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Kedves Szülők!   

 

A koronavírus terjedése kapcsán mindnyájunknak tanulnunk kell! 

Tanulunk egy új helyzetet kezelni. Meglevő ismereteinkkel egy olyan szituációra kell 

megfelelően reagálnunk, amiben nincs gyakorlatunk, számunkra is ismeretlen.   

 

A vírus által okozott helyzet felerősítve kínálja oda nekünk (és gyermekeknek is) a tanulás, a 

fejlődés lehetőségét és felelősségét.  

Nézzük meg, mit is jelenthet ez a gyakorlatban! 

Mit taníthatunk meg a következő nemzedéknek a mostani különleges élethelyzetben? 

 

Ahogy mi felnőttek viselkedünk, azzal tanítjuk meg a fiataloknak, hogy miként kell helytállni 

egy nehéz helyzetben. Tehát kétszeresen is jól kell csinálnunk a korona vírus terjedésének 

lassítását, egymás és magunk védelmét! 

E szempontból nézve a mostani helyzetnek a kezelése túlmutat a koronavírussal való 

küzdelmen, visszavisz minket a szülők klasszikus feladatához (fiatalok nevelése, szemléletük 

formálása és helyes sémák kialakítása, érzelmek megélésében való segítség nyújtása, ha 

szükséges), amit azonban most ebben a rendkívüli helyzetben kell megvalósítani.  

 

Ha egészében ismeretlen is a helyzet, részleteiben nézve, már találunk kapaszkodókat! 

Amennyiben a személyiségfejlődés oldaláról nézzük, a következő hónapokban is ugyanaz 

a feladata a kisgyermeket és kamaszokat nevelő szülőknek, mint a vírus előtt. 

 

Nézzünk erre néhány példát! 

 

1. 

Életkorának megfelelően segíteni kell a gyermekeknek megtanulni a világban szükséges 

fegyelmet.  

Ami a jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy megfelelő módon és mértékben 

fegyelmezettek legyünk: betartsuk a védelmünket szolgáló szabályokat; aktuális 

helyzetben a kézfertőtlenítést, a korlátozott személyes kapcsolattartást, külvilágban való 

mozgás szabályait. Fegyelemre van szükségünk most az otthon maradáshoz.  

S fegyelem kell a tanuláshoz, az idő kezeléséhez, a környezetünk rendben tartásához, később a 

munkánk elvégzéséhez. 

 

 

2. 

Mire munkavállalóvá válik valaki, feltétlenül szükséges, hogy szaktudása mellett személyes 

jellemzői, készségei is alkalmassá tegyék munkaköre betöltésére. 

Képességek közül ilyenek pl. a rugalmasság, kreativitás, együttműködési-, konfliktuskezelési 

készség, továbbá az érettség megmutatkozzon a személyiség működésnek egyéb területein: az 

önmagáért való felelősségvállalásban, mások iránt érzett tisztelet szemléletében, másokkal való 

empatikus bánásmódban, valamint a lelki ellenállóképességben.  
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Ezen tulajdonságokra van szükség jelen helyzetben is!!  

Megtanításukban a példamutatás a legjobb módszer. Hosszú évekbe telik, míg valaki ezek 

birtokába juthat, meg kell dolgoznia érte, de a kiindulópontja, hogy fiatal korában látja így 

cselekedni a körülötte levő felnőtteket. „Amit valaki kicsi korában lát, azt sokáig látja” igazsága 

ezekre is érvényes. 

S e nehéz helyzet lehetőséget ad számunkra, hogy példát mutassunk a következő 

nemzedéknek.  

 

 

3. 

A tudás megszerzése fontos feladata marad a gyermekeknek és a fiataloknak most is. Érdemes 

megtanítanunk nekik, hogy vannak kötelességek, amiket teljesíteni kell. 

A tanulás módjában bekövetkezett változás nagy kihívást jelent a családoknak, hisz sokkal 

nagyobb szerepet kell vállalniuk a szülőknek gyermekük tanításában; a tananyag ismert, 

tanórák is vannak online, de a diákok idejének szervezése, strukturálása nagy odafigyelést 

kíván meg a velük levő felnőttektől, hisz a gyermekek életkorukból adódóan erre még nem 

képesek; s a kamaszoknak is csak egy része.  

