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Kedves Olvasóink! 
 
 
Egyesületünk fennállásának 20. évfordulója alkalmából szakmai pályázatot 
hirdetettünk. Bölcsődei szakemberek gondolatait, történeteit, olyan "jó gyakor-
latok" leírását vártuk, melyek az elmúlt 20 év család – gyermek - bölcsőde 
kapcsolatát ölelik fel, annak nehézségeit, szépségeit, eredményeit vagy jövő-
jére vonatkozó gondolatokat tartalmaznak.  

Felhívásunkra egymás után érkeztek a pályázatok. Nem is gondoltuk, hogy 
ilyen sokan tollat ragadnak. Megismertünk gyönyörű, megható történeteket 
emberségről, szeretetről, elfogadásról, türelemről, megértésről.  Hitvallásokat 
az életről, a hivatástudatról, az elért sikerekről, örömökről, néha kudarcokról, 
melyek azt tükrözik, hogy a kisgyermeknevelés igazi élethivatás és egyben 
optimista életszemlélet. 
 
Összeállított válogatásunkat tisztelettel ajánlom, kérem, mélyedjenek el az 
írásokban és remélem, Önök is felfedezik a sorok között rejlő elhivatottságot, 
önzetlen szakmaszeretetet! 
 
 
Budapest, 2015. április 06. 
 
                                                              
 

 Acsainé Végvári Katalin 
                                                               Magyar Bölcsődék Egyesülete 

elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bevezető 
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Otthonról jöttek, Józsikát kézen 
fogva húzta az anyja maga után. 
A tél hideg szele pirosra csípte az 
arcát, vékony lábai dideregtek a 
nyári nadrágban.  

Jó lett volna megbújni anyu ölében, 
de ott Marika csimpaszkodott. 
Nagyon várta, hogy kinyíljon az 
ajtó és bent legyenek a melegben. 
Eleinte nagyon nem akart ide jönni. 
Amikor anyu először beadta, sírva 
nézett utána az udvar rácsos kerí-
tésén át. Anyu azt mondta, itt jó 
lesz, melegben leszel és mindig 
tele lesz a hasad. Azóta minden 
reggel itt vannak, korán kell kelni, 
hogy a hajnali vonatot elérjék.  

Otthon gyorsan öltöznek a hideg 
szobában, anyu csak sürgeti, kezei 
sietősen ráhúzzák a ruhát, ahogy 
az ágyból kibújik. Aztán szalad-
nak, lábai alig bírják az utat a 
nagy, fütyülő vonatig. Józsi ott örül, 
ha le tudnak ülni. Kis, három éves 
gyerek, alszik az anyja mellett, 
zötykölődve hozza a vonat. Marika 
ott szokott szopni az anyja ölében. 
Jó nézni mielőtt elalszik, ahogy 
szuszogva szívja a tejet. Józsi csak 
később fog enni. Ha odaérnek. 

Most itt vannak megint. Anyu leve-
szi róla a kopott kabátot (Sanyitól 
kapta, kicsit lóg még az ujján), 
befelé lökdösi az ajtón. A kopott 
cipőt a lábán hagyja. 

 

Józsika megáll a nyitott ajtóban. 
Nem akar bemenni, kétségbeesve 
fogja az anyukája kezét. Kukucskál 
a rácsokon át, látja, hogy a többi 
gyerek autót tologat, várat épít a 
szőnyegen. Panni néni az ajtóban 
áll. Nagyon nagynak tűnik, és mély 
hangja betölti Józsika kicsi fejét. 
Anyu elengedi Józsi kezét.  

- Menj már bátran, hát ezér’ 
emlegeted annyit otthon a piros 
tűzoltót, hogy most felé se néz-
zél?  

Panni néni keze meleg. Fogja Jó-
zsika kicsi kezét, az ajtó bezárul 
anyu mögött, és kézmosás után 
Józsikát már be is vitte a szobába. 
Most már szeret itt lenni. Sok az 
autó, a színes kocka, még baba is 

 

Józsika meséje 
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van, olyan, mint otthon az Eszteré. 
Eszter babájának igaz nincs ruhája. 
Ennek itt van, szép díszes, mint 
otthon a nagymamáé, amit akkor 
vesz fel, ha táncolni szokott. 
Olyankor papa hegedül, apuka 
meg nevetve veszi ölbe Józsikát, 
úgy táncolja vele körbe a szobát, 
mezítláb. 
Józsi hagyja a babát a kislányok-
nak, ő a fal mellett halad. A piros 
tűzoltó autót szeretné. Mindig az-
zal játszik. Jó lehasalni mellé, tolo-
gatni a szőnyegen. Nézni, hogy 
még a létráját is meg lehet emelni. 
Néha még villogni is szokott. De 
ahhoz Magdi néni kell. Ő szokta 
kinyitni a tűzoltó hasát és tesz bele 
valamit. Apa otthon azt mondta, 
hogy elem. Olyankor nagyon gyors 
a tűzoltó. Nem is kell lökni, magától 
megyen. Tegnap Dani elvette. Csak 
úgy odalépett és már a kezében is 
volt a kis piros autó, vitte magával. 
Józsika sírva nézte. Akarta ő kérni 
Panni nénit, hogy adja vissza, de 
nem mert oda menni.  

Panni nénivel nincs jóban Józsika. 
Az történt, hogy Józsi vakarózott. 
Kezével dörzsölte, húzta a haját. 
Nem volt jó valami ott fent. Erre 
Panni néni azt mondta, hogy ez 
már tűrhetetlen. Szegény Józsikát 
meg kell fürdetni. Nem hiszi el, 
hogy nem szenved ez a gyerek. 
Józsika nem értette a fürdést. Ott-
hon csak akkor szoktak fürdeni, ha 
jön az orvos. Anyu a kútról hozza a 
vizet, a vödör repedt, sietni kell 
vele. A fehér köpenyes jó szagú 
doktor néni néha megnézi Józsikát. 
Ő sem szereti, hogy vakarózik. 

Anyunak olyankor szigorú dolgokat 
mond, apu meg elindul a kulacsos-
ba és énekelve szokott akkor haza-
jönni. 

Józsika nem akarta a fürdést, sírva 
tiltakozott, Panni néni ölelte magá-
hoz, vigasztalta, csitította, de fogta 
azért. Végül Magdi néni nyugtatta 
meg, Panni néni hiába ölelte, őrá 
már nagyon haragudott. Magdi 
néni keze puha volt. Szappant 
dörzsölt Józsika testére, csak úgy 
szállt a habja. Megdörzsölte a 
fejét, meleg vízzel mosta le, jó volt, 
nagy törölközőt borított rá. És Jó-
zsika szép ruhát kapott a szek-
rényből. Amikor felöltöztette, 
Magdi néni még a homlokát is 
megpuszilta. Jó volt. Panni néni 
ritkán szokott puszit adni, de most 
ő is megölelte Józsikát. Az ölében 
vitte be a szobába, vigyázva tette 
le az autók mellé. A nagy bánat-
ban vigaszt nyújtott a kis piros 
tűzoltó, csendben tologatta a sző-
nyegen. Panni néni meg figyelt, 
nem engedte, hogy Dani elvegye. 
Az most a Józsié. 

Meg aztán jött a kocsin a reggeli. 
Fehér volt a kifli, csak úgy csillogott 
rajta a vaj. Józsika türelmetlenül 
várt, hogy asztalhoz ülhessen, ke-
zébe fogta a ropogós kiflit, gyen-
ge fogaival erősen harapta, nyel-
vével nyalogatta a vajat. Józsika 
otthon boldogan mondta el anyu-
nak mit evett. Mikor mesélte, már 
nem is volt éhes, pedig nem volt 
otthon most sem vacsora. Kis hasát 
úgy megtömte vele, hogy az ebéd 
már nem fért mellé. Pedig volt most 
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pogácsa is. De jó lett volna haza 
vinni pedig a pogácsát Lacinak! 
Józsika próbálta a nadrágjába 
dugni, de Magdi néni elvette. Jó-
zsika nem értette hova teszi. Szal-
vétába göngyölte, úgy vitte ki az 
ajtón. Józsika nézett utána.  

Itt nem úgy vannak az ágyak, mint 
otthon. Józsika álmosan pislog a 
sarokban, a takaró alatt kis kezé-
vel öleli a piros tűzoltót. Itt saját 
takarója van, nem kell félni, hogy 
hideg lesz alatta. Otthon néha 
leesik az ágyról. Lelöki Sanyika, 
vagy Laci. Olyankor sírni szokott, 
nagymama csendben csitítja, nem 
szabad felébreszteni Marikát. 

Itt Magdi néni ül Józsika mellett. 
Józsika igyekszik össze gömbö-
lyödni, mint otthon Csámpás kutya, 
ha édesapa vakargatja a fejét. Ha 
becsukja a szemét, tudja: Magdi 
néni mellé ül majd, és sokáig simo-
gatja. Néha mesélni is szokott, 
meséi Józsikáról szólnak, elmondja 
mi történt a piros tűzoltóval, meg 
vele is. Otthon nagyapa szokott 
mesélni.  Fákat dob a kályhába, 
melegít a tűz. A füstben csendesen 
száll a szó, még apu is hallgatja a 
papa meséit. Néha neki is billen a 
feje. Józsika a mese végén már 
alszik. 

Mennek hazafelé a vonaton. Józsi-
ka most is fázik. A vékony ablak 
mellett besüvít a szél, anyu féltve 
öleli a nagykendőbe bugyolált 
Marikát. Józsika álmos még, anyu 
az ágyból szedette ki most is, még 
aludt volna a többi gyerekkel. 

Anyu szaladt, sietve öltöztek, húzta 
maga után.  Marika sírt, Magdi 
néni szaladt ki velük, segítve dugta 
Józsika kezét a nagykabátba, 
kopott cipőjébe a zokni helyett egy 
használt harisnyát húzott. Anyu 
hálásan felé nyújtott kezébe Mag-
di néni egy szalvétát dugott, Józsi-
ka tágra nyílt szemmel nézte az 
ebédre kapott pogácsát. Anyu 
könnyes szemmel nézte Magdi 
nénit ,,Isten fizesse meg!’’ Józsi 
engedelmesen ismételte utána: 
,,Isten fizesse meg! ’’ 
 
Azt hiszem pályafutása alatt min-
den kisgyermeknevelőnek van leg-
alább egy Józsikája. Nagyon lehet 
őket szeretni, kis barna szemükkel, 
bizalommal néznek az emberre, 
szeretetet várnak és adnak cseré-
be. Szociális hátterükben gyakran 
ott a szegénység, a nincsen. Segít-
ségre szorulnak, fontos számukra a 
tiszta ruha, a meleg étel, amit a 
bölcsőde meg tud adni nekik.  
Mi, kisgyermeknevelők is sokat 
tudunk tenni értük. Egyszerű a dol-
gunk, elfogadjuk, szeretjük, dédel-
getjük őket, mint a többi gyerme-
ket.  
 

Balogh Ferenc Zoltánné 
 kisgyermeknevelő  

Debrecen 
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Amikor a pályázati felhívást ol-
vastam, nagyot dobbant a szí-
vem. Mindig fontos része volt a 
munkámnak a család és bölcsőde 
kapcsolata, mégis hosszas gon-
dolkodás után kezdtem az írás-
nak.  

Az utolsó lehetőséget nem akartam 
elmulasztani, hogy 
írjak tapasztalataim-
ról, élményeimről, 
szép és nehéz törté-
neteket, mely mind-
mind a család és 
bölcsőde kapcsolatát 
erősítette.  

Negyvenedik éve 
dolgozom bölcsődé-
ben, és ebből 39 
évet ugyanazon a 
helyen, a kiszombori 
bölcsődében töltöt-
tem. Nagyon hozzám 
nőtt ez az intézmény, 
életem egy nagyon 
szép részévé vált, gazdagított, 
kiegészítette a saját családom 
mindennapjait.  Mit jelent nekem a 
bölcsőde és család kapcsolata? 
Kapcsolatot, amely személyek 
között van, amely naponta megújul, 
növekszik, elmélyül a kihívások 
ellenére is. Azt hiszem legjobb az 
életemben jó kapcsolatokban élni, 
ezek ékesítik mindennapjainkat, 
adnak örömet és lendületet, nehéz 
helyzetek között is. Hiszem, és meg 

is tapasztaltam, hogy a harmoni-
kus, jó kapcsolatban elengedhetet-
len a kölcsönös bizalom, a szeretet 
egymás iránt. Szeretet, amely „tü-
relmes, jóságos, nem irigykedik, nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem 
viselkedik bántóan, nem keresi a 
maga hasznát, nem gerjed haragra, 
nem emlegeti a rosszat ” (I. Kor. 

13:4-5 ). Az ilyen 
szeretet soha nem 
vall kudarcot, mindig 
eléri célját és pozitív 
változást hoz, miköz-
ben én is változom. 
Ezért dolgozni kell, és 
nem lehet másoktól 
kikényszeríteni. Ha 
végiggondolom az 
eddig eltelt időt, 
igyekszem a mód-
szertani levelekben 
javasolt kapcsolat-
formákból kiragadni 
egy-két személyes 
történetet és megosz-

tani az olvasóval. 

A legelső kapcsolatforma, úgy is 
mondhatnám kapcsolat felvétel, az 
előzetes családlátogatás. Nagyon 
fontosnak érzem, hogy valóban 
előzetes legyen, bár erre nem 
mindig van lehetőség. Ha a be-
szoktatást megelőzően találkozunk 
a családdal (szülőkkel), sokkal jobb 
alapokról indulhatunk el. Az ismer-
kedésen túl, a felmerülő kérdések-
re választ kaphatunk kölcsönösen. 

 

Kapcsolatok a bölcsődében 
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Az ajándék, amit ilyenkor készítünk 
mindig nagy örömet jelent a kis-
gyermek számára. Amikor betekin-
tünk egy család életébe, sokkal 
elfogadóbban és egyéni igényt 
kielégítve tudjuk fogadni őket a 
bölcsődébe. Úgy gondolom, a 
családnak és a bölcsődének is 
egyaránt szüksége van erre a ta-
lálkozásra. A történet, amelyet a 
családlátogatás témájában válasz-
tottam, nagyon régen történt.  

Abban az időben a fokozatos be-
szoktatás módszerét ismertük. A 
gyakorlatban csak később terjedt 
el a szülővel történő fokozatos 
beszoktatás elve. Ezen a családlá-
togatáson nagyon sok mindent 
megtudtam Lacikáról, megjegyzem, 
édesapja, László is hozzám járt a 
bölcsibe, az első csoportom tagja 
volt, de nem én szoktattam be őt. 
Az édesanyja bizalmas dolgokat is 
közölt velem, többek között azt, 
hogy nem tervezték Lacika születé-
sét, ilyen hamar a nővére után. 
Ennek ellenére azt tapasztaltam, 
hogy féltő szeretettel és talán hat-
ványozott aggodalommal beszél-
tek kisfiukról. Lacika viselkedése is 
eltért az átlagostól. Nagyon aktív 
volt, csak pillanatokra kötötte le 
figyelmét egy-egy dolog és testvé-
rével sem tudott játszani, gyakran 
kötözködött, amint ezt édesanyja 
panaszolta. Két és fél évesen egy-
általán nem beszélt, inkább csak 
kiabált, néha artikulálatlan han-
gon. A fokozatos beszoktatásban 
az idő jelentette a fokozatosságot 
és „elvárás” volt, hogy két hét alatt 
megtörténjen. A családlátogatás 

alkalmával elmondtam, lehetséges, 
hogy a beszoktatás egy kicsit to-
vább tart, és kértem a szülők tá-
mogatását, segítségét, gyermekük 
érdekében. Ez a beszoktatás kissé 
rendhagyó volt. Lacika nagyon 
nehezen viselte az új helyzetet, a 
közösséget és a szülők hiányát. Azt 
tapasztaltam, hogy viszonylag 
rövid idő elteltével velem is úgy 
viselkedett Lacika, mint otthon 
édesanyjával, de ez csupán csak 
annyit jelentett, hogy a karomba 
véve nem sírt. Lacika egy 16 tagú 
nagy csoportba érkezett, éppen 
abban az időben, amikor festés 
volt az intézményben és semmi sem 
volt a megszokott helyén. Lacika 
több hét elteltével aludt itt először, 
így a nagymama segítségét is 
igénybe kellett venni a beszokta-
tásban, hiszen az édesanyja mun-
kába állt. Még egy hónap eltelté-
vel is, búcsúzáskor Lacika hevesen 
tiltakozott, szinte úgy fejtettem le 
édesanyja karjairól. Láttam az 
édesanya és gyermeke elkesere-
dését. Nagyon együtt éreztem 
velük, biztattam őket, miközben 
nekem is biztatásra volt szükségem. 
Éppen feladni készültek a beszok-
tatást, amikor felajánlottam nekik, 
hogy ismételten elmennék családlá-
togatásra, remélve, hogy ez jó 
hatással lesz kapcsolatunkra.  

