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Pszichológusok gyermekotthoni tapasztalatai a családi kapcsolatok 
működése tekintetében

 

A gyermek-  és  lakásotthonban  dolgozó pszichológusok  munkacsoportját  2006-ban  hoztuk 
létre azzal a céllal, hogy programok, képzések segítségével megjelenítsük és erősítsük azt a 
szakmaiságot, melyet a gyermekvédelmi munka igényel. Jelenleg több mint száz kolléga áll 
kapcsolatban munkacsoportunk honlapján (www.gyevepszi.hu) keresztül, rendszeres szakmai 
találkozóinkon, műhelyeinken bővítjük, rendszerezzük azt a pszichológiai eszköztárat, amely 
révén  hozzájárulhatunk  a  terápiás  szemlélet  meghonosításához  a  gyermekvédelmi 
szakellátásban. 

Miért fontos a szülőkapcsolat erősítése? 

Minden  gyermekvédelmi  szakember  számára  egyértelmű,  hogy  a  szakellátás  elsődleges 
feladata az átmeneti nevelt gyermekek esetében hazagondozásuk – erre pedig csak akkor van 
esély (a statisztikákat ismerve 18 éves koruk előtt sajnos nem sok), ha a szülővel/szülőkkel 
való kapcsolatban nem okoz áthidalhatatlan törést a családon kívüli nevelés. A kapcsolattartás 
támogatását ennek megfelelően a törvény is előírja. 

A kapcsolattartás minőségi megvalósulását azonban több tényező is nehezíti:
• Már a családból való kikerülés előtt sem volt megfelelő a gyermek-szülő kapcsolat, ill. 

a szülő gondozói magatartása, így igen alacsony teherbírásúak a családi kötelékek, a 
szülő könnyen ’elmarad’, vagy csak formálisak a látogatások.

• Az éretlen,  felelősséget  vállalni  nem tudó szülők nem akarnak,  vagy nem képesek 
erőfeszítéseket  tenni  helyzetük  javítása,  gyermekük  hazakerülése  érdekében, 
különösen egy-két év elteltével hozzászoknak a kényelmesebb helyzethez.

• A szülők saját  megoldhatatlan  problémáikkal,  létfenntartási  nehézségeikkel  vannak 
elfoglalva,  így  nem  tudnak  igazán  figyelni  gyermekük  szükségleteire:  biztonságot 
nyújtani, szeretetüket kifejezni, ígéreteiket betartani. 

Az esetek legnagyobb részében tehát az  intézmények aktív szerepvállalására van szükség a 
szülők bevonása, a kapcsolattartás erősítése érdekében. Ezzel szemben csak az intézmények 
negyede rendelkezik (a pszichológusok beszámolói szerint)  kidolgozott  stratégiával ezen a 
téren, zömében egyelőre próbálkozások történnek. 

A szülővel – és ez vonatkozik a jelen nem lévő (meghalt, nem ismert, nem látogató) szülőre is 
–  való  kapcsolat  rendezése,  a  szülő  érzelmi  elfogadása  a  gyermek  személyiségfejlődése  
szempontjából is központi jelentőségű: a valahova tartozás érzése, a saját gyökerek ismerete 
kapaszkodót nyújt, felmenőink, származásunk elfogadása, tisztelete pedig az előfeltétele saját 
magunk elfogadásának és  egészséges  önértékelésünknek.  Ha a  gyermek  gyűlöli,  elutasítja 
anyját,  undorodik  apjától,  és  hallani  sem akar  róluk,  nagy  valószínűséggel  –  minden  jó 
szándékú nevelői támogatás ellenére – magában és másban sem fog bízni, keresni fogja a bajt, 
és belül kínozza majd a magány.

http://www.gyevepszi.hu/


A  szülőkapcsolat  erősítése tehát  nemcsak a majdani  reintegrálás  szempontjából  fontos,  és 
nemcsak a gyermek érdeke, hanem a gyermek identitásának alakulásában is meghatározó, és  
eredményesebb pedagógiai munkát tesz lehetővé.    

A gyermek – szülő – nevelő kapcsolatrendszere

Amikor  azon  gondolkodunk,  hogy  mit  tehetünk  a  szülőkapcsolat  erősítése  érdekében, 
legtöbbször  a  gyermek–szülő  diádra  fókuszálunk.  Az  intézményes  szakellátásban  élő 
gyermekek  elsődleges  életterét  azonban  a  gyermek-  vagy  lakásotthon  jelenti,  melynek 
elválaszthatatlan  része  a  nevelői  környezet.  Közvetlen  hatást  –  a  gyermek  esetleges 
tiltakozása ellenére is – a nevelő gyakorol mindennapjaira, életére (mindez fokozottan igaz a 
nevelőszülői családban élő gyermekekre), így szülőkapcsolatára is, még ha ennek jelei nem is 
nyilvánvalóak. 

