitásuk,  a családhoz való ragaszkodásuk, a 

frusztrációs toleranciájuk, stressztűrő képességük, akik családi alkalmakkor 

megismerik a saját családjuk történeteit, a család-meséket, legyenek azok jó vagy 

rossz események 
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Vargáné dr. Nagy Anikó – DEGYGYK adjunktus: Családi nevelés - Nemzetközi 
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 Intergenerációs történetek, családtörténetek 

 élettörténeti narratíva 

 Hosszú távon ható történetek, nagyobb önbecsülés 

 Szimbolikus problémamegoldási módok 

 késztetést érez a gyerek arra, hogy ő maga is hasonlóan megoldja a saját problémáit, 

megkapja a szükséges támogató-terelő hatásokat 

• Érzelmi biztonság: 

 az élet stresszhelyzeteivel szembeni védettség  

 Sérelmek, feszültség elviselése 

 megerősít 

Memory Box, Dél-Afrika 

Az AIDS-szel küzdő országban a projekt részeként beteg szülőkkel készítenek életút 

interjúkat, melynek során élettörténetüket, családjuk történetét meséltetik el velük. Céljuk az, 

hogy a betegség következtében korán elhunyt szülők gyermekei ilyen formában ismerjék meg 

gyökereiket. 

Mary Gordon's program, Roots of Empathy (ROE), Canada 

 Cél: A gyermekkori agresszió, antiszociális viselkedés csökkentése 

 A szülői fizikai, pszichológiai, neurológiai bántalmak/elhanyagolás kompenzálása 

 Hogyan: A diákok érzelmi műveltségének a tanításával és az empátia fejlesztésének a 

támogatásával 

 Roots of Empathy: érzelmi műveltség – kötelező iskolai tantárgy 

 Módszer:  képes az érzelmi műveltség kialakítására, felismerni és megérteni a másik 

ember/gyermek szükségleteit, szociális, emocionális kompetenciákat növelni 

 Valós példán keresztül prezentálja a szülő-gyermek szeretetteljes kapcsolatot tantermi 

körülmények között 

 Cél: a gyermekek képesek legyenek érzelmeiket differenciálni, választékosan 

kifejezni, (hatékonyan) felismerni és válaszolni mások érzelmeire 



 Innovatív módszer, tanár: 7 hónapos csecsemő (megfigyelés, játék a csecsemő 

kiszolgáltatottságáról) 

 https://www.youtube.com/watch?v=TH5mmBEMavI 

Slow Parenting 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TH5mmBEMavI
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Vargáné dr. Nagy Anikó – DEGYGYK főiskolai docens: Családi nevelés - 

Nemzetközi tapasztalatok a kora gyermekkori nevelés gyakorlatában 

 Minőségi szülő-gyermek kapcsolat kialakítása 

 Jelszó: Hagyjuk békén a gyermeket! 

 Szemléletmód: a gyermekkor tisztelete 

 Elegendő idő a gyermekre: „itt és most” 

 Nyugodtabb, boldogabb, magabiztosabb gyermek 

 Strukturálatlan gyermeki szabadság külön órák nélkül 

 Kim Jon Payne (2013): Egyszerűbb gyermekkor. Kulcslyuk Kiadó, Bp. 

Kora-gyermekkor pedagógusainak attitűd-vonatkozású kulcskompetenciái  

(Key Attitudinal Compatancies for Early Childhood Practitioners) (UK) 

 N~74 questionnaries, kérdőív 

 Fókusz csoportos interjú oktatókkal, hallgatókkal 

 A feltétel nélküli szeretet és a szeretetteljes, játékos környezet megteremtése fő 

jellegzetességei a magyar óvodapedagógiának (Kovács-Bakosi, 2013; Bakonyi, 2012) 

 Aki érzelmi biztonságban, testi-lelki értelemben ölelő melegségben nő fel, az 

gyerekként és később felnőttként is jóval eredményesebben tudja megoldani és 

kiegyensúlyozottabban átvészelni az élet nehézségeit.”(Vekerdy, 2013)  

 „Az „érintkezési szükséglet” alapvető szociális szükséglet” (Inántsy-Pap – Máth, 

2004)  

 „Manapság olyan sok intézkedés van ilyen helyeken, és az ember nem foghatja meg a 

gyereket, mert pedofilnak bélyegzik, szóval ez rossz, sajnálom, de…” (Hallgató 1)  
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Vargáné dr. Nagy Anikó – DEGYGYK főiskolai docens: Családi nevelés - 