Erre a látogatásra nem Lacika 
jelét, hanem kedvenc játékát, egy 
piros autót vittem, de testvérére is 
gondoltam egy kis meglepetéssel. 
Lacika barátságosan fogadott és 
hol az én ölembe, hol az édesany-
jáéba telepedett. Így beszélget-
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tünk szüleivel, nem is mindig a böl-
csődei életről, hanem kicsit kötetle-
nebb, vidámabb témákról is. Más-
nap nagy várakozással néztem a 
beszoktatás jövőjét illetően. Még 
mindig nagyon heves volt a búcsú-
zás, de sokkal rövidebb ideig tar-
tott a tiltakozás. A nap legna-
gyobb részét a karomban töltötte, 
onnan figyelte társai játékát. Azok-
ra az időszakokra, amikor le kellett 
tennem, már nem sírt, csak jött utá-
nam, még a fürdőszobába is, ami-
kor épp más gyermeket gondoz-
tam.  Két-három hónap elteltével 
Lacika kezdett feloldódni és végül 
elfogadta az új helyzetet, a böl-
csődei közösséget. Ebben a hosszú 
és nehéz időszakban többször 
kellett biztatni a szülőket, hogy ne 
adják fel. Miért is volt fontos szá-
momra ez a beszoktatás és mi 
adott lendületet, hogy én se adjam 
fel? Választhattam volna a köny-
nyebbik megoldást is, azt, hogy 
édesanyja visszament volna gyesre 
és a csapatomat sem kellett volna 
kitenni ennek a heves, tiltakozó és 
néha agresszív magatartású gyer-
meknek. Örülök, hogy nem ezt az 
utat választottam. Ahogy láttam az 
édesanya idegkimerültségét, aho-
gyan otthon is küzdött kisfiával, 
szerettem volna ilyen módon segít-
ségére lenni a családnak, levenni a 
„terhet” a vállukról egy rövid, kis 
időre. Az édesanyának is szüksége 
volt a változásra, jót tett neki, hogy 
visszament dolgozni. Ennek ára 
volt, de megérte. Lacikával végül 
csodás kapcsolat alakult ki, olyan 
szeretetteljes kapcsolat, amelybe 

minden belefért. Szó szerint a ked-
vembe akart járni, a viselkedésével 
igyekezett a csoportban kialakított 
szabályokhoz igazodni. Hamaro-
san elkezdett fejlődni minden terü-
leten és hamar felzárkózott társai-
hoz. A szülők is megnyugodva fi-
gyelték, hogy mi mindent tanul 
kisfiuk napról-napra és milyen szé-
pen fejlődött a beszéde is.  

Lacika most 18 éves, gyakran ösz-
szefutok vele az utcán. Alsó tago-
zatos koráig ujjongva üdvözölt, 
amikor találkoztunk: „Szia Márti-
ka!”. Ma már így köszön: „Csóko-
lom Márti néni, hogy van?” -kérdi 
érdeklődve. Ilyenkor jót beszélge-
tünk, és csak remélni tudom, hogy 
élete korai szakaszában tapasztalt 
együttlétünk pozitív hatással volt 
életére. Külön öröm számomra, 
hogy ez a család ma is teljes, har-
monikus kapcsolatban él. Nagy 
érték ez a mai társadalomban, 
különösen akkor, amikor nehéz 
helyzetek próbára teszik a pár-
kapcsolatokat. Remélem kapcsola-
tuk alakulásában egy kicsit én is 
pozitív szerepet kaptam. 

Ma már a szülővel történő fokoza-
tos beszoktatás egészen másként 
zajlik. Sokkal könnyebb így ismer-
kedni a gyermeknek a bölcsődei 
élettel, hogy a biztonságot jelentő 
szülő is velük van addig, amíg 
szükséges. Amikor a szakemberek 
felismerték, hogy nem az idő, ha-
nem a szülőtől való elválás fokoza-
tossága segít a zökkenőmentes 
beilleszkedésben, hatalmas utat 
tettek meg a család-bölcsőde kap-
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csolatának építésében. Ezt a mód-
szert a mi kis bölcsődénkben nem 
volt könnyű bevezetni. Régebb óta 
dolgozó, idősebb kollégáim nehe-
zen fogadták az új változást, fél-
tek attól, hogy ilyen formán, nyitot-
tá váljon a bölcsőde a család szá-
mára. Hálás vagyok akkori veze-
tőmnek, Tiszaszegi Tibornénak, aki 
szintén felismerte és támogatta ezt 
a kezdeményezést.  

Most én vagyok a legidősebb kol-
léga. Szeretem a beszoktatásokat! 
Azok a kihívások, amelyek ilyenkor 
várnak ránk, eltörpülnek amellett a 
csoda mellett, ahogyan elkezd 
életre kelni egy bizalomra épülő, 
harmonikus kapcsolat. Sokszor eltű-
nődöm, hogyan is érdemelhettem ki 
ekkora bizalmat a gyermekektől és 
a szüleitől is. A szülővel történő 
beszoktatás nagy értéke az is, 
hogy a szülők látják munkánkat, 
példát mutatunk egy-egy helyzet 
megoldásában és a példaadás a 
legjobb nevelői módszer.  
Kapcsolattartásunk a beszoktatás 
után is folytatódik a szülői értekez-
let hivatalos részén túl, a szülőcso-
portos beszélgetésekkel. Ezek a 
találkozások meghitt, őszinte lég-
köre, építi és erősíti a kapcsolato-
kat a családok között is és az in-
tézmény között is. A nyílt napok, 
amelyeket vidám programokkal 
teszünk színessé, gazdagítják 
együttlétünket. Olyan jó visszaem-
lékezni egy-egy kedves pillanatra.  
Egy ilyen nyílt nap után, édesen 
fogalmazta meg az egyik kis-
gyermek az érzéseit. Szokásom, 
hogy reggeli után megszámolom a 

jelen lévő gyerekeket: „no nézzük, 
hányan vagyunk ma a csoport-
ban...egy Lacika, kettő Katám... és 
így tovább. Mindenki alig várja, 
hogy a nevét hallja. A végén meg 
szoktam kérdezni, hogy ki hiányzik 
és kit várunk még? Hosszas gondol-
kodás után Marci boldogan felki-
ált: „Anyát!”.  
Kapcsolattartásunk a családdal a 
napi beszélgetésekkel folyamatos. 
Ilyenkor igyekszem egy-egy ked-
ves pillanatot megosztani a szülők-
kel. Az is előfordul, hogy olyan 
dolgokról is kell beszélnünk, ami 
gondot okoz a csoportban. Igyek-
szem ezt mindig szeretettel, tapin-
tatosan és őszintén megbeszélni, 
remélve, hogy együtt gyorsabban 
átsegítjük a problémákon gyerme-
keinket. Előfordul, hogy egyéni 
beszélgetésre is szükség van. Na-
gyon eredményesek ezek a be-
szélgetések, egyik esetben pl. 
nemcsak a gyerekek viszonya ren-
deződött, de szüleik is kibékültek, 
pedig régi sérelmek miatt nem 
beszéltek korábban egymással.  
Az üzenőfüzet is fontos része a 
kapcsolattartásnak. Ha írásaink 
értékesek és személyhez szólóak, 
akkor igazi segítség az emlékezés-
hez, ha a szülők megőrzik azt a 
gyermekük felnőtt koráig. Én is 
őrzök jó néhány írást, amit a szülők 
írtak nekem válaszul. Gondolatai-
mat a család-bölcsőde kapcsolatá-
ról kicsit szokatlanul fejezem be. Az 
én családom és a bölcsődém kap-
csolatáról írok röviden. Elég hosszú 
életpálya áll mögöttem, sok öröm-
teli pillanatot, sikereket éltem meg, 
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amit meghatározott a gyermekek 
iránt érzett tisztelet, szeretet és 
megbecsülés. Azt hiszem nem tud-
tam volna ezt a munkát ilyen 
örömmel végezni, ha nem lett volna 
egy nyugodt családi háttér, egy 
csodás férj, négy gyermek, akik 
persze azóta már felnőttek, és 
unokákkal is megajándékoztak.  
Szívből kívánom, hogy fiatal kollé-
gáim időskorban is élvezzék a 
munka minden pillanatát, a nehe-
zeket is, hiszen azok is épülésünkre 
szolgálnak, pozitív változást ered-
ményeznek. A családok támogatá-
sa, legyen mindig nagyon fontos, 
hiszen a jövő nemzedékét neveljük 
közösen. A szülői szerepek erősíté-
sére, úgy érzem, még nagyobb 
szükség van, mint valaha. Figyel-
nünk kell, mert megváltozott a csa-
ládok szerkezete. Régen csak egé-
szen ritkán fordult elő, hogy egy-
egy csonka család volt a csopor-
tunkban, ma pedig ritkán fordul 
elő, hogy minden gyermek teljes 
családban éljen egy csoporton 
belül. A házasság, úgy tűnik divat-
jamúlt, pedig a legelső és legfon-
tosabb intézménye a társadal-
munknak, amit védeni, támogatni 
kell, és szeretni feltétel nélkül.  
Sikeres munkát kívánok mindenki-
nek!  

Harkai Józsefné                                       
kisgyermeknevelő  

Kiszombor 

1985 májusától tevékenykedem a 
napközbeni kisgyermekellátás 
területén. Dolgoztam több böl-
csődében, és egy rövid ideig cse-
csemőotthonban is. Jelenleg Sze-
geden, a Siha közi bölcsődében 
dolgozom, mint kisgyermekneve-
lő. 

A pályán eltöltött hosszú idő 
bizonyítja, mennyire szeretem a 
gyerekeket. Munkatársaimmal, 
vezetőnőmmel nagyon jó a 
kapcsolatom, mindig számíthatok 
rájuk szakmai kérdésekben, s 
magánemberként is egyaránt. 

Az elmúlt évek során nagyon sok 
családot ismertem meg, betekintést 
kaphattam az életükbe. Minden 
kisgyermek más és minden család is 
más. Kisgyermeknevelőként nehéz 
megtalálni a megfelelő egyensúlyt, 
hogyan, mennyire szabad 
belefolyni, vagy éppen kívül-
állónak maradni azoknak a 
családoknak az életébe, akikkel 
munkánk során kapcsolatba 
kerülünk. Egy konkrét történeten 
keresztül szeretném bemutatni 
munkánknak ezt a nehéz oldalát. 
Elmesélni kialakult helyzetet, a 
megoldásokat, amiket 
választottam, és vívódásaimat, 
hogy jól kezeltem-e a helyzetet. 

A tavalyi év folyamán egy új kisfiú 
került a csoportomba, és 
természetesen, mint minden 

Mit tehet a kisgyermeknevelő, ha a csalá-

don belül sincs egyetértés? 
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beszoktatás előtt, hozzájuk is 
elmentem családlátogatásra. 

 
Az édesanya és a kisfiú fogadtak 
otthon, sok mindenről beszél-
gettünk, Ádám napirendjéről, 
kialakult szokásokról. Anyuka 
elmondta, hogy nagyon sok jót 
hallott bölcsődénkről és személyes 
tapasztalatai is jók, hiszen 
többször ellátogattak már 
bölcsődénk játszóházába. Oldott, 
jó hangulatban folyt a beszélgetés 
mégis azt éreztem, hogy az 
édesanya el szeretne mondani 
valamit. Rákérdeztem, hogy jól 
gondolom- e, valami nyomja a 
lelkét. Ekkor elkezdett ömleni 
belőle a szó és elmesélte, hogy a 
férje édesanyja nem szeretné, 
hogy ők bölcsődébe adják az 
unokáját. Felajánlotta, hogy majd ő 
vigyáz Ádámra így az édesanya 
nyugodtan visszamehet dolgozni, ő 
viszont ezt nem szeretné, 
szívesebben bízná fiát szak-
emberekre. S ekkor elkezdődött a 
harc a mama – az anya – a 
bölcsőde (vagyis köztem) között. 

Marikával, az édesanyával sokat 
beszélgettünk, próbáltam őt 
erősíteni abban, hogy jó döntést 
hozott, Ádámnak nagyon jó helye 

lesz a bölcsődében, hiszen 
kortársaival lehet. Rengeteg 
érdekes, korának megfelelő 
tevékenységben vehet részt, 
gyurmázhat, ragaszthat, festhet. 
Vannak mozgásfejlesztő torna-
foglalkozások, gyakran éneklünk- 
mondókázunk gyerekekkel, van 
sószobánk. A csoportszobánk be-
rendezése, korszerű, pedagó-
giailag értékes játékok mind- mind 
azt szolgálják, hogy a gyerekek és 
köztük Ádám is jól érezzék 
magukat a bölcsődében. Nem 
utolsó sorban saját korosztályával 
lehet, így erősödhetnek társas 
kapcsolatai, megélheti az együtt 
játszás örömét. 
Azt is őszintén elmondtam az 
édesanyának, hogy a kezdeti 
időszakban elképzelhető, hogy 
többször lesz beteg a kisfia, mivel 
fehér bőrű, szőke hajú, kék szemű, 
és idő kell míg az immunrendszer 
megerősödik. 

A beszoktatás zökkenőmentesen 
zajlott, Ádám gyorsan beszokott 
szívesen járt bölcsődébe. Az 
édesanyának pedig azt 
javasoltam, hívja el a nagymamát 
is bátran, ha betekintést nyer a 
bölcsődei életbe, láthatja unokáját, 
milyen jól érzi magát, talán 
megváltozik a véleménye. 
Sajnos nem így lett. Amikor Ádám 
örömmel és csillogó szemmel 
újságolta mamának, hogy ma 
tornáztam, beugrottam a karikába, 
bújócskáztam Lucával, ő csak 
annyit reagált rá: „Kicsikém, én is 
tudok veled tornázni. „ Beinvitáltam 
a nagymamát a csoportszobába, 
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megmutattam a játékainkat, Ádám 
rajzait, képeket a falon, amit ő 
festett, és ekkor egy halvány 
mosoly futott végig az arcán. 
Marikával összenéztünk és 
mindketten azt gondoltuk meg-
nyertük a nagymama bizalmát, de 
nem így lett. Azt mondta, olyan 
katonásan sorban fekszenek a 
gyerekek és olyan alacsonyak ezek 
az ágyak. Próbáltam neki 
elmondani, hogy miért így vannak 
elhelyezve az ágyak, hogy nagyon 
kényelmesek, megfelelő 
minőségűek, hogy a gyerekek 
tudják, hogy melyik az ő ágyuk, 
mert  azon kívül, hogy rajta van a 
jelük mindig ugyanoda vannak 
lehelyezve az ágyak, 
arckifejezéséből láttam, hogy nem 
tudtam meggyőzni. 

Sajnos bekövetkezett, amitől 
tartottam, Ádám beteg lett. A 
nagymama ostromolta az anyukát: 
„Látod megmondtam, hogy nem jó 
a bölcsőde, tönkreteszed az 
unokámat. Bezzeg, ha én 
vigyáznék rá nem lenne beteg.” 
Az édesanya elbizonytalanodott, 
és lelkileg összeomlott. Felhívott 
telefonon s kért, egyeztessünk egy 
időpontot, amikor bejönne a 
bölcsődébe, hogy beszélhessünk. A 
bölcsőde egy csendes nyugodt 
helységében került sor a 
találkozóra. Érkezéskor az 
édesanya mosolygott, de arcán 
látszott nagyon megviselték a 
történtek, majd a következő 
pillanatban hangos zokogásban 
tört ki és azt kérdezte tőlem: „Jó 
anya vagyok én?” Átöleltem, 

vigasztaltam, határozottan 
erősítettem: igenis jó anya vagy. 
Szereted a kisfiadat, gondoskodsz 
róla, mindig az ő érdekit nézed. Te 
magad mondtad, mennyit mesél a 
bölcsődéről, milyen sok éneket, 
mondókát tud amióta ide jár. 
Szombat és vasárnap is jönni akar, 
viszi neked a cipőjét és mondja, 
menjünk a bölcsődébe játszani. 
Azt javasoltam neki vonjuk be 
apukát is, mert azt látom neki is 
nagyon tetszik a bölcsőde, hisz 
megragad minden alkalmat, hogy 
bekapcsolódhasson a csoport 
életébe. Aktív résztvevője volt a 
szülőcsoportos beszélgetésnek, 
felszabadultan játszott kisfiával a 
családi délutánon. Azt reméltem, 
hogy az édesapa meg tudja 
győzni majd a nagymamát. Úgy 
gondoltam, ha hárman erősítjük, 
milyen jó helye van Ádámnak a 
bölcsődében, akkor talán a mama 
is elfogadja a helyzetet. A 
beszélgetés végén láttam az 
édesanyán, hogy megkönnyebbült 
és bizakodva váltunk el. 

Pár nap múlva Marika szomorúan, 
komor arccal hozta reggel Ádámot, 
láttam rajta baj van. Bementünk az 
alkotó szobába, leültettem, ekkor 
sírni kezdett és könnyeivel 
küszködve mesélte el, hogy az 
apuka nem tudott nemet mondani 
az anyjának. Elmondta, hogy 
mennyire szereti őt, hisz a felesége, 
de az édesanyját is. Értő 
figyelemmel hallgattam, hagytam, 
hadd beszélje ki magát. 
Megkérdeztem tőle: „Hogy érzed, 
a kisfiad szeret ide járni? Szokott 
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mesélni, mit csinál a bölcsődében, 
kivel játszik? Milyen a hangulata, 
viselkedése amióta bölcsődébe 
jár?” Egy fél mosoly kíséretében 
válaszolt: „Azóta önállóan eszik. 
Eltettem emlékbe a gyurma 
alkotásait, rajzait egy dossziéban 
gyűjtöm. Duploból egyedül épít 
otthon.” Megköszönte, hogy 
meghallgattam, ez is sokat jelent 
neki. A nagymama nehezen viselte, 
hogy ritkábban láthatta kis 
unokáját. Többször eljött érte ebéd 
után a bölcsődébe, ő vitte haza. 
Egy alkalommal – bár látta, hogy 
Ádám még eszik – benyitott a 
terembe és beköszönt, azt remélve, 
hogy unokája felugrik az asztaltól, 
de ő ebédelt tovább nem szaladt 
hozzá. Ádám megfordult és azt 
mondta nagymamájának: „Mama 
megeszem az ebédet”, erre ő 
meglepődött és bevallom én is. A 
mama tovább folytatta a 
pszichológiai hadviselést „ Hoztam 
neked palacsintát” , de Ádám nem 
mozdult az asztaltól míg az ebédet 
be nem fejezte. A nagymama nem 
szólt semmit, de látszott rajta, hogy 
rosszul esik neki. Ádám három- 
négy falatot tudott enni a 
palacsintából, nem volt éhes, hiszen 
előtte ebédelt. Én örömmel 
elmeséltem a nagymamának mivel 
játszott aznap unokája, mennyire 
lekötötte a tésztafűzés, hogy az 
összes piros színűt kiválogatta és 
azokat fűzte fel. Erre mama annyit 
felelt halkan: „A tészta nem játék, 
hanem ennivaló.” Elmondtam a 
nagymamának, hogy ezzel a 
játékkal Ádám finommotorikus 

mozgása fejlődik, de nem csak 
tésztát, fagolyót is szoktak fűzni, 
de van csipesz játékunk is. Erre az 
volt a reakciója: „A kis unokám 
nálam is fűzhet tésztát.” 