A gyermek–szülő  kapcsolatát  csak  a  gyermek–szülő–nevelő  
kapcsolatrendszerében vizsgálhatjuk (ahol  a nevelő a nevelői 
környezet, ill. a gyermekkel legintenzívebb kapcsolatban álló 
személy). 

Ez  azt  is  jelenti,  hogy  a  szülőkapcsolat  erősítése  nem 
lehetséges  a  nevelő(k)  részvétele  nélkül,  a  feladat  nem 
hárulhat  kizárólag  a  családgondozókra  vagy  más  segítő 
szakemberekre.

Fenti  háromszög  elemzéséhez  segítségül  hívhatjuk  a 
szociálpszichológia  egyik  alaptörvényét  (Heider,  1958,  ill. 
Haley, 1980), melynek értelmében egy kapcsolati háromszög 
akkor  kiegyensúlyozott,  ha  a  kapcsolatok  minőségét  jelző 
előjelek (⊕/) szorzata pozitív. 

A gyermek–nevelő kapcsolata ⊕:
Nem pusztán  saját  szakmai  véleményünk,  hanem a 
Quality  4 Children projekt  keretében kidolgozott,  a 
családon  kívüli  minőségi  gyermekgondozás 
nemzetközi standardjai között is szerepel a nevelővel  
való kötődési kapcsolat kialakításának irányelve: „Új 
gondozási helyén a gyermek tartós kapcsolatot építhet 
ki  gondozójával,  miközben  kapcsolatban  maradhat 
saját  társadalmi  környezetével (7.  s.)”.  Nem 
elfogadható  az  a  nézet,  mely  szerint  a 
nevelők/nevelőszülők akkor járnak el helyesen, ha a 
hazagondozás  elősegítése  érdekében  nem  válnak 
kötődési  személlyé,  nem  engedik  ’túl  közel’ 
magukhoz a gondozott gyermekeket.

A gyermek– szülő kapcsolata ⊕:
Korábban már hangsúlyoztam a szülőkapcsolat jelentőségét, a 8. standard is így fogalmaz: 
„Amennyiben az a gyermek mindenek feletti érdekeit szolgálja, a vér szerinti családjával való 
kapcsolatot bátorítják, fenntartják és támogatják”.  
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A gyermek érdeke, hogy mind nevelőjével, 
mind vér szerinti szüleivel pozitív (kölcsönös 
bizalommal, elfogadással, törődéssel 
jellemezhető) kapcsolatban legyen.  

⊕

⊕
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1. A gyermek–szülő–nevelő 
kapcsolatrendszere, ahol a vonal vastagsága a 
kapcsolat érzelmi intenzitását, folytonossága 
időbeli intenzitását jelzi.  



Az egyensúlyelmélet értelmében a fenti két feltétel csak abban az esetben teljesülhet tartósan 
– mert  a rendszer csak úgy kiegyensúlyozott,  stabil  – ha a  nevelő–szülő kapcsolata is ⊕. 
Ennek kialakítása nem megy tudatos erőfeszítés nélkül, a helyzetből adódóan ugyanis mind a 
szülő, mind a nevelő alapvetően negatív érzelmekkel bír a másikkal szemben, tudattalanul  
felnagyítva  ezzel  a  másik  nemkívánatos  jellemzőit. A  negatív  irányba  torzított  belső  kép 
nehezíti, sőt akadályozhatja a kapcsolatba lépést ill. a másik elfogadását a valóságban, ennek 
kifejezését a kommunikációban.

Milyen egyensúlyi helyzetek állhatnak elő tehát abban az esetben, ha a nevelő–szülő közötti 
kapcsolat negatív? 

    

Láthatjuk,  hogy  a rendszer működése abba az  

irányba  hat,  hogy gyermek  választani  kényszerül  
(természetesen ez nem egy tudatos választás) a nevelő és a szülő között,  valamelyikükkel 
szövetségre lép,  és  közösen utasítják  el  a  harmadik  tagot.  Sajnos  mindkét  esetre  gyakran 
látunk példát…

A nevelő – szülő kapcsolatának erősítése

A gyermek–szülő kapcsolat erősítésének záloga a nevelő – szülő kapcsolat tudatos építése. 
Először  nézzük  meg  a  kapcsolatépítés  lehetséges  formáit  (a  nemzetközi  standardok  és  a 
pszichológusok megoldási javaslatait),  a bevált gyakorlatokat, majd visszatérnék arra, hogy 
miért olyan nehéz mindezek megvalósítása. 