A napirend keretet, s ezáltal biztonságot ad. Néhány szempont ehhez: 

- legyen időbeli rendszeresség, legyen meg a felkelés, a tanulás, a házi feladatok, a sport, 

a társakkal való kapcsolattartás ideje, 

- hasznos heti időtervet, órarendet készíteni; így nem kell minden egyes nap eldönteni 

(esetleg szülőnek és gyermeknek megküzdeni) mi mikor, hogyan legyen. Érdemes 

egyszer kell kialakítani a rendet, majd azt betartatni. 

 

 

A fenti célokat megvalósítani, nevelni leginkább a reakcióinkkal tudunk: ahogy felnőttként 

viselkedünk egy helyzetben, amit mondunk, vagy amit teszünk. Így elsőként a saját 

viselkedésünkért, érzelmeink kezeléséért kell felelősséget vállalnunk. 

 

Az érzések közül felértékelődik most a biztonság iránti igény. Ennek megélése fontos 

mindenkinek, felnőttnek és gyermeknek is. Ám minél kisebb egy gyermek, annál inkább a 

szülőnek aktív szerepet kell vállalnia a gyermek biztonságélményének megteremtésében. 

Ebben segíthet, ha: 

- Figyelünk a gyermek, a kamasz érzésvilágára; engedjük meg kimondani nekik, miként 

élik meg a jelenlegi helyzetet. Pl.:  

• van-e benne félelem, szorongás; és azt mi okozza, 

• milyen az, hogy az egész család tagjai otthon van heteken keresztül,  

• mit él át annak kapcsán, ha az egészségügyben dolgozik valamelyik szülője 

(vagy mindkettő), 

• vannak-e olyan módszerek, tevékenységek az életében, amik örömöt jelentenek, 

• milyen érzelmekkel élik meg az otthoni tanulást, 

• stb.  
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Nem könnyű feladat, mert adott pillanatban a felnőttnek is nehéz lehet kezelnie, 

kordában tartania saját érzéseit; mégis a felnőttnek kell figyelni a fiatalokra, akiktől még 

nem vagy csak részben elvárható, hogy kezelni tudjanak nehéz érzelmi helyzeteket. 

 

- Szánjunk időt arra, hogy a fiatalok kérdéseit meghallgatjuk és megválaszoljuk. A TV-

ből vagy a felnőttek beszélgetéséből sok mindent hallanak a kicsik, fiatalok, amit nem 

feltétlenül értelmeznek helyesen. Segíteni kell, hogy a számukra fontos témakörökben 

életkoruknak megfelelően helyesen értsék meg a körülöttük levő világot. 

 

- Érdemes a gyermekekkel tudatosítani, hogy átmeneti helyzet a mostani, vissza fog térni 

a korábbi rend, a korábbi életvitelünk. 

 

- Életkorának megfelelően érdemes bevonni a gyermekeket, fiatalokat a védekezésbe, 

hogy ne legyenek teljes passzivitásra ítélve a „maradj otthon” helyzetében. Érdemes 

megtanítani nekik, hogy minden helyzetben van lehetőségünk tenni valamit 

önmagunkért és másokért. A kicsik is kivehetik a részüket a munkából. Pl.: 

• a boltból hazavitt termékek és a szülők, vagy kamaszok által lefertőtlenített 

vásárolt termékek helyére tétele száradás után,  

• a kézfertőtlenítő tartályának feltöltése,  

• a törölköző napi cseréje, 

• stb. értelmes és hasznos feladat, életkornak megfelelően. 

 

 

Tanítunk és tanuljunk mi felnőttek is! 

Tanulunk egy új helyzetet kezelni! 

Tanulunk egy új helyzetben gyermekeket, kamaszokat nevelni. 

A cél továbbra is: önmagáról gondoskodni- és másokért felelősséget vállalni tudó felnőtté 

váljanak azoknak a fiataloknak, akiket mi nevelünk. 

 

És ha a tanulás során bölcsebbé is válunk, akkor nem ugyanott folytatjuk majd életünket, ahol 

a koronavírus megérkezésekor otthagytuk. Mi magunk is érettebben, fegyelmezettebben, 

kötelességtudóbban, a pozitív dolgokat jobban értékelően, boldogabban térünk vissza világba 

való helyünkre. 

És ezt is megtaníthatjuk majd a következő nemzedéknek! 

 

 

(készítette: Kardos Bernadett, iskolapszichológus) 

 