A nagymama következő állítása az 
volt, hogy a bölcsőde elneveli a 
gyermeket. Ez újabb konfliktust 
szült a az anyuka és a nagymama 
között. A forgatókönyv ugyanaz 
volt, anyuka összetört, beszélgetés, 
biztatás, megerősítés. Én pedig 
őrlődtem és azon gondolkodtam, 
mi lenne a legjobb megoldás 
mindenki számára, de elsősorban 
Ádámnak, hogy ne érezze a 
családban kialakult feszültséget. 
Az anyuka végül is arra a döntésre 
jutott, hogy Ádámot heti két napra 
megkapja a nagymama, a másik 
három napon pedig bölcsődébe 
jár. Marika kikérte a véleményemet 
melyek legyenek azok a napok, 
amikor Ádám bölcsibe jár. Én azt 
javasoltam neki, hogy azokon a 
napokon, amikor a sószobát 
használjuk, mindenféleképpen 
jöjjenek. Úgy tűnt ez a megoldás 
mindenkinek jó. 

Az öröm néhány hónapig tartott. 
Ádám egyre többször pisilt a WC-
be, dicséretemre mosollyal 
válaszolt, pelenkája egyre 
ritkábban volt pisis. Szoba-
tisztaságra szoktatásban az 
édesanya is partner volt, otthon ő is 
levette Ádám pelenkáját, bilire 
ültette. A nagymamának ez sem 
tetszett azt mondta: „Mit akarunk 
mi a kis unokájával kicsi ő még, 
hogy szobatiszta legyen”. 
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Próbáltam szakmailag meggyőzni 
a nagymamát, elmondtam neki a 
szobatisztaság kialakulásának 
folyamatát, könyvet ajánlottam 
neki a témában. Arra biztattam, Ő 
is dicsérje, erősítse unokáját. 
Érveimet nehezen, de elfogadta, és 
ekkor újabb teóriával állt elő. Azt 
mondta, Ádám azért nem pisil be, 
mert nem kap elég folyadékot a 
bölcsődében. 
Ismét elbeszélgettem a nagy-
mamával, megmutattam neki, hogy 
minden kisgyereknek van saját 
jelével ellátott vizes palackja, így 
nap közben nem csak az étkezések 
alkalmával, hanem bármikor 
ihatnak a gyerekek. Erre nem 
válaszolt. Többször hívtam, kértem, 
jöjjön be napközben bármikor, 
nézze meg kis unokáját, hogyan 
játszik, eszik, milyen az élete a 
bölcsődében. A reakció mindig 
elutasítás volt.  

Eljött az anyák napja, és mi, mint 
minden évben készítettünk 
ajándékot a gyerekekkel közösen, 
az édesanyáknak és a nagy-
mamáknak. Amikor Ádám átadta 
ajándékát, nagyinak könnyes lett a 
szeme, meghatódott, megpuszilta 
kis unokáját és engem is. 
Nagy kő esett le a szívemről, azt 
gondoltam most már egyenes út 
vezet az elfogadáshoz, de ezúttal 
is túl optimista voltam. Az anyukáék 
elköltöztek a nagymama 
szomszédságából, így a délutáni 
játszások a mamával elmaradtak, 
csak a heti két nap volt a mamáé. 
Ádámot tavasszal beíratták az 
óvodába. Beköszöntött a jó idő, a 

nagy meleg, a mama ekkor azzal 
állt elő Ádám nem tud a 
bölcsődébe aludni a meleg miatt. 
Elmeséltem a mamának, hogy 
gyakran pancsol-tatunk, vékony 
sapkával, fényvédő krémmel óvjuk 
a gyerekeket a leégéstől. 
Leárnyékolt szobában alszanak és 
természetesen gondos-kodunk a 
folyadékpótlásról.  
Újabb beszélgetés következett 
Marikával, és arra jutottunk, hogy 
a családi béke érdekében 
megfordítjuk, és ezután Ádám 
három napot lesz a nagymamával 
és kettő napot a bölcsődében. Ez a 
variáció a nagymamának is 
megfelelt. 

Szeptemberben Ádám óvodába 
ment. Legnagyobb meglepe-
tésemre szeptember közepén 
felhívott a nagymama, 
megköszönte, hogy vigyáztam a kis 
unokájára és megkérdezte, volna-e 
rá mód, hogy Ádám újra 
bölcsődébe járjon. Mondtam neki, 
hogy Ádám okos, egészséges, 
korának megfelelően fejlett kisfiú, 
semmi oka, hogy ne óvodába 
járjon. Ekkor a mama még egyszer 
megköszönte segítségemet, amire 
én csak annyit válaszoltam: „Nincs 
mit, ez természetes, ez a mi 
munkánk!” 

Somogyi Lajosné                                                                                                 
kisgyermeknevelő 

Szeged 
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Városunkban öt bölcsőde nyújt 
napközbeni ellátást, nevelést, 
gondozást, szolgáltatásokat az itt 
élő kisgyermekes családok részé-
re.  

Intézményeink nyitottak, személyes 
találkozások, kóstolgatók, alkal-
mával, illetve az intézmények által 
szerkesztett információs füzetek 
tartalmából ismerhetik meg az 
ellátást az érdeklődő 
kisgyermekes családok. 
Intézményeink egészség-
ügyi, egészségnevelési, 
nevelési, szociális és 
családtámogató funkció-
kat töltenek be.  

Pályázatomban egy 
olyan témát választot-
tam, amely bemutatja a 
bölcsőde - család kap-
csolatát a gyermekvé-
delmi feladataink tükrében. Az 
eset még az 1990-es évek végén 
történt, de mi még napjainkban is 
gyakran felemlegetjük Annamária 
történetét, akit Mérikének becéz-
tünk.  

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény kiemeli 
olyan gyermekek – szociális, vagy 
egyéb ok miatt – bölcsődei felvé-
teli lehetőségét, akinek egészséges 
fejlődése érdekében szükséges a 
bölcsődei gondozás, nevelés. 

Az intézmény, amelynek vezetője 
voltam 1989 és 2000 között, a 
város egy olyan pontjára épült, 
amelyhez kapcsolódik az úgyneve-
zett csökkentértékű lakásokból álló 
lakótelep. A hátrányos helyzetű 
családok számára a mai napig 
elérhető lakhatási lehetőséget je-
lentenek ezek a másfél szobás 
lakásokból álló lakóházak. A sze-
génység, mint anyagi probléma is 

jelen van az itt élő csa-
ládoknál, él itt olyan 
család ahol a család 
szétszakadása, a rok-
kantsági munkaképtelen 
állapot vagy a 
munkanélküliség okozza 
a hátrányos helyzetet. 
Ezekben az esetekben 
nagy szerepe volt a 
bölcsődei ellátásnak, ami 
több esetben védőnői, 

orvosi javaslatra kezdődött el. 
Alapvető, döntő szempont a gyer-
mekek védelme volt. 
A körzeti védőnő, a körzeti házior-
vos, a Dunaújvárosi Családsegítő 
Központ Gyermekjóléti Szolgála-
tának családgondozója keresett 
meg. Ők elmondták, hogy kérik 
egy csecsemőkorú gyermek felvé-
telét az intézménybe. A gyermek 
napközbeni ellátására azért van 
szükség, mert a gyermek édesany-
ja szenvedélybeteg, a gyermeket 
azért nem emelték ki a családból, 
mert az édesanya testvére vállalta, 

 

         Mérike története 
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hogy a gyermek gyámja lesz a 
nagymama segítségével, aki az 
életkora és egészségi állapota 
miatt a gyámságra nem alkalmas. 
A család az intézmény közelében 
él egy egyszobás lakásban, a 
jövedelmüket a nagymama nyugdí-
ja és az édesanya testvérének 
jövedelme alkotja. Az édesanya 
több éve szenvedélybeteg, terhes-
sége titkolt terhesség volt, a gyer-
mek édesapját nem tudja megne-
vezni, életvitelének az üzletszerű 
kéjelgés rendszeresen része. Pszi-
chiátriai osztályon több alkalom-
mal a túlzott szerfogyasztása miatt 
kezelték, kezelése eredménytelen 
volt, jelenleg gondozásra rendszer-
telenül jár.   
A gyermekek napközbeni ellátását 
végző intézmény dolgozójaként az 
eset vezetése során a cél a család 
problémáinak enyhítése volt. Vol-
tak olyan célok, melyeket saját 
munkám lehetőségeként gondoltam 
át és határoztam meg. 
1. A családdal elengedhetetlen a 

bizalmi kapcsolat kialakítása 
2.  A családnak segítséget nyújtani 

abban, hogy a kiskorú (csecse-
mő korú) gyermek a családban 
maradhasson. 

3. A segítségre szoruló családban 
az édesanya szenvedélybeteg, 
a betegségről, a beteg ember 
lehetséges reakcióiról, a beteg-
ség kimeneteléről minél több in-
formáció szerzése, a kapcsolat 
kialakítása érdekében. 

4. A gyermek gyámjául jelölt 
nagynéninek segítséget nyújtani 
a gyermek gondozásában ne-

velésében (saját gyermeke nem 
volt így semmiféle tapasztalata 
sem a csecsemő gondozásáról, 
a gyermeknevelésről). 

Az első találkozásom a családdal 
a bölcsődei ellátásról szóló tájé-
koztatást, a kapcsolatfelvételt 
célozta. A családot már ismerő 
háziorvos, védőnő, családgondozó 
bemutattak, majd elmondták ki 
vagyok és miért jöttem velük, ez-
után elmondtam a bölcsődei felvé-
tel menetét az ellátás tartalmát. A 
család elfogadta azt, hogy a 
gyermeknek bölcsődei ellátásra 
van szüksége, csak így van esély 
arra, hogy továbbra is a család-
ban nevelhessék. Megbeszéltük a 
következő találkozás időpontját, 
amikor a gyermek leendő kisgyer-
meknevelőivel látogatunk el a csa-
ládhoz, illetve a gyermek felvétel-
ének időpontját, ami a bölcsődei 
felvételhez szükséges dokumentu-
mok elkészülte után lesz. Az intéz-
ményben a gyermek leendő kis-
gyermeknevelőit tájékoztattam a 
gyermek érkezéséről, az addig 
már ismert információk alapján 
megbeszéltünk egy közös családlá-
togatást még a gyermek felvétele 
előtt. A látogatás alkalmával a 
nagynéni és a nagymama tartóz-
kodott otthon. A gyermek az 
ágyában aludt, a nagymama a 
konyhában tevékenykedett, a be-
szélgetés alkalmával a gyermek 
megismerésén túl a család teljes 
életútja annak nehézségei is elénk 
tárult. A bölcsődei felvételt a 
nagynéni segítségével végeztem. 
Az anamnézis elkészítéséhez szűk-
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szavúan tájékoztatott, az után vá-
ratlanul őszintén beszélt arról, 
hogy ő nem akarta vállalni ezt a 
felelősséget – rábeszélték, az 
édesanyja nyomására döntött így. 
A gyermeket a nagynéni szoktatta 
be, aki az anya szerepét töltötte 
be, a gyermek gondozása során 
mozdulatai határozatlanok voltak, 
arca soha nem tükrözött érzelmet. 
Kolléganőimmel felismertük a 
nagynéni bizonytalanságát a 
gyermek gondozását illetően, ezért 
a napi találkozások alkalmával 
mindig a lehető legrészletesebben 
tájékozódtunk a gyermekkel kap-
csolatos otthoni eseményekről és 
számára érthető módon tájékoztat-
tuk őt a napközbeni eseményekről. 

Mindannyian megismertük a gyer-
mek otthoni körülményeit, felismer-
tük a veszélyeztetettségét, tudtuk, 
hogy fokozott figyelmet kell szen-
telnünk a legapróbb változások-
nak, minden történésnek súlya van. 
A védőnő, a gyermek háziorvosa, 
a családgondozó napi kapcsolat-
ban állt az intézménnyel, a csa-
ládgondozó a család mellett az 
intézményt is látogatta. A látoga-
tások alkalmával elemeztük a 
helyzetet, megbeszéltük a nagyné-
ni jövőbeni feladatait, mint csecse-
mő tanácsadáson való megjelenés, 
a gyermekjóléti központban való 
megjelenés. Fontos volt a kölcsönös 
tájékoztatás, a mi teamünk jelző-
rendszerének működése a veszé-
lyeztetett gyermek biztonsága 
érdekében. A gyermek fejlődésé-
ben és a családdal való együttmű-
ködésünkben eredmények mutat-

koztak. A nagynéni elfogadta 
gondozási javaslatainkat, elfogad-
ta a meghívást szülőcsoportos be-
szélgetésre. A beszélgetés alatt 
leginkább hallgató volt, de meta-
kommunikációja jelezte, hogy ő is 
szembesült már a gyermeknevelés-
sel kapcsolatos egyes szituációkkal. 
Kapcsolatunk fordulópontjának azt 
éreztem, amikor kérdéseket fogal-
mazott meg a kisgyermeknevelők-
nek a gyermek gondozásával, 
nevelésével kapcsolatban, illetve 
hivatalos levelet hozott hozzám, 
abban kért segítséget, hogy mun-
kaügyi problémáját milyen módon 
oldja meg. Ezek a megnyilvánulá-
sok számunkra azt jelentették, hogy 
bizalmába fogadott bennünket.  

Sajnos ez az állapot csak félévig 
tartott, akkor ugyanis a nagynéni 
viselkedése megváltozott, szótlan-
ná, zárkózottá vált, az édesanya is 
megjelent az intézményben, együtt 
érkeztek a gyermekért. A gyermek 
édesanyja tudomást sem szerzett a 
környezetéről, a kéréseket nem 
értette, gyermekével nem kommu-
nikált, némán állt a gyermeköltö-
zőben vagy az épület előtt. A 
gyermek hiányzott a bölcsődéből, 
a hiányzás okát nem jelezték. A 
gyermek háziorvosával mentünk el 
a családhoz annak okát megtudni, 
miért nincs a gyermek a bölcsődé-
ben. A lakás bejárati ajtaja nyitva 
volt, így kopogás után beléptünk, a 
gyermek bundazsákban aludt az 
ágyában, a nagynéni és a gyer-
mek édesanyja szintén utcai ruhá-
ban a szobában lévő ágyon feküd-
tek, a nagymama nem tartózkodott 
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otthon, kórházi kezelés alatt állt. A 
gyermeket azért nem hozták böl-
csődébe, mert „elaludtak”. A 
nagynéni nem tiltakozott ellene, 
hogy mi elvigyük a gyermeket 
bölcsődébe. Ezután gyermekvé-
delmi tárgyaláson sor került a 
hiányosságok feltárására, az elvá-
rások megfogalmazására. A csa-
lád számára úgy tűnt, világossá 
vált milyen következményekkel 
járnak a gyermekneveléssel kap-
csolatos mulasztásaik. A tárgyalá-
son a gyermek nagymamája min-
den erejével azon volt, hogy a 
gyermek a családban maradhas-
son. A tárgyalást követően a 
gyermeket ugyan ismét rendszere-
sen hozták bölcsődébe, de a nagy-
néni viselkedése megváltozott. 
Kerülte a találkozásokat, nem 
kommunikált, sietve távozott. Gya-
korivá vált az, amikor úgy ítélte 
meg a kisgyermeknevelő, hogy 
szer hatása alatt áll. A családnál 
tett védőnői és a családgondozói 
látogatások alkalmával is ez a kép 
vált jellemzővé. Ismét gyermekvé-
delmi tárgyalásra került sor, ami-
nek tárgya a gyermek kiemelése 
volt a veszélyeztetett környezetből. 
A nagymama nem tudott részt ven-
ni, kórházi kezelésen volt, a nagy-
néni pedig elfogadta a döntést. A 
gyermek ideiglenes elhelyezésével 
kapcsolatban annyi kérése volt, 
hogy a gyermeket ne az otthoná-
ból, hanem a bölcsődéből szállítsák 
el a gondozási helyére. Ez a kéré-
se teljesült, a bölcsődei dolgozókra 
viszont hatalmas lelki nyomást 
gyakorolt. A családból való kieme-

lés napján a bölcsőde valamennyi 
dolgozója, érzelmeinek utat en-
gedve könnyezte meg az esemé-
nyeket. Annak ellenére, hogy szak-
emberek lévén tudtuk, ebben a 
családi környezetben nagyfokú 
veszélyeztetettségben él a gyer-
mek, s mi minden lehetőségünket 
felhasználtuk azért, hogy a csa-
ládban maradhasson. 

