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A  hazánkban  egyre  inkább  elterjedő  inklúzív  nevelés  az  UNESCO  1994-es

salamancai ajánlását veszi alapul, mely szerint „az iskolák minden gyermeket fogadjanak be,

függetlenül  a testi,  értelmi,  szociális,  érzelmi,  nyelvi vagy egyéb állapotuktól:  beleértve a

fogyatékos és a tehetséges gyermekeket, az utcagyerekeket és kiskorú foglalkoztatottakat, a

nomád  körülmények  között  élő,  a  nyelvi,  etnikai  vagy  kulturális  kisebbséghez  tartozó

gyermekeket, és más hátrányos helyzetű vagy peremterületeken élő csoportok gyermekeit”

(Salamanca  Statement  on  Principles,  Policy  and  Practice  in  Special  Needs  Educations

UNESCO 1994, 3). A Szolnok Városi Óvodák törekszik ezen elvek követésére az óvodai

nevelés tekintetében, ez megjelenik minden óvoda minden csoportjában és természetesen a

különböző fejlesztő és segítő tevékenységet  végző szakemberek munkájában,  így tehát  az

óvodapszichológus szerepvállalásában is.

Fontos tudni, hogy az inkluzív nevelésben részesülő gyermekek számos készséghez

jutnak  hozzá,  például  empátia,  felelősségérzet,  önállóság  és  konfliktuskezelési,

együttműködési készség. Az inkluzív nevelés fontos elemei közé tartozik a rugalmasság, az

együttműködés,  a  segítő  szakember  és  óvodapedagógusok  közötti  partneri  kapcsolat

kialakítása,  valamint  a  szülők  bevonása  a  különböző  folyamatokba.  Ezek  mind  lehetővé

teszik a gyermekek igényeinek figyelembe vételét és az óvodai közegbe történő beillesztést.

A  óvodapszichológusi  munka  kiterjed  az  óvodás  gyermekre,  illetve  szüleikre  és

óvodapedagógusaikra  egyaránt,  így  az  óvodapszichológus  a  folyamatok  minden

résztvevőjével együttműködik elősegítve ezzel az együttnevelés megvalósulását.

Az óvodás gyermekek pszichológiai megsegítésének fontos részét képezik a szülőkkel

történő konzultációk,  melyekre minden egyéni gyermekvizsgálat előtt  és után is sor kerül.

Ezek a beszélgetések  lehetőséget  adnak a szülőknek arra,  hogy aktív résztvevői  legyenek

gyermekük  megsegítésének,  emellett  a  pszichológus  számára  is  értékes  információkat

nyújtanak a gyermekkel kapcsolatban. 

Az óvodapszichológusi feladatok közül az egyik legfontosabb az egyes gyermekek

szüleivel folytatott konzultáció és az ezt gyakran követő gyermekvizsgálat. Előfordulhat az

is,  hogy  egyes  esetekben  csak  szülőkonzultációra  van  szükség  ahhoz,  hogy  egy  adott

nehézségre  megoldást  találjunk.  Amennyiben  az  óvodapedagógusok,  vagy  a  szülők

bármilyen  viselkedésbeli  változást,  vagy  nehézséget  tapasztalnak  egy  gyermeknél,  ezzel

kapcsolatban minden esetben érdemes az óvodapszichológushoz fordulni. A Szolnok Városi

Óvodáknál  az  óvodapedagógusok  és  szülők  egyaránt  jelezhetik  a  problémát

óvodapszichológusi  ellátás  igénylő  lap  segítségével,  vagy  akár  telefonon  is.  Számos

helyzetben  érdemes  ilyen  fajta  segítséget  kérni,  például  beilleszkedési  nehézségek,



viselkedési  problémák,  alvással,  étkezéssel,  széklettel  és  vizelettel  kapcsolatos

rendellenességek,  agresszivitás  vagy  akár  szorongás  esetén  is.  Mindezek  a  problémák

megnehezítik  a gyermek óvodai életét,  csoportba való integrációját  és gyakran kihatnak a

teljes gyermekcsoport működésére is. 

A  pszichológus  a  különböző  speciális  igényű  gyermekek  óvodába  történő

integrációját  is  elősegítheti  elsősorban  a  szülőkkel  való  kapcsolatteremtés  azaz  a

szülőkonzultációk  során.  Az  atipikus  fejlődésmenetű  kisgyermekek  jelenléte  az  óvodai

csoportban, azaz az együttnevelés, fontos tapasztalatokra ad lehetőséget a kisgyermekeknek a

diverzitásról  és  az  elfogadás  fontosságáról.  Ugyanakkor  elmondható,  hogy  ezeknek  a

gyermekeknek  és  szüleiknek  gyakran  különösen  nagy  igényük  van  a  pszichológiai

támogatásra  is.  A  szülők  ugyanis  gyakran  az  otthoni  élet  során  találkoznak  azokkal  a

nehézségekkel  amik  az  óvodában is  jelentkeznek.  A pszichológiai  munkára  szintén  nagy

szükség van a hátrányos helyzetű családok esetében, hiszen ezek a szülők különösen gyakran

szorulhatnak  nevelési  tanácsokra,  pszichológiai  támogatásra,  pszichoedukációra.  Saját

énképük, szülői szerepmegélésük formálásában és megerősítésében is segítségükre lehet  a

pszichológus, ez különösen igaz, ha kevésbé tapasztalt,  kevésbé magabiztos szülőkről van

szó. 