Közvetlen kapcsolattartás a szülővel

„Az otthont nyújtó intézmény megfelelő képzéssel és támogatással segíti a gondozót a vér 
szerinti családdal történő sikeres együttműködésben (8/2)”. A szülővel gyakran a nevelő nem, 
vagy csak elvétve találkozik, csak a családgondozó (néha a gyámmal) megy családlátogatásra, 
ő figyeli/szervezi a kapcsolattartást,  ő tájékozódik a család aktuális problémáiról stb. Ez a 
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Szövetség a szülővel szemben
GY: Nem akarok hazamenni!
N: Csak rám számíthatsz!
SZ: Elvették tőlem a gyermekem!

⊕
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Szövetség a nevelővel szemben
GY: Hagyjanak békén, haza akarok menni!
N: Ez is olyan lesz, mint az anyja/apja!
SZ: Az a szörnyű intézet, kihozlak onnan!

⊕







munkaszervezési mód szervezeti  szempontból  érthető,  de szakmailag kifogásolható,  hiszen 
azt az üzenetet közvetíti, hogy a nevelőnek nem feladata a szülővel való együttműködés! 

A szülő megerősítése szülő-szerepében 

„A gondozó rendszeresen tájékoztatja a vérszerinti családot a gyermek fejlődéséről (8/2). Az 
otthont  nyújtó  intézmény segít  a  vérszerinti  családnak  abban,  hogy megértsék  a  gyermek 
helyzetét, bátorítja a családot, hogy segítsék a gyermeket (8/3)”. A szülőnek joga van tudni 
gyermeke  életének  fontos  eseményeiről,  fejlődéséről.  Együttműködésre  csak  akkor  nyílik 
esély, ha a nevelő és a szülő nem rivalizál egymással (hogy ki a jobb szülő, kihez kötődik 
jobban a gyermek). A nevelőnek el kell ismernie a szülőt szülőnek, annak ellenére is, hogy 
aktuálisan az ő feladata a gyermekről való gondoskodás, és a szülő gyámi jogait hivatalosan is 
korlátozták (gyakran ’papír is van’ arról, hogy alkalmatlanok/veszélyeztetők, tehát kudarcot 
vallottak  mint  anya/apa).  A  gyermek  életét  azonban  szülei  adták,  az  első 
napokban/hetekben/években ők voltak mellette, és bármit is (nem) tettek/tesznek, a gyermek 
számára mindig ők maradnak a szülei. 

Az idealizált szülőkép elfogadása 

„A  gondozó  segít  a  gyermeknek  abban,  hogy  megismerje  saját  élettörténetét (8/2)”.  A 
családjukból  kiszakadt,  érzelmileg  sérült  gyermekek  egyik  védekezési  módja  a  traumák, 
veszteségek  okozta  elviselhetetlen  fájdalom  ellen,  hogy  ’megszépítik’  a  valóságot, 
idealizálják  a  múltat,  ill.  szüleiket  (minél  fiatalabb  korban éri  a  gyermeket  trauma,  annál 
inkább csak ez az eszköz áll rendelkezésére). Ebbe a vágyteljesítő fantáziába kapaszkodnak 
mindaddig,  amíg  nem  válnak  elég  erőssé  a  valósággal  való  szembenézéshez.  A  külső 
szemlélő pedig azt látva, hogy a gyermek álomvilágban él, újra és újra bedől a szülők irreális 
ígéreteinek, nem hajlandó tudomásul venni a tényeket, stb., a gyermek érdekében igyekszik 
felvilágosítani. A nevelők különösen hajlamosak erre (tudja csak meg az a gyermek, milyen 
szülei  vannak!),  hiszen  azt  érezhetik,  hogy  egy  legyőzhetetlen  fantommal  küzdenek  a 
gyermek szeretetéért. 

A  saját  élettörténet  megismerésének  elősegítése  tehát  nem  a  múlttal/valósággal  való 
szembesítést jelenti. A gyermeknek – mint mindegyikünknek – joga, hogy úgy írja meg saját 
élményeit (kihagyásokkal, torzításokkal), ahogy elbírja. Azzal segítünk legtöbbet, ha őszintén 
érdeklődünk, és ha elfogadásunkkal erőt adunk neki a realitás elviseléséhez. 