A nagynénit megismertettük a 
gyermekgondozás, táplálás fel-
adataival, a beteg gyermek ápo-
lásával, azokkal a női és anyai 
szerepekkel, amiket ő nem ismert. 
Megismertettük az ünnepek szere-
pével és az arra való készülődés-
sel, de a kialakult személyiségét 
megváltoztatni nem tudtuk. 
A gyermek két éves koráig élt a 
családjában, mintát adtunk a 
gyermekneveléshez, amit a család 
ennyi időre volt képes befogadni. 
Munkánkban a családdal való 
együttműködés elengedhetetlen, de 
a család szerepét nem vállalhatjuk 
fel. Észrevételeinket, tanácsainkat, 
véleményünket, mindig az adott 
helyen adott helyzetre vonatkozó-
an tesszük meg, a szülő attitűdjé-
nek ismeretében. Megítélésünk 
szerint, kötelessége szülőnek és 
szakembernek egyaránt gondos-
kodni arról, hogy minden gyermek-
nek ne csak joga, de képessége is 
legyen egy magasabb szintű élet-
vitel megalkotására. 

Kecskeméti Péterné 
Bölcsődék Igazgatósága  

Dunaújváros 
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Szülő                                            
Vajon jól döntöttem? 
Szeret majd bölcsődébe járni? 
Mikorra fogja megszokni? 
Meddig fog még sírni? 
Könnyen be tud majd illeszkedni? 
Vannak már barátai? 
De…nem szereti a főzeléket… 
Baj, hogy nem szobatiszta? 
Nem tudtam rászoktatni a déli al-
vásra… 

Kisgyermeknevelő 
Bizonyosan meg fogja szokni de a 
kisgyermeknek idő kell. 
Bízom benne, hogy meg fogja sze-
retni. 
Tudom, hogy egyre könnyebb lesz. 
Lesznek barátai, lesznek kedvenc 
játékai. 
Élvezni fogja a foglalkozásokat. 
Higgye el anyuka /apuka idővel 
jókedvűen jön majd. 
Lesz, hogy ,,haza se akar menni” 
(nem azonnal, mert kéreti magát, 
hiszen olyan jó a bölcsiben ) 
Hogyan tehetném még könnyebbé a 
gyermek számára? 
Hogyan tudnám megnyugtatni, biz-
tatni a szülőt? 

Kisgyermek 
Anya! 
Anya ne menj! 
Anyát akarom! 
Hol van anya? 
Mikor jön anya???  
Anyát akarom!!! 
 

,,A gyermek világra nyitott lény.  
A simogatásra simogatással, a jó 
kedvre jó kedvvel, tevékenységre 
tevékenységgel felel.” 

Mérei Ferenc 

 
Vajon jót tesz a szülő azzal, ha 
gyermekét bölcsődébe adja? Egy-
általán jó a bölcsőde a kisgyermek 
számára? 
Hogyan tehetjük az elválást köny-
nyebbé? Milyen kép él a köztu-
datban a bölcsőde intézményéről 
és a nevelői munkáról? 

Család-bölcsőde kapcsolata 
Nyílt nap 
Amikor egy család életében felme-
rül a bölcsőde mint lehetőség, ak-
kor van, hogy a ,,kényszer viszi rá” 
(például egyedülálló szülő, anyagi 
megfontolásból), más az ismerősök-
től hallott pozitív vélemények alap-
ján dönt mellette. 

A kisgyermeknevelés, mint hivatás 

A bölcsődéről alkotott nézetek és tények 
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A bölcsődék nyílt napok alkalmá-
val lehetőséget biztosítanak az 
ismerkedésre. A szülő tájékozódhat 
az adott intézményről, annak fel-
készültségéről (tárgyi -személyi 
feltételek) s az abban folyó szak-
mai munkáról; alkalma nyílik elbe-
szélgetni a kisgyermeknevelőkkel 
és a bölcsődevezetővel, miközben 
a gyermek maga is ismerkedik, 
játszik és reményeink szerint jól érzi 
magát. A nyílt napra együtt érke-
zik a család.  
,,A szülő joga, hogy: 

- megválassza az intézményt, melyre 
gyermeke nevelését-gondozását 
bízza; 

- megismerhesse a gyermekcsopor-
tok életét; 

- megismerje a nevelési-gondozási 
elveket; 

- tanácsot, tájékoztatást kérjen és 
kapjon a kisgyermeknevelőtől; 

- véleményt mondjon, illetve javasla-
tot tegyen a bölcsőde működésével 
kapcsolatban; 

- megismerje saját gyermeke ellátá-
sával kapcsolatos dokumentumo-
kat.” 

Bölcsődék Országos Módszertani 
Levele 2012 

Családlátogatás 
A beiratkozást követően mi, kis-
gyermeknevelők ellátogatunk a 
családhoz. Ennek jelentősége legin-
kább a gyermek megismerésére 
annak szokásaira, napirendjére, 
életkörülményeire irányul. Tájékoz-
tatást adunk a beszoktatás folya-
matáról, jelentőségéről. Várhatóan 
mindig sok a kérdés. A szülőt ér-
dekli, hogy gyermeke hova kerül, 

mi az, amivel megkönnyítheti a 
beszoktatást, mire számíthat, mik a 
tapasztalataink.  
Gyakran teszik föl a kérdést: mi-
korra fog beszokni? Ez nagyon 
eltérő, egyéntől függ, a gyerekek 
különbözően fogadják. 

Beszoktatás 
A fokozatos, szülővel történő be-
szoktatás mindenképpen egy jól 
kialakult gyakorlat. A gyermek 
számára mindez biztonságot jelent, 
megkönnyítve az elválást, a szülő-
től való távollétet s az új közös-
ségbe való beilleszkedést. Vannak, 
akik egyáltalán nem sírtak. Mások 
az első 2 hétben nem, majd azutáni 
pár hétben és vannak, akik tovább 
sírnak; elmondható azonban, hogy 
idővel mindannyian megszokják az 
új helyzetet. Reményeink szerint 
azért nem csak hogy megszokják, 
hanem meg is szeretik a bölcsődét 
és jól érzik magukat nálunk. A kis-
gyermeknevelők mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy a be-
szoktatás zökkenőmentes legyen. 
Gyakran az éneklés, mondókázás, 
furulyázás vagy bábozás is meg-
nyugtatja a kicsiket. Jó, ha a 
gyermek egy kedves kabalával 
érkezik, amely valamiféle biztonsá-
got jelent számára; ugyancsak 
előnyös, ha a búcsú nem nyúlik 
hosszúra és a szülő nem hívja vissza 
még egy puszira a már játszani 
induló, vagy játékba merült gyer-
mekét. A beszoktatást kell, hogy 
jellemezze a rugalmasság, tapasz-
talva, hogy hol kevesebb, hol több 
idő kell a beilleszkedésre. Nagyon 
nehéz a kisgyermeknek, aki még 
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nem volt hosszabb ideig távol a 
szülőtől, aki addig az állandósá-
got jelentette számára. Gyakran 
csak az átvétel pillanatában van 
sírás; a gyermek megérzi a bi-
zonytalanságot, érzi, ha apának, 
anyának nehezére esik elengedni 
őt. Beszoktatás alatt figyelmet 
fordítunk a szülőkre is megértéssel 
fordulunk feléjük; bíztatjuk és meg-
nyugtatjuk őket, hiszen ez számuk-
ra legalább olyan nehéz időszak 
lehet, mint a gyermekük számára.  

A nevelők részéről kiemelkedően 
fontos ilyenkor az empátia, a türe-
lem és az egyéni bánásmód; vigasz-
taljuk, dédelgetjük a kicsiket, de el 
kell tudnunk fogadni azt is, ha va-
laki nem igényli, esetleg tiltakozik. 
A beilleszkedéshez idő kell, amely 
gyermekenként eltérő- mire nem 
csak, hogy megszokják, de meg is 
szeretik a bölcsődét, a közösséget, 
a nevelőiket, a szokásainkat, s a 
napirendet és játékuk önfeledtté 
válik, ezért fontos a fokozatosság és 
a folyamatos napirend. A saját neve-
lő rendszer és az egyéni bánásmód 
is egyfajta biztonságot jelent szá-
mukra.  
Tapasztalataim szerint a fokozatos, 
szülővel történő beszoktatás meg-
könnyíti a beilleszkedést. 
Miután a gyermek megszokta az új 
helyzetet: örömmel jön, anyut-aput 
,,hátrahagyva”, szaladva a bará-
tokhoz, olykor puszit adva nevelői-
nek, lelkesen kapcsolódva a játék-
ba. Már van barátja, kedvenc 
játéka. Élvezi a foglalkozásokat. 
Napközben nem emlegeti, nem 
keresi a szülőt, mert tőle távol is jól 

érzi magát, és tudja, jönnek érte. 
Előfordul nem ritkán, hogy nem is 
akaródzik (rögtön) hazamennie, 
mert annyira szeret bölcsődébe 
járni. A szülők gyakran számolnak 
be arról, hogy a gyermekük még 
hétvégén is jönni akart hozzánk, és 
emleget bennünket, nevelő-
ket…néha a szerepjátékban is 
megjelenítenek. 

Szülő 
Úgy örülök, hogy megszerette a 
bölcsődét!  
Olyan jókedvvel jön! 
Tudom, hogy jó helyen van. 
Látom, hogy szeret jönni, jó élmé-
nyekkel tér haza. 
Hétvégén is benneteket emleget! 
Megeszi a gyümölcsöket? Otthon 
meg sem kóstolja… 
Ráül a bilire? Az én gyerekem?? 
Pisilt bele??? 
Olyan sok mindent megtanult a 
bölcsődében, nektek köszönhetem. 

Kisgyermeknevelő 
Jó látni, hogy örömmel jön. 
Milyen hamar megszokta! 
Olyan jó látni, hogy jól érzi magát 
nálunk. 
Láthatóan nagyon élvezi a foglalko-
zásokat. 
Mennyire ragaszkodik a pajtások-
hoz és hozzánk! 

Kisgyermek 
Tornázunk…?  
Elmeséled…? 
Hazavihetem apuéknak a rajzomat? 
Mikor megyünk az udvarra? Mikor 
jön a barátom? 
Anyu! Maradhatok még…?  
Megmutatom mit építettem! 
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Nézd, anyu milyen gyorsan tudok 
menni a motorral! 
Megmutatom mit festettem…! 

Tevékenységek: 
A gyermek mindennapjait átszövő 
tevékenysége a játék. Bölcsődénk 
csoportjaiban kiemelkedően fon-
tosnak tarjuk, hogy a kisgyermek 
pozitív élményhez jusson a nap 
során. A tevékenységek kötetle-
nek de törekszünk arra ,hogy a 
gyermek örömmel kapcsolódjon be, 
és vegyen részt a tevékenységek-
ben; fontos szerephez jut így a 
motiváció (előkészületek, báb, 
termések, képek, furulyaszó…stb). 
Napirendbe épített foglalkozása-
ink, amelyeket a gyerekek nagyon 
szeretnek és igényelnek is: 

- vizuális foglalkozások: rajz, 
színezés, festés, ragasztás, 
gyurmázás 

- mese, 

- mondókázás, ének, furulyázás, 

- játékos torna; 

A bölcsődében sokoldalú fejlesztés 
folyik (értelmi, esztétikai, beszéd, 
mozgás) de alapjában véve min-
den a játékra épül, azt az elsődle-
ges célt szem előtt tartva, hogy a 
gyermek jól érezze magát. 
Ugyanakkor személy szerint na-
gyon fontosnak tartom a bölcsődés 
korú gyermekek számára a sza-
bad játék lehetőségének biztosítá-
sát. 

A bölcsődéről alkotott nézetek 
különbözőek.  
Míg gyakori hozzáállás kívülállók 
részéről, hogy mi, kisgyermekneve-

lők ,,csak” játszunk, addig mi úgy 
látjuk, munkánk komoly szakmai 
felkészültséget igényel. Játszva 
ugyan, de következetesen, tudato-
san tesszük tartalmassá a ránk 
bízottak mindennapjait. Korukat, 
egyéni adottságaikat figyelembe 
véve (játékba illesztve) fejlesztjük 
őket. ,,Játszva” ugyan de: kialakít-
juk a helyes szokásokat (pl.: öblö-
getés, szalvétahasználat, mosdó-
használat…stb.). 
Játszva, de: megismertetünk velük 
sok mondókát, dalt…miközben 
hagyjuk, hogy jól érezze magát. 
Mert ez a legfontosabb, hogy jól 
érezze magát, biztonságban tudja 
magát, és a szülő is őt, s így játéka 
önfeledtté, elmélyültté válik. 

,,A gyermeknevelés kreatív vállalko-
zás. Inkább művészet semmint tudo-
mány.” 

Bruno Bettelheim 

Akik ezt a pályát választottuk, és 
évek óta ezzel foglalkozunk, mind-
annyian hivatásunknak érezzük; és 
ez a motiváció. A gyermekek mo-
solya, ölelésük, ragaszkodásuk, a 
szülők pozitív visszajelzése, hálás 
tekintete, az eredményes beszokta-
tások, mind-mind jó érzéssel tölte-
nek el bennünket. A médiában és 
fórumokon tájékozódva, úgy ta-
pasztalom még mindig nagy a 
,,tájékozatlanság“ és sok a téves 
meglátás a bölcsőde intézményéről 
s az abban folyó nevelői munkáról. 

Tévhit, hogy… 

…dadusok vagyunk… 
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mert kisgyermeknevelő a helyes 
megszólítás, (a korábbi gondozónő 
helyett). Egyelőre rosszul él a köz-
tudatban. Hivatásunk a gyermek-
nevelés. Nagyon jó a megnevezés 
az eddigi gondozó helyett, hiszen 
munkánk során egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a nevelés. A gyer-
mekeket felkészült, tanult szakem-
berek várják, akikhez bizalommal 
fordulhat a szülő. A kisgyermekne-
velő szeretgeti, dédelgeti, biztatja, 
megnyugtatja és óvja a rábízotta-
kat s javasol, ha úgy látja a gyer-
mek máshogy fejlődik, másképp 
viszonyul dolgokhoz mint a vele 
egykorúak; van összehasonlítási 
alapunk. Jelenleg OKJ-s és diplo-
más képzések is vannak a leendő 
kisgyermeknevelők számára. A 
szakmai továbbképzések pedig 
folyamatosak. Sajnos nem egyszer 
találkoztunk a daduska megszólí-
tással (mely becsülendő, ugyanak-
kor más szakma). Volt, aki nem is 
gondolta, hogy ehhez a szakmához 
egyáltalán tanulni kell… De olyan 
is volt, aki rácsodálkozott, hogy a 
pelenkázást is mi, nevelők végez-
zük. Mások az oktatáshoz való 
tartozásunkat szorgalmazzák fi-
gyelembe véve nevelői munkánkat; 
elgondolkodtató... Véleményem 
szerint ez mindenképp nagy előre-
lépés és megbecsülése lenne szak-
mánknak. Ez utóbbi még várat 
magára. 

…csak játszunk… 
mert bár valójában  játszva, játé-
kosan, játékba építve adunk a 
gyermeknek sok-sok ismeretet, 
élményt; szakmai felkészültségün-

ket mégis inkább jellemzi a tuda-
tosság, hatékonyság és követke-
zetesség, mint sem a játék. Egy 
kedves tanítóm mondta a főiskolán: 
a legfontosabb feladatunk, hogy a 
gyermek jól érezze magát. Mi, kis-
gyermeknevelők igyekszünk ezt 
szem előtt tartva egy olyan hangu-
latos, biztonságos környezetet, 
légkört megteremteni és napiren-
det kialakítani, ahol és amelyben 
önfeledten játszhat a gyermek, 
miközben ismerkedik, megismer, 
megtanul és megszeret dolgokat. A 
csoportszobákat évszakhoz, ünne-
pekhez kapcsolódóan dekoráljuk 
ezzel is esztétikai élményt nyújtva 
számukra és ezek a témák az 
egyes foglalkozásainkat is jellem-
zik (például télapós képek színezé-
se vagy karácsonyi dalok éneklé-
se…stb). 

…hogy a bölcsőde csupán gyer-
mekmegőrző… 
mert ugyan legfontosabb, hogy a 
szülők biztonságban tudják gyer-
meküket, emellett mi kisgyermek-
nevelők gondoskodunk arról, hogy 
a gyermekek jókedvűen és tartal-
masan töltsék nálunk napjaikat és a 
nap végén jó élményekkel távoz-
zanak. A kisgyermek a napi fog-
lalkozások során gyakran jut AHA- 
élményhez; rácsodálkozik a világ-
ra: ,,jé már ezt is tudom, ezt is is-
merem…” 

…hogy a gyermeknek szobatisztá-
nak kell lennie, amikor bekerül a 
bölcsődébe… 
Mint szakemberek, kisgyermekne-
velőként jól ismerjük a fejlődés 
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szakaszait, az életkori sajátossá-
gokat és mindezt figyelembe véve 
segítjük a gyermeket a szobatisz-
taság kialakulásának folyamatá-
ban és látjuk el a szülőt tanáccsal. 

…hogy a bölcsődébe járó gyermek 
betegesebb… 
A tapasztalataim ugyan azt mutat-
ják, hogy miután a gyermek beke-
rül az új közösségbe, mivel ,,új 
bacikkal találkozik”, előfordul, de 
nem törvényszerű, hogy lebeteg-
szik. Idővel azonban megszokva az 
új közeget, inkább tapasztaljuk, 
hogy megerősödnek. Egyik fő cé-
lunk az egészséges életmódra 
nevelés. Lehetőség szerint sokat 
tartózkodunk a friss levegőn. Esős 
időben a szobában biztosítunk 
mozgáslehetőséget (csúszda, ugrá-
ló csacsi-labda, libikóka…stb). 
Gyakran szellőztetünk. Rendszere-
sen kínálunk a gyermekeknek gyü-
mölcsöket (gyümölcsnapokat iktat-
tunk be), használjuk a bölcsődénk-
ben található, az immunrendszert 
megerősítendő só szobát. Mind-
emellett fontosnak tartom, hogy a 
szülők figyelembe vegyék: közös-
ségbe csak egészséges gyermek 
hozható.  