Nemzetközi tapasztalatok a kora gyermekkori nevelés gyakorlatában 

HU vs. GB 

HU 

• Erkölcsi bizonyítvány 

• nem  igényli  a társadalmi környezet sem, mert ezzel ellentétes tapasztalat, emlék 

nincs a köztudatban 

• Pályaválasztás indoka dominál: gyermekszeretet, aminek elfogadott/elvárt kritériuma 

a testkontaktus 

  Óvodapedagógus = anyapótló 

GB 

• Morális pánik  

• Hallgatókat korlátozzák a gyermeket védő szabályok  

• Early Years Foundation Stage (EYFS) :az érzelmek kihagyásával: ‘positive 

relationships with their parents and carers…’ (DfE, 2012:4)  

• A gyermek szükségletére adott válasz függ az intézménytől 

• 25 OECD országból Mo. a 8. az ECEC minőségi ellátásban (UK a 13.) 

A gyerekekbe való befektetések várható hozama (Heckman, 2008) Lifecycle Benefit 

(USA) 

Minél korábbi életkorban történnek a befektetések, annál magasabbak a beruházások hosszú 

távú megtérülési rátái.  

 

 

A vizsgálat körülményei, módszere 



2015. február-május 

 Helyszínek: Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 

1. Vasmegyer Mesevár Óvoda 

2. Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda 

 Vizsgálati személyek: 

69 nem roma szülő, 135 roma szülő 

Önkitöltős kérdőív/kérdezőbiztossal felvett kérdőív 

35 kérdés 

Főbb alcsoportok: 

 Demográfiai adatok 

 Családi nevelési attitűdök 

 Családi szerepek 

 Család-intézmény kapcsolata 
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Vargáné dr. Nagy Anikó – DEGYGYK adjunktus: Családi nevelés - Nemzetközi 
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Mesezsák (UK) 

 Zsák+könyv+játékeszközök/kellékek+tevékenység = mesezsák 

 Pozitív attitűd az irodalomhoz/meséhez 

 Otthon-óvoda/iskola kapcsolat – mesezsák projekt 

 Kellékek 

 Cél 

 Továbbélési lehetőségek: 

 közösen készíteni a szülővel 

Összegzés helyett… 

 CSALÁD: a szeretetkapcsolat a legfontosabb 

 CSALÁD = igazodó pontok 

 az élet stresszhelyzeteivel szembeni védettség  

 Sérelmek, feszültség elviselése 

 EQ tanulása 

• A család egészsége a felnövő gyermek lelki egészségének döntő tényezője 

  mindenkinek kell egy hely, ahol otthon érzi magát a világban (Tamási Áron) ezt a 

szeretetkapcsolatot egymástól adjuk-kapjuk ( a családban), ez pedig egészségben, 

életben tartó erő, ami mindnyájunknak a legfontosabb 
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CSALÁD - INTÉZMÉNY KAPCSOLATA 

 ONOAP: a családi nevelés az elsődleges, az óvoda kiegészítő tevékenységet folytat 

 Gyermeki háttér ismerete: családlátogatás 

 Családdal együttműködő kapcsolat 

 A családhoz illesztett segítségnyújtási formát megtalálni 

 Szülői stressz csökkentése 

 Szülő aktív résztvevő legyen az óvodában 

 Beengedő – befogadó – elfogadó környezetet biztosítani 

 Elkötelezett szülő 

 A szülő bekapcsolódása az óvodai élet folyamatába DE NEM nézőként 

 Bevonás az óvoda mindennapi tevékenységébe 

 A szülő „szakértő” szerepének kialakítása (segítő, szervező stb.) 

Családról alkotott hallgatói vélemények 

Család – óvoda kapcsolati lehetőségei 

Hagyományos 

• Nyílt nap 

• Farsang 

• Anyák napja 

• Közös kirándulás 

Újszerű 

• Mesterségek bemutatása 

• Közös tevékenységek: kézművesség 

• Szüret, betakarítás, sorversenyek 

• Kerti/udvari rendezvények 

 



Kitekintések, feladatok 

• Család, mint intézmény jobb megismerése 

• Családról alkotott ismeretek bővítése 

• Család – óvoda kapcsolata: új alapokon befektetés a jövőbe 

 