A szülők fontosságának közvetítése a gyermek felé

„A gondozó arra ösztönzi a gyermeket, hogy tartsa fenn kapcsolatát vérszerinti családjával, 
gyökereivel (8/2)”.  A gyermek direkt utasítása, a ’lelkére beszélés’ természetesen nem lesz 
célravezető, üres prédikálásnak tűnhet (ha a nevelő mélyen belül maga is elutasítja a szülőt) 
ill.  dühöt,  a  meg  nem értettség  érzését  okozhatja  a  gyermekben.  A szélsőségesen pozitív 
szülőkép negatív  párja  is  él  ugyanis  benne,  ez aktiválódik  minden  újabb csalódás  esetén. 
Amikor  ennek  ad  hangot,  a  nevelő  gyakran  csitítani  kezdi  (ilyet  akkor  sem  mondhatsz  
édesanyádra),  tovább erősítve  a  gyermek  bűntudatát,  ami  ellen  viszont  védekezni  fog.  A 
gyermek  ambivalens  viszonyulása  miatt  a  nevelők  (és  más  szakemberek)  csak  indirekt 
formában, viselkedésükkel hangsúlyozhatják a szülők jelentőségét.        

Gyakorlati lehetőségek



Szülők bevonása az intézmény életébe 
• ’Családi  nap’  szervezése,  ahol  lehetőség  nyílik  a  találkozásra,  pozitív  együttes 

élményekre, modellnyújtásra
• Ünnepi  alkalmak/rendezvények  megtartása  a  szülők részvételével,  ahol  a  szülők is 

szerepet kapnak pl. előkészületekben, lebonyolításban, közönségként (pl. gyermekek 
fellépéssel készülnek), csapattagként (pl. sportversenyeken)

A tapasztalat  azt  mutatja,  hogy a szülők bevonásának sikeressége egyrészt  megszólításuk, 
meghívásuk módjától függ, ezért érdemes személyesen is felkeresni a családtagokat, másrészt 
biztosítani kell a részvétel objektív feltételeit pl. utazás, ellátás terén nyújtott segítséggel.

A nevelők rendszeresen konzultálnak a szülőkkel
• Tiszteleten alapuló, partneri viszony kialakításának kezdeményezése (nem szívességet 

tesz az intézmény…) 
• Kapcsolatfelvétel  rögtön  a  gyermek  bekerülésénél,  az  együttműködés  alapjainak 

(céljának, kereteinek) lefektetése érdekében (nem jogszabályokra hivatkozás…)
• Empatikus hozzáállás, a szülő nehézségeinek elfogadása (pl. ha a szülő nehezen fejezi 

ki magát, ha mentegetőzik, ha megkérdőjelezi a nevelő hozzáértését)
• Erősségekre  fókuszálás,  a  megerősíthető  viselkedések  megtalálása  (nem  a 

hiányosságok kihangosítása, szemrehányás)
• Ha a gyermekkel gond van, a szülő bevonása a probléma megoldásának folyamatába, 

hiszen közösek a problémák és az érdekek, lehetséges az együttműködés (nem értékek 
ütköztetése, egymás hibáztatása)

• A kapcsolattartás tudatos tervezésében segítségnyújtás (pl. a gyermek érdeklődésének, 
igényeinek megfelelő programok ajánlása, nevelési kérdésekben ötletek)

• Nyitottság  a  szülő  problémái,  gyermekkel  kapcsolatos  érzései  iránt  (nem  arra 
hivatkozás, hogy ez más feladata lenne)

Az  intézmény  feladata,  hogy  szakmai  támogatást  nyújtson  a  nevelőknek  fenti  készségek 
elsajátítása, a folyamatok monitorozása és a nehézségek kezelése terén (ebben fontos szerepet 
játszhatnak  a  pszichológusok)  ill.  hogy a gyakorlati  megvalósítást  munka-szervezésileg  is 
lehetővé tegye (időt és infrastruktúrát biztosítson).  

A szülők fontosságának hangsúlyozása
• Beszélgetések a fontos családi eseményekről (traumákról is, ha a gyermek igényli), 

személyekről,  szokásokról,  helyszínekről,  személyes  tárgyakról,  ill.  ezek  gyűjtése, 
megjelenítése (pl. családfa rajzolása, fotóalbum, életút-térkép)

• Családtagok személyes ünnepeinek számon tartása, felköszöntés, ajándék készítése
• Érdeklődés  a  kapcsolattartás  idejéről  (nem számonkérés,  minősítés),  megerősíthető 

mozzanatok kiemelése
• A  szülővel  szembeni  szélsőséges,  ambivalens  érzelmek  elfogadása  (idealizált 

szülőkép, ellenséges indulatok, újra-egyesülés vágya)

Fontos tudatosítani, hogy a szülőkről nem csak akkor kommunikálunk, amikor a gyermekkel  
róluk beszélünk. A gyermek saját szüleire vonatkozó üzenetként fogja fel, ha

• másokkal beszélünk szüleiről,
• más gyermek szüleiről beszélünk,



• bárki  olyanról  beszélünk,  aki  hasonlít  szüleihez  (pl.  roma,  alkoholista,  hajléktalan, 
szegény, börtönviselt stb.)