…hogy csak főzeléket kap a bölcső-
dés gyermek… 
Étlapjainkat élelmezésvezető állítja 
össze a korosztályoknak 
/tápanyagszükségletüknek megfe-
lelően, kellőképpen változatosan. A 
bölcsőde az étel érzékeny gyer-
mekekről is gondoskodik (tej-, to-
jás-, liszt s egyéb mentes ételeket 
biztosítva). 

Tény, hogy… 

…idővel megszokják és meg is 
szeretik a bölcsődét a gyerekek. 
…a nevelő hatékony segítség lehet 
a szülőnek egy őt foglalkoztató, 
gyermeküket érintő kérdésben, 
például: agresszió, szobatisztaság, 
beszédfejlődés…stb. 
 …a közösség jó hatással van a 
gyermekekre, például: az önálló-
ságra, a beszéd-és mozgásfejlő-
désre, gyakran még az étvágyra 
is. A szülők gyakran jelzik, hogy a 
bölcsődében jóízűen elfogyasztott 
ételt otthon hiába kínálta.  
…sok kisgyermek a bölcsődében 
ismeri meg és kezdi el használni a 
bilit vagy kis WC-t, majd ezek után 
rendszeresen. 
…a gyerekek nagyon tudnak ra-
gaszkodni a pajtásokhoz; barátsá-
gok alakulnak ki, együttjátszanak, 
távollétükben hiányolják, keresik 
egymást) s kötődnek a nevelőkhöz 
is. 
 …szakemberként minden tájékoz-
tatást megadunk a szülőknek. 
Igyekszünk erősíteni a család-
bölcsőde kapcsolatát az alábbi 
módokon: nyílt nap, családlátoga-
tás, beszoktatás, szülői értekezlet, 
egyéni beszélgetések, napi infor-
mációcsere, tájékoztatás az üzenő 
füzetben, családi nap. Egy-egy 
ünnep kapcsán például farsangkor 
a szülők, gyermekek, nevelők 
együtt mókáznak. 
…a bölcsődés gyermekeknek az 
óvodában is örülnek, mert már 
annyi mindent tudnak (például: jól 
kialakult és rögzült helyes szokása-
ik vannak, (amik természetesen 
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otthoni környezetben, a bölcsődétől 
független is kialakulhatnak). 

A bölcsőde pozitív hatásai a kis-
gyermekre 

Elmondható tehát, hogy a bölcsőde 
többnyire jó hatással van a kis-
gyermekre; segíti a beszéd- és 
mozgásfejlődését, az önállóság 
kialakulását is. A fejlődésre, sze-
mélyiségre gyakorolt hatása mel-
lett a bölcsődébe járó gyermek 
tartalmasan, élményekkel gazda-
godva tölti mindennapjait. 

Vajon jót tesz a gyermeknek a böl-
csőde? 

Úgy vélem igen és a szülők vissza-
jelzései is ezt igazolják. Az évek 
során sokat változtak a nézetek, 
ahogyan cserélődnek az informá-
ciók. A bölcsőde már nem a 
,,szükséges rossz”. Remélhetőleg 
változik a kisgyermeknevelőkről (s 
nem dadusokról) alkotott vélemény 
is. Már nem elsősorban a kényszer 
motiválja a szülőket arra, hogy 
gyermeküket bölcsődébe írassák. 
Azt gondolom a bölcsőde az a 
hely, ahol a kisgyermek a szülőtől 
távol is jól érzi magát. Barátokkal 
együtt játszik, együtt nevet, miköz-
ben játszva tanul, élményekkel 
gazdagodik, tartalmasan töltve 
mindennapjait. 
A kisgyermeknevelés, mint hivatás, 
szépsége nevében rejlik. 

Kisgyermeknevelőként sikerél-
ményt jelent: 

- ha a gyermek jókedvvel jön, 

- ha napközben (szülőtől távol is) 
láthatóan jól érzi magát, tevé-
keny, játéka oldott, felszaba-
dult, 

- ha nap végén vidáman távozik, 

- ha már otthon is jó érzéssel 
emleget bennünket, esetleg sze-
repjátékában is megjelenít, 

- ha örömmel vesz részt a foglal-
kozásokon, 

- ha a szülő tanácsot kér és ad a 
véleményünkre, 

- ha látjuk, hogy a szülő elége-
dett és eredményesnek véli 
munkánkat; jólesik pozitív visz-
szajelzésük, megerősítésük, 

- ha a gyermeknek olyan élményt 
adunk a nap folyamán, amely 
pozitív élményhez juttatja és a 
szülőt azzal fogadja, hogy lel-
kesen meséli mit csinált aznap, 

- ha egy már óvodás gyermek 
visszalátogat hozzánk…  

Kezdő nevelőként (akkoriban még 
gondozó) furcsa volt a zsivaj, a 
nyüzsgés, a sírások, a konfliktusok, 
a sok kérdés - kérés egyszerre, a 
sok jel; nehéz volt az osztott figye-
lem megvalósítása…  
Sokszor nehéz, mert valótlan lenne 
azt állítani, hogy könnyű.  
De19 év távlatában is úgy érzem, 
jól döntöttem, mert a mérleg nyel-
ve a szakma szépsége felé billen. 
Ha újra kezdhetném is ezt a pályát 
választanám.  

Schuller Szandra  
kisgyermeknevelő 

Kecskemét 
Forradalom úti Bölcsőde 
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A Nyíregyházi Gyermekjóléti 
Központ 2012 februárjától a vá-
rosban működő kilenc önkor-
mányzati fenntartású bölcsődével 
együtt összevont intézményként 
működik. Fejlesztőpedagógusként 
feladatom a fogyatékkal élő 
gyermekek és a fejlődési eltéré-
sek korai felismerése és felismer-
tetése a szülőkkel. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy ezek a 
gyermekek minél hamarabb a 
megfelelő szakemberhez kerülje-
nek. 

 

A munkánkat a bölcsődevezetők 
megkeresésével kezdtük.  Tájékoz-
tattuk őket arról, hogy a fejlesztő-
pedagógust bármilyen nevelési 
problémával kapcsolatban felke-
reshetik. Abban az esetben, ha a 
gyermeknél korának nem megfele-
lő fejlődést tapasztalnak, pl. be-

széde nem indult meg, vagy túl 
érthetetlen, mozgása nehézkes, 
végtagjai tónustalanok, vagy nem 
teremt kapcsolatot a gyermekekkel 
és a felnőttekkel. A vezetők örültek 
ennek a lehetőségnek. Elmondták. 
hogy korábban a gyermekorvossal 
tarlottak a kapcsolatot, ők leg-
többször a gyermekek eltérő fej-
lődési menetére hivatkoztak, ezért 
türelemre intették őket. A vezetők 
is úgy érezték, hogy talán hama-
rabb, korai fejlesztés keretein belül 
kellene ezekkel a gyermekekkel 
foglalkozni. A gondozónők tájékoz-
tatták a szülőket arról, hogy az 
intézményben fejlesztőpedagógus 
dolgozik, aki felkeresi az intéz-
ményt, megfigyeli azokat a gyer-
mekeket, akik nem a korcsoportjuk-
nak megfelelő viselkedést mutat-
nak, tanáccsal látja el a szülőket és 
a bölcsődei szakembereket. A 
gondozónők (s a szülők is kevés 
információval rendelkeztek arról, 
hogyan lehet felismerni azokat a 
tüneteket, amelyek a különböző 
betegségekre vagy fejlődési lema-
radásra utalnak. A fejlesztőpeda-
gógus a bölcsődevezetőkkel 
egyeztetve minden csoportban 
megfigyelte a gyermekek viselke-
dését, társaikkal való kapcsolatát, 
a kezdeményezett játékokban való 
bekapcsolódásukat. A gyakorlat is 
azt mutatja, hogy gyakran a szülők 
aggodalma jelenti az első jelzést a 
szakemberek számára, hogy fejlő-

„Van segítség…” 
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désével valóban „baj van”. Azok-
nak a gyermekeknek a szüleivel, 
akik esetében tapasztaltunk a kor-
társaitól eltérést - viselkedésfor-
mát, mintát, esetleg önállóan tevé-
kenykednek, nem kapcsolódnak be 
a játékokba, nem teremtenek kap-
csolatot a csoportba járó gyerme-
kekkel - felvettük a kapcsolatot.  A 
fejlesztőpedagógus nyugodt kö-
rülmények között, a szülővel, a 
bölcsődei gondozónővel közösen 
megbeszélték a tapasztaltakat.  
Megbeszéltük,  egyeztettük,  hogy 
a szülő otthoni körülmények között 
próbáljon nagyobb figyelmet for-
dítani a gyermek játék közbeni 
viselkedésére, váratlan helyzetekre 
való reagálására, önálló játék 
kezdeményezésére, stb., hiszen 
minden anya ösztönösen jó megfi-
gyelő. Az esetek döntő többségé-
ben képes arra, hogy „olvasson” a 
gyermeke jelzéseiből. Azt szeret-
nénk tudatosítani a szülőkkel, hogy 
„Van segítség. . ..” Mert segíteni 
szeretnénk, tájékoztatni a szülőket 
miként enyhíthetik súlyos gondjai-
kat es kerülhetik el gyermekük 
helyzetéből adódó, gyakran feles-
legesen tornyosuló nehézségeket. 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy mit 
tehetnek annak érdekében, hogy 
minél korábban felismerjék gyer-
mekük állapotát, és annak tudatá-
ban különböző szakemberek és 
intézmények segítségével hozzá-
láthassanak szakszerű gondozásá-
hoz, fejlesztéséhez.  

Minden esetben figyelünk arra, 
hogy a szülőt tapintatosan tájékoz-
tassuk tapasztalatainkról, érezze 

segítő szándékunkat. A szülők ott-
honi megfigyelésére általában 2 
hetes intervallumot adtunk, ezt 
követően ismét a szülők elmondhat-
ták a tapasztalataikat. Amennyi-
ben a szülők es a szakemberek is 
hasonlóakat tapasztaltak, abban 
az esetben felajánlottuk szakmai 
segítségünket. Arra törekszünk, 
hogy maguk a szülők mondják ki, a 
gyermekükkel kapcsolatban felis-
mert fejlődésbeli eltéréseket. 
Gyakran előfordult, hogy a szülő/k 
ekkor szembesültek azzal –, az 
otthoni megfigyelés során — a 
szakember megfigyelései helytál-
lóak, s ez korábban elkerülte a 
figyelmüket. Ezek a lemaradások, 
eltérések viszont negatívan befo-
lyásolják a gyermek további 
egészséges fejlődését. Ebben a 
helyzetben a szülők többsége kilá-
tástalannak látta helyzetét, önma-
gukat okolták a kialakult körülmé-
nyekért, kételkedni kezdtek abban, 
hogy megfelelően  látják-e el szü-
lői feladatukat.   
Szeretik, féltik gyermeküket, es 
mihamarabb el akarják tüntetni 
róla — belőle — minden rendelle-
nességet, hogy olyan legyen, mint 
a „többi”. A bölcsődékben egyre 
többször találkozunk olyan gyer-
mekkel, akinél valamilyen eltérést 
tapasztalunk, mélyen áterezzük a 
szüleik fájdalmát, súlyos nehézsé-
geit. Tapasztalatból tudjuk, hogy 
gondjaik vannak, problémáik meg-
oldását csak a reális es őszinte 
helyzettárás. a gyermek állapotá-
nak minél jobb megismerése és 
elfogadása teszi lehetővé. Ezért 
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őszintén szólunk azokról a nehéz-
ségekről, melyek a sérült gyerme-
kek családjának életútját jellemzi. 
Sok munkát fektettünk a bizalmi 
kapcsolat kialakítására, amelynek 
eredményeként olyan szoros kap-
csolat alakult ki a bölcsőde szak-
emberek, a fejlesztőpedagógus es 
a szülők között, hogy szívesesen 
fordulnak kérdéseikkel, aggodal-
maikkal hozzánk. Amennyiben a 
szülők is felismerték a gyermekük 
hiányosságait, akkor javasoltuk 
nekik, hogy milyen szakemberek-
hez fordulhatnak segítségért. A 
szolgáltatást végző team egyik 
tagja saját maga is érintett, spe-
ciális nevelési igényű gyermekeket 
nevel, átélte a csoportunkkal kap-
csolatba kerülő szülők helyzetét, 
ezáltal mind érzelmileg, mind 
szakmailag tudja támogatni őket a 
kialakult helyzet feldolgozása 
érdekében. 
Eddigi tapasztalataink szerint — a 
szülők által megfogalmazottak 
alapján — a társadalom tagjai 
részéről negatív megjegyzéseket 
kapnak, vagy sajnáló tekinteteket 
látnak, mikor egy-egy szituációt — 
pl. bevásárló központban hisztizik 
a gyermek — nem tudnak megfe-
lelően kezelni a gyermek állapota 
miatt. Segítjük a családokat ab-
ban, hogy ezeket a szituációkat 
megfelelően tudják kezelni, illetve 
feldolgozni. 

A gyermeken segíteni csak türelmes 
összefogással lehet.  Minden eset-
ben felkészítjük a családot arra, 
hogy a családi életükben is nagy 
változtatásokra lesz szükség.  A 

gyermeknevelés új alapokra he-
lyeződik. Fontos, hogy a szülők 
következetesek, nyugodtak és min-
dig pozitívak legyenek az egyes 
problémás helyzetek kezelésében. 
Munkánk során arra törekszünk, 
hogy a gyermek érdekében erősít-
sük a család meghatározó szere-
pét, mert a család miden tagjának 
meglesz a szerepe. Nem tudunk és 
nem is akarunk receptet adni a 
szülőknek, hiszen nem csak a gyer-
mekeknek, de a családoknak is 
sajátos és különböző helyzetük, 
életútjuk van. 
Fejlesztőpedagógusként, illetve 
közvetlen környezetemben dolgozó 
szociális munkásokkal szükségesnek 
láttuk egy szolgáltatás létrehozá-
sát, amely keretében fent leírt 
problémával küzdő gyermekeket, 
illetve szüleiket segítjük. 

A szolgáltatás elsődleges célja 
segítségnyújtás azoknak a szülők-
nek, akik értelmi fogyatékos, 
pervazív fejlődési zavarral élő 
illetve pszichiátriai betegségben 
szenvedő gyermeket nevelnek, es 
gondoznak. Fontosnak tartjuk, hogy 
a szülők a következőket megismer-
jék: 

 a gyermekeik jogait, 

 a városban igénybe vehető 
speciális szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek, szakemberek elér-
hetőségét, 

 az igénybe vehető szolgáltatá-
sokat, 

 az igénybe vehető es alanyi 
jogon járó szociális juttatások 
körét, 
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 információnyújtással segíteni 
őket abban, hogy a gyermekük 
betegségét, állapotát megért-
sék, a kialakult helyzetet meg-
felelően kezeljék. 

A szolgáltatás másik célja, segít-
ségnyújtás a kisgyermekekkel fog-
lalkozó elsősorban bölcsődei szak-
emberek számára abban, hogy 
felismerjék az adott életkorban az 
eltérő viselkedés tüneteit, annak 
érdekében, hogy a gyermek prob-
lémája minél fiatalabb életkorban 
felismerésre kerüljön, a korai fej-
lesztés megkezdődjön. 

A szolgáltatás folyamata a böl-
csődei szakemberek felkészítésével 
kezdődött. A felkészítésük érdeké-
ben a szolgáltatásban részt vevő 
szakemberek felvették a kapcsola-
tot az Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálattal, az ÉFOÉSZ nyíregy-
házi szervezetével, a Csodavár 
Korai Fejlesztő Centrummal és az 
AOSZ trénerével. A kapcsolatfelvé-
tel célja a bölcsődei szakemberek 
számára szervezett előadássorozat 
szervezése volt. A személyes talál-
kozásokkal elértük, hogy a bölcső-
dei gondozónők az átlagtól eltérő 
viselkedés mintákat felismerjék,  és 
az intézmény ezen szolgáltatását 
megismerjék. Előadóink között volt 
gyógypedagógus, a részképessé-
gekről és azok zavarairól tartott 
előadást. A gyógypedagógus 
óvónő a pervaziv fejlődési nehéz-
ségekkel küzdő óvodás gyermekek 
csoportjában dolgozik. Beszámolt 
tapasztalatairól praktikus tanácso-
kat adott a gyermeket gondozó 

szakembereknek. A foglalkozást 
érzékenyítő tréning formájában 
tartotta. A fejlesztőpedagógus 
beszámolt a bölcsődei látogatás 
tapasztalatairól. Beszélt a mozgás-
fejlődés fázisairól, és ennek fontos-
ságáról, és arról, ha a gyermekek 
mozgásfejlődés folyamatában 
(kúszás, mászás, egyensúlyozás) 
bármilyen kimaradás tapasztalha-
tó milyen következményei lehetnek 
a gyermek tanulási képességeinek 
kialakulásában. 