Véleményem  szerint  elmondható,  hogy  az  óvodapszichológusi  segítségnyújtás

leghatékonyabban  a  szülőkön  keresztül  történhet,  hiszen  a  szülők  a  megfelelő  nevelési

eszközök,  pszichológiai  tudás  birtokában hatékonyabban és  tudatosabban képesek nevelni

gyermeküket, ez pedig általában pozitív irányú változást idéz elő az óvodai viselkedésben is.

Azok a gyermekek, akiknek szülei magabiztos, tudatos szülői viselkedést tanúsítanak, akik

családi  életükben  következetességet,  biztonságot  és  támogatást  élnek  meg,  szüleik  pedig

elfogadják és szeretik őket, sokkal nagyobb eséllyel lesznek képesek az óvodai közegben is

jól  működni,  társaikhoz és az őket körülvevő felnőttekhez jól  viszonyulni.  Ennek oka az,

hogy a család az  elsődleges szocializációs  színtér,  a gyermekek a számukra szignifikáns

személyek értékrendszerével, normáival és érzelmi viszonyulásaival találkoznak először, és a

kisgyermekkor  során  ezekkel  a  személyekkel  azonosulnak.  A pszichológusnak lehetősége

van a szülőknek eszközöket, iránymutatást nyújtani a különböző élethelyzetek navigálásához.

Az óvodapszichológusi ellátás folyamatának kiindulópontja az első interjú a szülővel

vagy  szülőkkel.  Ha  megoldható,  mindenképpen  érdemes  mindkét  szülőnek  megjelenni  a

konzultációkon,  az  időpont  egyeztetése  során  a  pszichológus  törekszik  arra,  hogy  olyan

időpontot  ajánljon,  ami mindkét  szülőnek megfelelő.  Ennek azért  van jelentősége,  mert  a

segítségnyújtás hatékonyabb, amennyiben mindkét szülő aktívan részt vesz a segítségkérés



folyamatában,  a  nehézségekre  való  megoldások  közös  keresésében.  A pozitív  változások

gyakran  látványosabbak,  tartósabbak  és  gyorsabban is  következnek  be,  ha  mindkét  szülő

részt vesz a pszichológussal való munkában és közöttük egyetértés és együttműködés van

jelen a gyermeknevelés tekintetében. Az első szülőkonzultáció a helyzet feltárására szolgál,

beleértve az anamnézis felvételét is. Előfordul, hogy a szülők csak nevelési tanácsot, kisebb

segítséget szeretnének kérni, ilyenkor egy konzultáció is elég lehet. Természetesen további

segítségkérésre ilyen esetben is van lehetőség, amennyiben a szülők ennek szükségét érzik.

Gyakran azonban szükséges a gyermek pszichológiai vizsgálata is, ez általában 1-4 alkalom

során  történik.  A  szülőkonzultáción  a  szülőnek  lehetősége  van  a  gyermekénél  tapasztalt

problémákról  őszintén  beszélnie,  saját  tapasztalatait  megosztania  annak tudatában,  hogy a

pszichológusnak titoktartási kötelezettsége van, így bármi, ami a konzultáció során elhangzik,

közte és a pszichológus között marad. A gyermek óvodapedagógusaival történő konzultációk

során sem hangzik el semmi a szülőkonzultáció tartalmából. Ez a légkör elősegíti a bizalom

kialakulását, lehetővé teszi a szülő számára, hogy őszinte legyen a gyermekével foglalkozó

szakemberekkel.  A  pszichológus  segítségét  kérő  szülők  gyakran  érezhetik  magukat

eszköztelennek,  tehetetlennek,  bizonytalannak,  és ezen érzéseken sok esetben könnyebben

lehetnek  képesek  felülemelkedni  egy  kívülálló,  elfogadó  segítő  szakember,  azaz  egy

pszichológus jelenlétében. Így gyakran olyan kérdésekre is választ kaphatnak, melyeket más

környezetben nem szívesen tennének fel. 

Az  óvodapszichológus  az  utánkövetés  módszerét  alkalmazva  akár  több  hónapon

keresztül is követheti egy gyermek sorsát olyan módon, hogy a szülőkkel, természetesen az ő

beleegyezésükkel,  előre  megbeszélt  időszakonként  felveszi  a  kapcsolatot  és belepillant  az

események folyamatába. Így az óvodapszichológus szerepe kifejezetten egyedinek mondható

abban a tekintetben, hogy egy az óvodapedagógusokétól eltérő rálátást kap a családok életére,

amin keresztül segítheti a szülőket, az óvodapedagógusokat és legfőképpen a gyermekeket is.

Véleményem  szerint  ez  a  rugalmas  szerepkör  kifejezetten  beleillik  az  inkluzív  nevelés

szemléletébe és úgy gondolom, a szülőknek is lehetőséget ad arra, hogy szerepet vállaljanak

az együttnevelésben.
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