Érzelmi viszonyulásunkról  elsősorban nem-verbális  csatornákon keresztül kommunikálunk, 
az esetek többségében tudatos kontroll  nélkül.  Arckifejezésünk, gesztusaink,  hanglejtésünk 
stb.  révén folyamatosan  jelzéseket  küldünk arról,  hogy mit  gondolunk a másikról.  Ez  azt 
jelenti, hogy módszerek, kommunikációs technikák elsajátítása előtt a legfontosabb feladat a 
szülőkkel, ill. tágabb értelemben a társadalom perifériáján élő emberekkel kapcsolatos belső  
viszonyulásunkon dolgozni. 

Nehézségek a nevelő – szülő kapcsolatban  

Nem  szakmai  vagy  emberi  hiányosságokból  fakad,  hogy  a  nevelőknek  (ill.  más 
gyermekvédelmi  szakembereknek)  tudatosan  kell  törekedniük  a  vér  szerinti  szülők 
elfogadására. Három tényezőt emelnék ki, melyek tudattalanul negatív irányban torzítják a 
szülők észlelését, és negatív viszonyulást eredményeznek.  
1) A társadalom peremén élő szülők olyan értékeket képviselnek, amelyek nemcsak távol 

állnak,  hanem  szemben  is  a  (zömében  középosztályhoz  tartozó)  szakemberek 
értékrendjével.  Értékek  ütközését  találjuk  sok  társadalmi  feszültség,  csoportközi  és 
személyközi  konfliktus  hátterében,  hiszen  értékrendünk  identitásunk  szerves  részét 
képezi,  támadása érzelmileg érint minket, és könnyen vált ki elutasítást, elítélést. 

2) A gyermekotthonokba kerülő gyermekek szülei  kudarcot  vallottak szülőként:  a család, 
melynek  a  biztonság,  védelem  nyújtása  lenne  a  legfontosabb  feladata,  maga  vált 
veszélyforrássá. Nemcsak a bántalmazó, hanem az elhanyagoló, szenvedélybeteg, deviáns 
életmódot  folytató  szülők  –  akik  rossz  mintákat  adtak  gyermekeiknek  –  is  könnyen 
felháborodást, hibáztatást, haragot váltanak ki a segítő foglalkozásúakból („az ilyen meg 
sem érdemli, hogy anyának nevezzék”). 

3) A gyermek kiemelése a családból – még ha a szülők kifejezett kérésére történt is – óriási 
indulatokat gerjeszt a szülőkben, aminek nagy részét a gyermekvédelmi rendszer tagjaira 
és  az  ő  szerepüket  közvetlenül  fenyegető  nevelőkre  vetítik.  Ebben  a  helyzetben 
törvényszerű  következmény,  hogy  bizalmatlanul,  sőt  ellenségesen  közelítenek  a 
nevelőkhöz, felnagyítják hibáikat, és megkérdőjelezik hozzáértésüket, jóindulatukat. Ezt a 
támadó  hozzáállást  a  nevelők  –  különösen  az  előző  két  pont  fényében  –  megélik, 
megszenvedik, és gyakran elraktározzák, ami hosszú távon mérgezi a kapcsolatukat.   

Összefoglalóan: amíg a gyermekvédelmi rendszer ill. ennek tagjai – a saját hibájukból, vagy 
önhibájukon  kívül  –  a  társadalom  peremén,  kirekesztve  élő  családoknak  kizárólag  a 
gyermekeit ’fogadja be’, nem tudják megfelelően ellátni feladatukat!

Cikkünk  a  2008.  szeptember  15–17-én  Balatonfüreden  megrendezett  Országos  
Gyermekvédelmi Konferencián azonos címen elhangzott előadás szerkesztett változata.

Jegyzet
1 Gyermek- és lakásotthonban dolgozó pszichológusok munkacsoportja, munkacsoport-
vezető; ELTE-PPK, Iskolai Pszichológiai Intézeti Szakcsoport, tanársegéd.
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