Intézményünk továbbképzést szer-
vezett a gondozónőknek, arról. 
hogy a gyermekrajzokban is fellel-
hető jelek vannak a gyermek fejlő-
dési rendellenességeivel kapcso-
latban. A rajz alapján a formák, 
színek, technikák, utalhatnak az 
esetleges problémákra. A hallga-
tóság segítséget kapott ahhoz is, 
hogy ők milyen formában és ho-
gyan beszéljék meg a szülőkkel, 
hogyan jelezzenek vissza a tapasz-
talataikról. 
A szolgáltatásunk szélesebb kör-
ben történő megismertetése érde-
kében szakmaközi konferenciákat 
szerveztünk a házi gyermekorvos-
oknak, a körzeti es az iskolavédő-
nőknek, amely keretében tájékoz-
tattuk őket a szolgáltatásról, illetve 
erősítettük a szerepüket a korai 
felismerésben. A szolgáltatás mű-
ködése kapcsán egyre szorosabb 
az együttműködés a bölcsődei és a 
házi gyermekorvosokkal, amely 
hatására a szülők időben megkap-
ják az orvosi segítséget a problé-
ma felismerése érdekében. Az éves 
tanácskozáson a jelzőrendszer 



31 

 

tagjainak mutattuk be a szolgálta-
tás működését. 

A szolgáltatás igénybevételének a 
menete a bölcsődei gondozók vo-
natkozásában:   

 A segítséget kérő szakember 
személyes tapasztalatait a 
gyermekről a fejlesztőpedagó-
gus és a családgondozó meg-
hallgatja. A beszélgetés során 
feltérképezik a szakember ta-
pasztalatai alapján a szülők 
motiváltságát. 

 A fejlesztőpedagógus a kap-
csolatfelvételt követően a 
gyermeket az intézményben 
vagy a saját közegében (böl-
csődei csoport) több alkalom-
mal több helyzetben megnézi, 
ezt követően egyeztet a ta-
pasztalatairól a szakemberek-
kel. 

 Segítik a bölcsődei gondozókat 
abban, hogy az intézmény 
szolgáltatását közvetítsék a szü-
lők felé (szülői értekezlet, fo-
gadó óra, nyílt nap, vagy sze-
mélyesen is felkereshetik a fej-
lesztőpedagógust). 

A szolgáltatás tárgyi feltételei: 

 Tornaterem, fejlesztéshez szük-
séges tárgyi eszközök 

 Fejlesztőszoba 

 Játékok a fejlesztéshez 

 A szülőkkel történő segítő be-
szélgetéshez irodahelyiség 

 
A szolgáltatást a Nyíregyházi 
Gyermekjóléti Központban Bordi 

Péterné fejlesztőpedagógus veze-
tésével Kerezsiné István Orsolya es 
Rácz Orsolya családgondozók 
végzik. 
 
A fejlesztőpedagógus 
A fejlesztőpedagógus a kapcsolat-
felvételt követően a gyermeket a 
bölcsődében egy-két alkalommal 
megnézi, ezt követően a szülőkkel 
egyeztet a tapasztalatairól, alter-
natívákat kínál (intézményben tör-
ténő fejlesztés, szakorvos felkere-
sése, egyéb szakember, szolgálta-
tás igénybevételének a megszer-
vezése). 
A fejlesztőpedagógus a szülőkkel 
illetve szükség esetén a gyermek-
kel foglalkozó szakemberekkel 
(pszichiáter, bölcsődei gondozónők) 
egyeztetve megkezdi az egyéni 
fejlesztést es ezt követően folya-
matosan kapcsolatot tart a más 
intézménybe irányított gyermekek-
kel foglalkozó szakemberekkel. 
 
Tapasztalataink összegzése 

Teljesen új helyzetet teremtett az 
intézményünk életében, amikor a 
bölcsődéket is a Nyíregyházi 
Gyermekjóléti Központ igazgatása 
alá helyezte az önkormányzat. Ez 
egy sokkal szorosabb együttműkö-
dési lehetőséget biztosított szá-
munkra. Fejlesztő pedagóguskent 
sok hátrányos helyzetű családban 
nevelkedő gyermekkel talá1kozok, 
akiknek tanulási nehézségeik van-
nak, illetve olyan családokkal. akik 
fogyatékkal elő gyermeket nevel-
nek. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a gyermekek problémáit már 
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korai  kisgyermek  korban felismer-
jem, illetve a  szülőknek,   gondo-
zónőknek   segítséget   nyújtsak   
abban,   hogy   milyen  tüneteket 
figyeljenek meg a gyermek visel-
kedésében. Gondolok itt arra, 
hogyan fejlődik mozgásuk csecse-
mőkorban, beszédfejlődésük mikor 
indul el, másokkal való kapcsolat-
teremtésük, stb. Munkám során sok 
olyan családdal találkoztam, akik 
valamilyen fogyatékkal élő gyer-
meküket nevelik. Tapasztalataim 
szerint nagyon nehezen fogadják 
el ezt a helyzetet, sokszor kétség-
beesnek, nem tudják, kihez fordul-
hatnak segítségért. Nagy szüksé-
gük van arra, hogy tisztában le-
gyenek a lehetőségeikkel, annak 
érdekében, hogy a gyermekeik 
időben megkaphassák a szükséges 
szolgáltatásokat, fejlesztéseket. 
Ennek a szükségletnek a felismeré-
se hívta életre intézményünkben 
azt az új szolgáltatásunkat, amely 
a fogyatékkal élő es sajátos neve-
lési igényű gyermekeket nevelő 
családok segítését tűzte ki célul. 

A résztvevő szakemberek olyan 
személyiségűek. akik teljes empáti-
ával és szakmai tudással rendel-
keznek. Nagyon jó kapcsolatokkal 
sikerült kialakítanunk a bölcsődék-
kel, a szülőkkel, akik egyre gyak-
rabban és többen veszik igénybe 
ezt a szolgáltatásunkat. 
A bölcsődevezetők és a kisgyer-
mek gondozók szakmai felkészült-
ségét sikerült ezen időszakban a 
továbbképzések során erősíteni. A 
már meglévő tudásukat felelevení-
teni, illetve új információkkal ellátni 

őket a témával kapcsolatban.  A 
kommunikációs készségekben és a 
szocializációs készségek hiányában 
nyilvánulnak meg először szembe-
tűnően fejlődési rendellenességek. 
Abban erősítjük a kisgyermekekkel 
foglalkozó szakembereket, hogy 
merjék felvállalni a rájuk bízott 
gyermekek érdekében, ha eltérést 
tapasztalnak, bizonytalanságuk 
esetén segítséget kérjenek külső 
szakemberektől, tájékoztassák a 
szülőt az általuk tapasztaltakról. 
További célunk a már kialakított 
szakmai egység — kisgyermek 
gondozó, bölcsődevezető, fejlesz-
tőpedagógus, szociális szakember 
— munkájának a továbbfejleszté-
se, belső illetve külső továbbképzé-
sek, szemléletformáló és érzékenyí-
tő tréningek szervezése. A társada-
lomban, ezen belül a makro kör-
nyezetünkben, a városunkban sze-
retnénk felhívni a figyelmet, célunk, 
hogy rajtunk keresztül a környezet 
is érzékenyebbé váljon az átlagtól 
eltérő viselkedésű- és fogyatékkal 
élő gyermekek elfogadására.  

Ahogyan eddig is, a továbbiakban 
is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a 
szülők érezzék, a kialakult helyzet-
ben partnereik a szakemberek, 
nincsenek egyedül, problémáikkal, 
kérdéseikkel, félelmeikkel „jó he-
lyen” vannak, megértik és segítik 
Őket. 

Dr. Nagy Erzsébet 
igazgató 

Nyíregyházi Gyermekjóléti  
Központ 
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„Egy cseppnyi őszinte szeretet 
nemesebb tengernyi tudománynál.” 

(Assissi Szent Ferenc) 
 
Fáró Zoltánnénak hívnak, és 34 
éve kisgyermekekkel foglalko-
zom. Jelenleg a XVI. kerületi 
Napsugár bölcsődében dolgo-
zom, kisgyermeknevelőként. 
Érdemes elgondolkodni azon, 
hogy mi, akik kisgyermekekkel 
dolgozunk, honnan merítettük a 
gyermekszeretetünket, mikor dőlt 
el, hogy „igen, gyerekekkel aka-
rok foglalkozni”. 

Én megtettem, és még sokan mások 
is megtették, amiből az derült ki, 
hogy a család meghatározó sze-
repet töltött be mindannyiunk éle-
tében. Legtöbb visszaemlékezés a 
sokgenerációs, nagycsaládot ösz-
szetartó nagyikról szólt, akik a 
szülők munkába állása miatt, a 
család, esetenként az utca gyer-
mekeit nevelte. Mára már a világ 
nagyot fordult, a családok összeté-
tele megváltozott. A szép nagy 
családok, kicsivé zsugorodtak. A 
nagyszülők többsége még aktív 
dolgozó, ezért a fiatal házaspár 
magára marad a napi nehézsé-
gekkel szemben. Nincs előttük kö-
vethető példa a családi élet szer-
vezésével kapcsolatban. 

 Az elvárások a mai nők irányában 
nagyon sokrétűek. A ma nője már 
emancipált, és ez sok nehézséget 

ró rá. A munkahely megbízható 
munkaerőt, a család kitűnő sza-
kácsnőt, háztartási alkalmazottat, 
a gyerek „szuper anyut”, a férj a 
„nőt” akarja. Hát ez nem megy 
hibátlanul! 

 
Azt gondolom, hogy mi, akik a 
napközbeni kisgyermekellátás 
rendszerében dolgozó szakembe-
rek vagyunk, érdemi segítséget 
tudunk nyújtani, úgy mint a kis-
gyermek fejlődési esélyeit javító 
intézmény.  

A bölcsődék a régi beidegződések 
alapján, szükséges rossznak voltak 
elkönyvelve. Mindent el kell követ-
nünk, hogy a ma bölcsődéjét, és a 
munkánkat elismerjék! 

Sokan emlékszünk még a múlt böl-
csődéire, ami szigorúan zárt volt, a 
szülők semmi betekintésre nem 
kaptak lehetőséget, reggel csen-
getve jelezték, hogy megérkeztek, 
és szigorúan bölcsődés ruhában 

„Egy cseppnyi őszinte szeretet…” 
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lehettek csak a gyerekek. Ez ma 
már teljességgel elképzelhetetlen. 

Milyennek is kell lennie a ma bölcső-
déjének? 

Tiszta, rendezett környezet. 
Világos, csendes, jól felszerelt cso-
portszobák és kiszolgálóhelyisé-
gek. 
Korosztályonként megfelelő játé-
kok, amelyek az EU-s szabványnak 
megfelelnek. 
Egészséges élelmezés, rugalmas 
megoldáskeresés az ételallergiá-
sokkal szemben. 
Maximális szaktudás és a csodák: 
maguk a kisgyermeknevelők! 

Milyenek is ők? Milyenek vagyunk 
mi? 

Segítőkészek 
Felelősségtudók 
Határozottak 
Kitartóak, Türelmesek 
Empatikusak 
Optimisták, Következetesek 
Kiegyensúlyozottak 
Kreatívak 
Humorértők, Mosolygósak 
Simogatóak, és még sorolhat-
nám…. 

Ha a szülő az intézmény kapuját 
átlépve ezeket tapasztalja, már 
tudni fogja, hogy jó helyen jár. Ez 
az a hely, ahol bátran kérhet segít-
séget, és a gyermekét a lehető 
legjobb helyen tudhatja. Lelkiisme-
ret furdalás nélkül, nyugodtan áll-
hat munkába, ahol maximálisan tud 
teljesíteni. Hazaérkezvén, a család 
egy boldog anyával találkozik. 
De ezzel még nincs vége! 

Ez az első benyomás. 

A továbbiakban ezt az érzetet 
fenn kell tartanunk. Ha a szülő azt 
érzi, hogy személy szerint ő, és a 
gyermeke fontos nekünk, nem csak 
egy név a felvételi listán, akkor 
nyitottá válik, ezáltal a mi munkán-
kat is nagymértékben segíti. A nyílt 
kommunikáció, a bizalom, egy 
olyan attitűd, amely meghatározó-
ja a kisgyermeknevelő – szülő vi-
szonynak. Ha ez a jó viszony kiala-
kul, akkor már nyert ügyünk van. A 
kisgyermeken túl, ha a szülőket is 
megismerjük, már könnyebben 
tudjuk őket segíteni az esetleg 
felmerülő problémák erdejében. – 
Ha igénylik!, és csak is akkor. Soha 
nem lehetünk erőszakosak, tolako-
dók, tapintatlanok, még ha oly jó 
szándék vezérel is bennünket. 
A mai kor bölcsődéjében már nem 
elég „szeretni” a gyermekeket, jól 
kell menedzselni az intézményt. 
Hogyan tud segíteni a bölcsőde, 
mint intézmény, és a kisgyermekne-
velő, mint szakember? 
Különféle szolgáltatásokkal tudjuk 
megkönnyíteni a kisgyermekes 
családok életét. 

Időszakos gyermekfelügyelet 
Ezt a szolgáltatást azok az anyák 
veszik igénybe, akik nem dolgoz-
nak, ezért a napközbeni gyermek-
ellátásra nem jogosultak, de sze-
retnék magukat tovább képezni, s 
mind ezt abban a biztos tudatban 
tenni, hogy legféltettebb kincsük a 
lehető legjobb helyen van. Vannak 
olyan édesanyák is, akik szeretné-
nek „nők” maradni, és ezért tenni is 
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akarnak valamit, (pl.: fodrász, 
kozmetika, fittnesz,..stb.) de nincsen 
ez idő alatt kire bízni a csemetét 
Ez a szolgáltatás óradíj ellenében 
vehető igénybe. 

Játékkölcsönzés, eszköz és gyer-
mekbútor kölcsönzés 
Ez a szolgáltatás nagyon népszerű, 
mert nem kell megvásárolni a mé-
regdrága eszközöket, és utána 
fillérekért eladni, vagy tovább-
ajándékozni. Egy jelképes össze-
gért bárki hozzájuthat a szükséges 
tárgyakhoz, felszerelésekhez, se-
gédeszközökhöz. Ami a kisgyermek 
ellátásához szükséges, úgymint: 
babakocsi, autósülés, csecsemőmér-
leg, etetőszék, kiságy, járóka, stb. 
az az erre kijelölt intézményünkben 
megtalálható. 

Só- szoba igénybevétele 
Minden 2. évét betöltött gyermek-
nek ajánlott, térítés ellenében, bér-
letrendszerben, heti 2 alkalommal. 
Intézményünkben, külön só-szoba 
található, ahol kis csoportokban 
(max.6-7 gyermek), speciális só 
gép segítségével, gyógyszerkönyvi 
gyógy sót porlasztunk, és egy kis-
gyermeknevelő felügyelete mellett, 
30’-ig játszanak a gyerekek. Ezt a 
szolgáltatást minden kerületi lakos 
igénybe veheti a délutáni órákban, 
előzetes egyeztetés alapján. 

Játékos torna szolgáltatás 
Heti 1 alkalommal, a tornaterem-
ben, térítés ellenében, bérletrend-
szerben. A jól felszerelt tornater-
münk és egy lelkes szakember, 
biztosítja a jó hangulatot. 

Baba-muzsika szolgáltatás 
Az elmúlt években ez délutáni fog-
lalkozás volt, heti egy alkalommal, 
mely szülővel együtt zajlott. A 
nagy érdeklődés miatt a délelőtti 
órákra helyeztük át, ahol egy 
szakember vezetésével, szülők 
nélkül zajlik a foglalkozás, mely 
térítés ellenében vehető igénybe. 

Vendégétkeztetés 
Bölcsődénk a saját konyhájában, 
gyermek és felnőtt menüt készít 
elvitelre is. Ez a szolgáltatásunk is 
nagyon népszerű. 
Intézményünk speciális nevelési 
igényű (SNI) gyermekek gondozá-
sára is alkalmas, egyéni fejleszté-
süket két szakember, egy gyógy-
pedagógus, és egy gyógytornász 
látja el. 

Fejlődésvizsgálat, tanácsadás 
Segítség nyújtása azon szülők szá-
mára, akik bizonytalanok gyerme-
kük fejlődésének vagy nevelésének 
tekintetében. 
Egyéni-és mikrocsoportos fejlesztés, 
eltérő fejlődésmenetű, sajátos ne-
velési igényű, valamint egészséges 
fejlődésmenetű bölcsődés- és óvo-
dás korú gyermekek számára. 

Mit tehet a kisgyermeknevelő? 
A kisgyermeknevelő, mint szakem-
ber a szívével és a tudásával áll 
csatasorba. A mindennapos be-
szélgetések során, sok probléma 
merülhet fel, melyeket nincs mód 
azonnal orvosolni. Ilyenek lehetnek 
például a szobatisztasággal kap-
csolatos gondok, az étkezés, az 
agresszió a harapás,…stb. Ezeket 
összegyűjtvén, szülőcsoportos ösz-
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szejövetelek (igény szerint, egyéni 
megbeszélések) keretén belül, 
nagyszerűen meg lehet beszélni. 
Ezen összejövetelek alkalmával a 
szülők egymásnak is adhatnak 
hasznos tanácsokat, ilyenkor mi 
moderátorként vagyunk jelen. Sok-
szor felmerül az a probléma, hogy 
nem eszik a gyerek otthon. Ha a 
bölcsődében egyébként jól evő, 
akkor rajtunk a sor, és a sok-sok, 
finomabbnál-finomabb bölcsis 
ételek receptjével bátran rukkol-
junk elő! Sok fiatal anyuka nem 
tud, vagy nem is akar főzni. Nincs 
előttük minta, egy dédi vagy egy 
nagyi, aki ezt megmutatná nekik. 
Egyszerűbb a gyorsétterem. Ma 
már szerencsére, egyre nagyobb 
az igény az egészséges, tartósító-
szer-mentes ételek iránt. Ebben is 
legyünk segítségükre, adjunk taná-
csokat, hogy az étkezés otthon ne 
konfliktusforrás, hanem a boldog 
együttlét egyik formája lehessen. 
Értessük meg az anyákkal, hogy a 
rosszevő kisgyermek nem attól 
válik jól evővé, hogy megyünk 
utána az étellel, csak, hogy „egyen 
egy falatot”, hanem attól, hogy 
kedvet csinálunk az étkezéshez. 
Amelyik szülő nem vesz részt eze-
ken az összejöveteleken, mondván, 
„nekem nincs erre időm”, azokról a 
szülőkről sem mondjunk le. Ne en-
gedjük el az ő kezüket sem. Egy kis 
fondorlattal rávezethetjük őket is 
egy kevés figyelemre. Hogyan? 
Készítsünk receptes füzetet, melyet 
fotókkal illusztrálhatunk.  

A szülőknek minél nagyobb teret 
kell engedni a bepillantásra. Erre 

szolgálnak a nyílt napok. Bölcső-
dénkben már hagyománnyá váltak 
a következőkben felsorolt nyílt 
napok, ill. alkotó délutánok: 

Apák napi alkotó délután 
Ez az alkalom, megelőzi az anyák 
napját, ugyan is ekkor készülnek el 
a meglepetések. Apukák és gyer-
mekeik, közösen készítik el anyá-
nak, és a nagymamáknak az aján-
dékot. Mi előre felkészülve, több 
lehetőséget ajánlva (nehézségi 
foktól függően), segítjük a munkát. 
Egy alkotás készül arra, hogy ha-
zavihessék megmutatni édesanyá-
nak, hogy mit is csináltak, (ez lehet 
egy ajtódísz, vagy egy rajz) mert 
a meglepetés az itt marad, és 
ünnepség keretében kerül átadás-
ra. Ez a délután fantasztikusan jó 
hangulatban telik el. Az apukák 
nagyon kreatívak és lelkesek. Szí-
vet melengető látni, ahogy össze-
bújva készülnek a csodák. Minden-
kinek tudom ajánlani, próbáljátok 
ki, nagy élmény!                      

Anyák napja 
Rövid kis mondókákkal, verssel 
köszöntjük az édesanyákat, nagy-
mamákat. Ekkor kerülnek elő a 
meglepetés alkotások, melyet min-
den kisgyermek személyesen ad át 
anyunak, ill. a nagyiknak. 

Gyermeknap 
Minden évben szombati napon 
kerül megrendezésre. A régi 
bölcsiseinket is szeretettel meghív-
juk. Nagy segítségünkre van a 
programok színesebbé tételében 
egy alapítvány, mely légvárral, 
elektromos pónikkal, motorokkal, és 
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kisvasúttal teszi színesebbé a dél-
előttöt. Ebben az esztendőben egy 
néptáncos házaspár forgatta meg 
a bátrabbakat.  A többi a mi dol-
gunk, melynek fantáziánk és krea-
tivitásunk szab határt. Arcfestés, 
horgász verseny, homokvár építő 
verseny, aszfaltrajz verseny, krea-
tív-alkotó szoba, festés, szelektív 
hulladékgyűjtés (az udvaron elszór-
tunk mindenféle-fajta szemetet, 
amit a gyerekeknek, kék, ill. sárga 
színű dobozokba kellett szétválo-
gatva elhelyezni.) Elkészítettük a 
Bölcsőde postát: igazi postai nyom-
tatványok, nyomdák, bélyegek, 
több különböző méretű csomagok, 
postás táska, postás sapka és teljes 
postás öltözet várta a gyerekeket. 
Készítettünk egy 3D-s szobát. Pa-
pírdobozokból kivágva, és kifest-
ve,:mező, hegy, domb, tó, felhő, 
stb.., és így berendezve egy szo-
ba. A gyermekek feladata, hogy 
különböző matricákat a megfelelő 
helyre ragasszák. (tóba a halakat, 
mezőre a virágokat, és az oda illő 
állatokat, stb.) 
Ételbemutatóval készült konyhánk, 
ahol élelmezésvezetőnk, aki egy-
ben dietetikus is tanácsokkal látta 
el a hozzá fordulókat. 
Mese-szobában puha sarkok kiala-
kításával, egy pihenő, mesét hall-
gató, bábozó helyiséget alakítot-
tunk ki.  
Minden évben igyekszünk valami 
újat is kitalálni gyermekeink szá-
mára. Ez a nap felnőtt és gyermek 
számára is maga a csoda. Az 
egész bölcsőde benépesül, a szo-

bákban és az udvaron is ki-ki meg-
találja a kedvére való szórakozást. 

Adventi alkotó délután 
A szülőknek külön helyiségben, 
külön programot szervezünk (ajtó-
dísz, asztaldísz, szaloncukor készí-
tés). Ezt követően, a csoportokban 
a gyerekekkel közösen mézeskalá-
csot formázunk, majd miután meg-
sült, elfogyasztjuk a süteményeket. 
Amíg sül a kalács, addig közös 
játék tartja ébren a hangulatot. 

Karácsonyi ünnepség 
Közös éneklés, gyertyagyújtás, a 
szülőkkel a karácsonyfa alatt. Az új 
játékok birtokba vétele. Kitűnő 
lehetőséget nyújt arra is, hogy a 
szülők vásárlás előtt megfigyelhes-
sék, mely játékokkal játszik gyer-
mekük. Ez nagyszerű ötletadás az 
ünnepek előtt. Egy ilyen vagy ha-
sonló alkalom, remek lehetőség a 
kisgyermeknevelő és a szülő közöt-
ti, mélyebb kapcsolat kialakításá-
ra. 

A fent felsoroltak miatt a ma kis-
gyermeknevelőjének a feladatai, 
sokkal szélesebb skálán mozognak, 
mint a múltban. Arra törekszünk, 
hogy munkánk minőségén még 
többet javítsunk. Sohasem lehetünk 
elégedettek! 
Hivatásunk legalapvetőbb célja a 
szükségesség, amely már bebizo-
nyította létjogosultságát. Egyre 
bővülő szolgáltatásaink, melyek 
nagyon népszerűek, választási 
lehetőséget kínálnak a kisgyerme-
ket nevelő családok számára, és 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy 
biztosítani tudják megélhetésük 
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anyagi alapjait. Azzal kezdtem a 
pályázatom megírását, hogy miért 
is választottam ezt a missziót, a 
kisgyermeknevelést? Célom az 
egységes, színvonalas, eredményes 
munka. Ennek érett, egészséges 
gyümölcse a boldog, jól fejlődő, 
kiegyensúlyozott gyermekcsoport. 
Az elsődleges motivációs cél, mely 
vezérel, a másikról való gondosko-
dás, odafigyelés, törődés, akár a 
saját pillanatnyi érdekek ellenére 
is. Optimistán állok a világhoz, 
élethez. Elvem, hogy ezt a hivatást 
csak akkor lehet magas fokon mű-
velni, ha a munkánkat belső indítta-
tás vezérli, és ehhez járul a szakma 
által nyújtott tudás. 
A közös nevelési célok elérése 
érdekében, a szülőkkel való szoros 
együttműködés is a fontos felada-
taink közé sorolandó 
Ennek érdekében, nyitottak, megér-
tők, rugalmasak vagyunk. 
„A kisgyermeknevelés olyan látha-
tatlan befektetés, ami csak sokkal 
később kamatozik az emberi kap-
csolatok minőségében, Az egyének 
élettörténetében,” 
Minden bölcsődében dolgozó 
szakember számára nagyon fontos, 
hogy a szülő, aki ránk bízza legfél-
tettebb kincsét, megelégedetten 
lépje át nap, mint nap az intéz-
mény kapuját, és bármerre jár, 
megnyugvással ajánlja másoknak 
is. 
Egy gyermeki mosoly, egy őszinte 
gyermeki ölelés, és a szülői tisztelet 
– ezek azok a kulcsok, melyek 
minden kisgyermekkel dolgozó 
szívét megnyitja és segíti ezen a 

pályán, amit mi csak „HIVATÁS-
NAK” nevezünk. 

És végezetül, bölcsődénk emlék-
könyvéből, szeretnék két idézetet 
megosztani veletek: 
Szeretet megnyilvánulás Nándi 
módra: 
„Ha nagy leszek, piros tűzoltóautó 
leszek, és Éva nénit sohasem fogom 
elütni, mert én őt nagyon szeretem!” 

„A meghatottság könnyeivel küsz-
ködve írjuk e sorokat, ahogy vissza-
gondolunk az elmúlt 3 évre. Köszön-
jük, hogy Down-szindrómás kisfiunk 
lehetőséget kapott arra, hogy ép 
gyermekek közösségébe járhatott. 
Köszönjük a rendkívül elfogadó 
környezetet, a gondoskodást és 
szeretetet, melyet Norbika Önöktől 
kapott. Köszönjük, hogy számtalan 
képességét segítettek felszínre hozni, 
melyek egy „átlaggyerek”részéről 
természetesnek tűnnek. Köszönjük, 
hogy tud már egyedül enni, páros 
lábbal ugrani. Soha nem felejtjük el 
az itt eltöltött éveket, de tovább kell 
lépni, Norbika óvodába megy!” 

Nincs olyan lista, amely felsorolná 
a trükköket, hogyan kell bánni egy 
értelmi lemaradással élő emberrel. 
Egyet kell tudni: emberi lénnyel 
beszélünk, akinek gondolatai, érzé-
sei, vágyai és szükségletei vannak. 
Mind mindenki másnak.” 

Hát ezért lettem én kisgyermekne-
velő! 

Fáró Zoltánné 
kisgyermeknevelő 

Napsugár Bölcsőde,  
Bp. XVI. kerület 
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A Bölcsődés leszek program 
TÁMOP pályázati program kere-
tében valósult meg először, a 
„Komplex szolgáltatások és kö-
zösségi kezdeményezések támo-
gatása a pécsi családok jólétéért” 
címmel, melyben a főpályázó a 
pécsi Nevelők Háza volt.  

A pályázati programban bölcső-
dénk együttműködő partnerként 
vett részt és többek között a be-
szoktatós gyermekek szüleinek 
szervezett csoport megszervezése, 
megvalósítása tematikájának ki-
dolgozása volt feladatunk.  

A „Bölcsődés leszek” szülőcso-
port elindításának indokoltsága, 
észlelt szülői igények  
A család és bölcsőde kapcsolatá-
ban nagyon fontos, hogy pontosan 
lássuk a szülők intézményes kis-
gyermekellátással kapcsolatos 
elvárásait, nézeteit, esetleges fé-
lelmeit, bizonytalanságait, hiszen 
ezek tisztázásával tudunk a család 
igényeihez leginkább igazodó 
szolgáltatásokat nyújtani, a gyer-
mekkel való egyéni bánásmódot 
megvalósítani, a szülőkkel bizalmi 
kapcsolatot kialakítani.  
A kisgyermekek bölcsődébe kerü-
lése – mind a gyermek számára, 
mind pedig a család többi tagjá-
nak – komoly megterhelést, nehéz-
séget okoz. Tapasztalataink szerint 
a szülőket számos kérdés foglal-

koztatja a bölcsődéről, az intézmé-
nyes gyermekellátásról, a nem 
szülői gondozás mibenlétéről, an-
nak előnyeiről és hátrányairól. A 
bölcsődei ellátásról rengeteg hit és 
tévhit kering és a témáról minden-
kinek van véleménye, a szülők, 
nagyszülők pro és kontra érvelnek 
a bölcsődei ellátás mellett és az 
ellen.  

 
Miután a szülők jelentős részénél 
tapasztaltuk, hogy dilemmáik dön-
tő többsége tájékozatlanságból 
fakad, azt gondoltuk, hogy ennek 
a csoportnak a beindítása segítheti 
azokat, akik bölcsődébe szeretnék 
adni gyermeküket és szeretnének 
megismerkedni a bölcsődei szoká-
sokkal, kisgyermeknevelőkkel, a 
gyermek beszoktatását megelőző-
en.  
Tapasztalataink szerint, azokkal a 
szülőkkel, akikkel sikerül a beszok-

„Bölcsődés leszek klub” – Szülőcsoport be-

szoktatós gyermekek szüleinek 
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tatáskor, vagy azt megelőzően jó 
kapcsolatot kialakítani, bizalmat 
nyerni, azokban az esetekben a 
kisgyermek bölcsődei adaptációja 
is sikeresebb és a családdal való 
együttműködés könnyebben meg-
valósul.  

A csoport létrehozásának célja  
A csoport célja, hogy segítséget 
nyújtson a bölcsődébe kerülő kis-
gyermekeknek és családjaiknak a 
bölcsődei adaptáció folyamatának 
megkönnyítésében. Teret, lehető-
séget, segítséget biztosítani a szü-
lőknek:  

 a bölcsődei ellátással kapcsola-
tos félelmeik, problémáik, bi-
zonytalanságaik, dilemmáik 
őszinte megbeszélésére, az 
esetleges félelmek oldására,  

 konkrét információk, tapaszta-
latok, élmények átadása a böl-
csődei ellátás tartalmáról, napi-
rendről, élelmezésről, nevelési-
gondozási alapelvekről,  

 kisgyermeknevelők megismerése 
a beszoktatást megelőzően,  

 bizalomépítés mind a szülői 
közösségen belül, mind a szülők 
és kisgyermeknevelők kapcsola-
tában,  

 preventív, mentálhigiénés segít-
ségnyújtás a közösségi erőfor-
rások felhasználásával.  

Megvalósítás  
A csoport beindulásáról a bölcső-
dei beiratkozás alkalmával tájé-
koztattuk az érdeklődőket és gyűj-
töttük a jelentkezéseket.  

Az időpont kiválasztásának döntő 
szerepe volt, hisz azt szerettük 
volna, hogy a résztvevőknek bőven 
legyen idejük a hallottak alapján 
felkészülni a bölcsődére.  
A helyszín megválasztásban is 
voltak dilemmáink, mert eredetileg 
a Nevelők Háza lett tervezve, de 
kérésemre a bölcsődei helyszínnél 
maradtunk.  

Indulás előtt újabb kérdés foglal-
koztatott, gyerekkel vagy gyerek 
nélkül induljon a csoport. Tudtam, 
hogy a gyerekek jelenléte zavaró 
lesz a nyugodt beszélgetéshez, de 
az anyák szempontjából, úgy gon-
doltam, hogy szívesebben jönnek, 
ha gyermekükkel jöhetnek. Az idő-
pontot közösen döntöttük el, így a 
délután 4 és 6 óra közötti időpont-
ban állapodtunk meg.  

A klubra a toborzást a pécsi böl-
csődékben, a májusi beiratkozás 
alkalmával, szórólapokkal, vala-
mint internetes honlapokon, 
facebookon végeztük.  
A csoportra 14 család jelentkezett, 
melyből az egyeztetések folyamán 
10 maradt.  
A foglalkozásokat június hó köze-
pén kezdtük, hetente találkoztunk, 
összesen 6 alkalommal.  
A fő témákat átgondoltuk, minden 
alkalom külön tematikát készítet-
tünk, de rugalmasan kezeltük elő-
zetes elgondolásainkat és a szülői 
aktivitáshoz, érdeklődéshez mérten 
változtattuk igény szerint a témá-
kat.  

Az eső alkalom az ismerkedésről 
szólt, ki-miért jelentkezett, mikortól 
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tervezi a munkába állást, miről fog 
szólni a klub, mit szeretnének még 
hallani. Természetesen a szülők 
döntően a bölcsődét szerették vol-
na mindenek előtt megismerni, az 
intézményt körbejárni.  

Tevékenység rövid leírása tema-
tika, módszertan, tapasztalatok  
Első alkalom:  

 ismerkedés, kölcsönös bemutat-
kozás,  

 a klub céljának ismertetése,  

 ki-miért jelentkezett a csoport-
ba,  

 a résztvevők miről szeretnének 
hallani.  

 milyenek a mai bölcsődék  

 kik foglalkoznak a gyerekekkel, 
milyen végzettséggel rendel-
keznek a szakemberek  

 hogy telik egy nap  

 a pécsi bölcsődék a hagyomá-
nyos ellátás mellett milyen 
pluszszolgáltatásokat tudnak 
nyújtani, melyik bölcsődének mi 
az erőssége  

 rugalmas ellátás  

 milyen az étkezés, mit kapnak 
és hányszor a gyerekek  

 saját kisgyermeknevelő rend-
szer  

 családlátogatás és beszoktatás 
jelentősége  

Felmerült kérdések:  
Sok kérdés, probléma felvetés volt, 
azzal kapcsolatban, hogy miként 
lehet felkészülni, most a nyár fo-
lyamán a bölcsődei életre.  

Az egyes alkalmak témáiban ezek-
re a kérdésekre igyekeztünk vá-
laszt adni.  

Második alkalom:  

 Beszoktatás - hogyan tehetjük 
könnyebbé az elválást  

Itt nagyon fontos volt az anyai 
érzésekről, reagálásokról beszélni, 
hiszen sokszor a kisgyerek már 
szívesen jön, de az anya még nem 
tudja elengedni.  
Beszélgettünk arról, hogy miért 
szükséges a legalább 2 hét, ne 1-2 
nap, betegségek, esetleg vissza-
esések pl. a szobatisztaság terén.  
Elválás témája, miért fontos az 
őszinte megbeszélés, nem elsza-
ladni. Visszajövök érted, nem 
hagylak itt, esetleg a gyereknek 
biztonságot ad, ha időponthoz 
kötjük. pl. alvás után  
Fontos, hogy a bölcsődében tudjunk 
egy olyan teret kialakítani, ahol a 
szülők várakozhatnak, olvashatnak, 
beszélgethetnek egymással, ké-
nyelmesen tölthetik az amúgy is 
stresszes várakozást, de ott van-
nak, ha szükség van rájuk.  
Igaz, hogy a beszoktatásnak van 
egy tervezett menete, de attól el 
lehet térni, minden a gyermek re-
akciójától függ, a gyerek igényeit 
kell figyelembe venni.  

Minden alkalommal 3-4 kisgyer-
mek jelen volt, sőt még óvodás 
testvér is. A kisgyermeknevelők 
rendelkezésre álltak, de hát termé-
szetesen a gyerekek köztünk vol-
tak. Kicsit zavarta a beszélgetése-
ket, hogy ide-oda futkostak, min-
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dent odahordtak, össze-
visszapakoltak, húzták anyukájukat 
egy-egy játékhoz, sírás is volt. 
Nehezen lehetett beszélgetni, még 
nem játszottak egymással.  
Rengeteg kérdést tettek fel, főleg 
az étkezésekről, napirendről, szo-
batisztaságról, alvásról, hogy telik 
a gyermekek napja.  
Fontosnak tartottam, hogy a cso-
portban főtéma a napirend, alvás, 
étkezés legyen. Kiderült a beszél-
getések alatt, hogy ahányan jelen 
voltak, annyiféleképpen történtek 
a dolgok, a családok igényeinek 
megfelelően.  
Javasoltam, hogy azokat a lénye-
ges időponti kérdéseket, pl. felke-
lés, reggeli, ebéd, alvás, amennyi-
re lehet, a nyári hónapok alatt 
próbálják a bölcsődeihez közelíte-
ni, hogy mire elérkezik az idő, 
hogy el kell kezdeni a beszokta-
tást, a gyermeknek ne legyen any-
nyira megterhelő a változás, az 
otthonihoz képest.  
Nagy sikert arattak a fektetők, 
amit sokan nem ismertek, rögtön ki 
is próbálták a gyerekek.  

Harmadik-negyedik alkalom:  
A beszélgetések alatt felmerültek 
olyan témák és kérdések, ami miatt 
meghívtam a bölcsődei pszicholó-
gust. Záporoztak a kérdések.  
Miért van szükség pszichológusra, 
hogyan lehet igénybe venni, hol 
lehet elérni, stb.  
Mindenkinél elérkezhet az a pont, 
mikor úgy érzi, ő már tehetetlen a 
gondjaival, nem tudja megoldani a 
helyzetet. Gyermekek esetében a 
szülő érezheti úgy, hogy bármeny-

nyire is próbál ő a maga eszközei-
vel segíteni a problémával küszkö-
dő gyermekének, mégis csak kör-
be-körbe járnak.  
Szerepe a terápiában, tanács-
adásban, hogy segítséget adjon a 
személyes és szociális készségek 
kialakításában és fejlesztésében, 
ezáltal együttes erővel az életmi-
nőséget javító változásokat érjék el 
a pszichológia és a gyermekpszi-
chológia eszközeivel.  

A gyermekterápiákban előzetes 
konzultáció, megbeszélés szükséges 
a szülőkkel. A tünetek jelzésértékű-
ek: dadogás, tik, alvászavar, ma-
gatartásproblémák, figyelemza-
var, beilleszkedési problémák, 
szorongásos tünetek fordulnak elő 
leggyakrabban. Nem a tünetet kell 
megszüntetni elsősorban, hanem a 
mögötte rejlő mélyebb zavart. A 
családdal szorosan együttműködve 
keressük az aktuális probléma 
megoldását.  
Felmerült kérdések:  

 szobatisztaság, székrekedés, 
szorongás bilizés közben  

 alvás, altatás  

 őszintén a beszédfejlődésről 
(dadogás, megkésett beszéd-
fejlődés,)  

 mese, mesélés szerepe, mit és 
hogyan meséljünk?  

 agresszív gyerek, feszültség 
oldása  

 büntetés, stb.  

Tanácsok, ajánlások:  

 Mikor lesz szobatiszta a kisgye-
rek?  



43 

 

 Székrekedés, szorongás bilizés 
közben  

 Alvás-altatás  

Ötödik alkalom:  

 Élelmezés  

Erre az alkalomra meghívtam böl-
csődénk élelmezésvezetőjét, akivel 
minden fontos tudnivalót átbeszél-
tünk, 3-4 szeri étkezés, mit kapnak 
enni, mennyiben más, mint a csalá-
dokban.  
A központilag elkészített irányét-
lapot dietetikus ellenőrzi, hogy az 
egészséges táplálkozás alapelvei 
mellett, a kisgyermekek életkori 
sajátosságai, a korcsoportra jel-
lemző tápanyagszükségletük is 
tükröződjön belőle. Az étlap a 
pontos tájékoztatás céljából kifüg-
gesztésre kerül, reméljük, így sike-
rül könnyebben megtervezniük a 
családi körben elfogyasztott vacso-
rákat, illetve a hétvégi menüket.  
Az anyukák kérésére évszakoknak 
megfelelően étlapokat nézeget-
tünk.  
Úgy gondoltuk, hogy akkor va-
gyunk hitelesek, ha valamilyen 
ételből kóstolót is tartunk, ezért a 
gyerekek körében igen kedvelt 
kukucskálós túrós sütit és a köles 
kását kínáltuk körbe. Erre az alka-
lomra szinte minden család teljes 
létszámmal jelen volt.  
Különösen a gyerekek és apukák 
körében aratott osztatlan sikert. 
Mindkét finomságnak a receptjét 
hazavihették a résztvevők.  
Ezután mindenki elmesélte gyerme-
kének kedvenc ételét és elkészítési 
módját.  

Ezután következett a nyár és a 
nyaralás időszaka, majd augusztus 
utolsó hetében találkoztunk újra, 
egy záró összejövetelen.  

Hatodik – záró buli:  
Fő téma: hogy telt el a nyár, na-
gyot nőttek a gyerekek, jó volt 
látni, ahogy ismerősként közeled-
nek egymáshoz a gyerekek és 
elkezdődött az egymással való 
kezdetleges játék. Már otthonosan 
érezték magukat, mintha egy telje-
sen más gyerekcsoport érkezett 
volna hozzánk.  
Arra voltam kíváncsi, hogy a nyár 
folyamán sikerült-e valamit megva-
lósítani abból, amiről előtte be-
szélgettünk. Hát volt, aki tudatosan 
készült, volt, aki nem, 90 %-ban 
pozitív visszajelzést kaptam.  
Úgy éreztem, hogy kellő ismeret-
anyag birtokában már sokkal ol-
dottabbak és felszabadultabban 
beszéltek arról, hogy nem sokára 
munkába indulnak.  

Összefoglalva:  

 nagyon jó és oldott volt a han-
gulat,  

 a szülők a többszöri alkalmak 
alatt látták a bölcsődében fo-
lyó munkát, láthatták, hogy a 
nevelők hogyan bánnak más 
gyermekével. Ennek eredmé-
nyeképpen az egyik anyuka, 
aki máshova íratta be kislányát, 
inkább bennünket választott, 
mert látta, hogy kislánya milyen 
kapcsolatba került a kisgyer-
meknevelővel.  

 tudtunk olyan dolgokról beszél-
getni, ami a legjobb kapcsolat 
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ellenére sem jön létre a beszok-
tatás alkalmával. Annak ellené-
re, hogy 5-en a csoportból hoz-
zánk jöttek, még sem a vezető 
és szülő jelent meg a kapcso-
latban, hanem egy nagyon bi-
zalmas viszony alakult ki.  

 Az anyukák örültek annak, hogy 
hétről-hétre ki tudnak kapcso-
lódni, jót beszélgethetnek egy-
mással, készültek az alkalmak-
ra, még szoros barátságok is 
alakultak.  

Szülői vélemény 
Végtelenül hasznos volt – meséli a 
hatalkalmas foglalkozás-sorozat 
végén Jeges-Varga Eszter. A fiatal 
édesanya nagyobbik gyermeke már 
óvodás, a kisebbik pedig most ké-
szül bölcsődébe. – A legjobban az 
tetszett, hogy bár jobbára problé-
mákról beszélgettünk, mindig min-
den pozitív végkifejlettel zárult. 
Nagy szükségem volt erre, hiszen 
hamarosan visszakerülök a munka 
világába, a gyermekemet bölcsibe 
kell adnom, és ez nem könnyű. 
Azonban a szakemberek – a gyer-
mekpszichológustól a gondozónőn 
át az élelmezésvezetőig – mindnyá-
jan sokat segítettek abban, hogy 
legyűrjem a félelmeimet. A közössé-
gi élmény, az, hogy egymástól ta-
nulhattunk, teljessé tették mindezt.  
Akik részt vettek a foglalkozásokon, 
maguk is meggyőződhettek arról, 
hogy gyermeküket minden esetben 
elfogadó, az önállóságát, az aktivi-
tását és a tanulását segítő, családias 
légkör fogadja majd a bölcsődében. 
Azzal, hogy egy kicsit bepillanthat-

tak a bölcsi falai közt zajló életbe, 
bizalommal engedik át csemetéjüket 
a gondozónőknek. Ha pedig a szülő 
nem szorong, a gyermeke is nyu-
godtabb és kiegyensúlyozottabb – 
ezzel minden szakember maradékta-
lanul egyetért.  

Szülői vélemény  
Bölcsődés leszek klub  
2013 nyarán vettem részt az akkor 
először szervezett „Bölcsődés le-
szek” klub programján. Interneten 
olvastam a lehetőségről, és mivel 
éppen túl voltam a bölcsődei beíra-
tás kérdésén, szerettem volna job-
ban felkészülni a beszoktatási idő-
szakra. Első gyermekem, Anna 1,5 
éves múlt, amikor először a klubba 
igyekeztünk, soha nem felejtem el 
azon a napon mennyire izgultam, 
rendben menjen otthon az ebéd, az 
utána következő alvás és időben 
ébredjen, mivel délután 4-kor kez-
dődött a program. … Végig az járt 
a fejemben, hányan lesznek, kik 
lesznek, vajon mások is elhozzák a 
gyereküket (én nem tudtam senkire 
bízni, így mindenhová magammal 
vittem), féltem, hogy majd az én 
gyerekem lesz a leghangosabb, 
hisztizni fog, nem hagy szóhoz jutni 
vagy állandóan rohangálni kell 
utána, mert mutatni akar valamit. 
Gondoltam, ha nagyon rossz lesz a 
helyzet legfeljebb felállok és haza-
megyünk. De minden várakozásomat 
felülmúlta a program szervezettsé-
ge. Az anyukák körbe ültek, minden-
féle innivaló-ropogtatni való az 
asztalon, nem csak anyukáknak, 
hanem a gyerekeknek is poharak. A 
szoba másik részében kisgyermek-
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nevelők várták az anyukákkal érke-
ző gyerekeket, játékokkal, gyurmá-
val. Már az első alkalommal a lá-
nyom, aki addig egy lépést sem tett 
mellőlem felfedező körútra indult a 
szobában és összebarátkozott az 
egyik kisgyermeknevelővel. A be-
szélgetés alatt, megszeppenve ül-
tem, hogy akkor ennyi volt? Az én 
gyerekem mégis elfogad más felnőt-
tet is játszópajtásnak? Öröm, büsz-
keség és szomorúság volt bennem. 
Végre tudtam figyelni a beszélge-
tésre, és jó dolog volt, hogy amikor 
jobb lett az idő, a többi klub prog-
ramon kint voltunk az udvaron, ahol 
szabadon játszhattak a gyerekek, 
szintén felügyelettel. A témák közül 
leginkább az evés, alvás, izgatott, a 
szobatisztaság miatt még nem ag-
gódtam, gondoltam van időnk. Már 
az első alkalommal, amikor megis-
merkedtünk a többi anyukával na-
gyon jó hangulat lett, pedig ahá-
nyan voltunk annyi féle probléma és 
tapasztalat hangzott el, olyan érde-
kes volt, hogy mindenki mindent 
máshogy csinál, de mégis vannak 
hasonlóságok. A klub vezetője, Tor-
ma Zsuzsa, felkészülten tematikával 
és témaajánlatokkal érkezett, ame-
lyek mind-mind felmerültek már a 
bemutatkozó körben, de a felmerülő 
igényekre is reagált. A klub rendez-
vényei mindig nagyon jó hangulat-
ban teltek, jó érzés volt tudni, nem 
vagyok egyedül a problémáimmal, 
őszinte lehetek és közben a gyere-
kem is jól érzi magát. Az utolsó 
alkalomra a férjem is elkísért, így 
hárman érkeztünk, meglepődve 
tapasztalta mennyire felszabadultan 

viselkedik a kislányunk. A nyári hó-
napokban a klub során kapott ötle-
teket, főleg az étkezésre és az al-
vásra vonatkozóan megfogadtam, 
sőt sikerült a pohárból történő ivást 
is elsajátítani, amire nagyon büszke 
vagyok. A harmadik alkalom után 
eldöntöttem, hogy szeretném, ha 
mégis ide járna a gyerekem, hiszen 
láthatóan nagyon jól érzi magát, 
ezért átírattam (éppen az utolsó 
helyre sikerült bejutni) a Kicsikékbe. 
A beszoktatás a kislányomnak, 
mondhatom viszonylag zökkenő 
mentesen történt, egyszer sírt utá-
nam a 3 hét alatt, és az első 
ottalvása során 5 perc alatt elaludt 
a kedvenc párnája nélkül. Monda-
nom sem kell a beszoktatás után 2 
hónappal a szobatisztaság egyik 
napról a másikra megtörtént, amit 
leginkább a kisgyermeknevelőknek 
köszönhetünk. Azóta eltelt egy év, 
idén szeptemberben óvodásak let-
tünk, de nagyon sajnáljuk, hogy el 
kellett jönni a bölcsiből, mert mind-
annyian nagyon megszerettük. A 
klub résztvevői közül 1 anyukával 
nagyon jó barátságot kötöttünk, 
egy óvodai csoportba írattuk gyer-
mekeinket, és napi szinten tartjuk a 
kapcsolatot. Köszönettel tartozunk 
Zsuzsának a klub vezetéséért, mert 
ennek köszönhetjük Anna lányunk 
pozitív élményeit a bölcsődében. 
Lassan a kisebbik gyermekünk is 

tagja lesz e remek közösségnek.  
Boros Julianna 

Dr. Torma Lászlóné 
bölcsődevezető 

Pécs, Kicsi Kék Bölcsőde 
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Az első üzenet, amit a bölcsődé-
től kaptunk, hogy felvételt nyert a 
kis másfélévesünk az intézmény-
be. Néztünk egymásra – kezünk-
ben a szűkszavú, de egyértelmű 
levél –, és azt latolgattuk, jól 
döntöttünk-e, amikor úgy hatá-
roztunk, hogy fiúnk kétévesen 
bölcsődés lesz.  

 

A kezdet bizonytalanságát a jövő-
ben való reménykedés hatotta át: 
bizonyára a „sors” akarta így, 
hiszen mindössze egyetlen tagin-
tézménybe, az általunk legjobbnak 
tartottba adtuk be jelentkezésünket 
(ha oda nem mehet, akkor inkább 
még ne is menjen sehova; nehezen 
bár, de ellavírozunk az anyagi 
buktatókon még egy évig vala-
hogy a gyessel – gondoltuk). S 
lám: bár nem sok esély látszott a 
felvételre, most mégis itt a papír. 
Ha így van, így van; nyilván gon-

dos, szakszerű ellátást fog kapni a 
gyermek, az pedig nem is kérdés, 
hogy ez nagyban egyszerűsíti a 
mindennapokat, a megélhetést. Azt 
persze semmi esetre sem mondha-
tom, hogy az aggódás ezzel a 
magunkra vett sorszerűség-
látásmóddal elillant volna, de a 
felvételi irat óta inkább az elő-
nyökre próbáltunk összpontosítani, 
s bizakodva vetettük a családot az 
ismeretlenbe. 
Mert bizony ismeretlen volt, mi 
hogyan is történik egy bölcsődé-
ben – mindannak ellenére, hogy 
még akkor is állandó fürkész pil-
lantásokat vetettünk a bölcsődére, 
amikor csak elmentünk az épület 
előtt. Milyen is ez a létesítmény? 
Szép, patinás épület, gondozott 
előkertecskével, szemlátomást ta-
karított utcai járdával. Amíg a 
belső működésről többet nem tud-
tunk, bizony ezekből a (fontos) 
részletekből találgattunk. Lestük a 
már oda járó gyermekeket és szü-
lőket – vajon milyen arckifejezéssel 
mennek be, s főleg: jönnek ki? S a 
kisgyermeknevelők, akik a baba-
kocsisokkal még pár szót váltanak? 
Úristen, rajtuk múlik minden! 

Azóta már igen sokszor ki-és be-
csuktuk a nagykaput, kisfiúnk évek-
kel ezelőtt „kinőtte” a bölcsődét, s 
az utóbbi néhány évben én magam 
járok – ugyanoda. Most a másik 
oldalon állok, s mint kisgyermekne-

Galambposta helyett, avagy hogyan is tud 

egy bölcsőde kommunikálni a szülőkkel? 
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velő kellett megtapasztalnom, hogy 
itt bizony nem ér véget a műszak, 
ha az óramutató egészet mutat és 
kilépek a csoportszobából, s még 
akkor sem, amikor táskámmal a 
vállamon az öltöző vagy már a 
bejárati ajtó felé megyek, mert 
kihagyhatatlan, hogy pár szóra 
még megálljak az érkezőkkel-
távozókkal, ha érdeklődnek. Külö-
nösen így van ez akkor, ha a kis-
gyermeknevelő a munkahelye kö-
zelében lakik, hiszen akkor nem 
csak a három év alattiakkal és 
családjaikkal fut össze az utcán, 
hanem azokkal is, akik egykor oda 
jártak. Több év munkáját, lelkiisme-
retes odafigyelését írhatja felül, ha 
mosoly nélkül sietünk el egy óvodás 
vagy egy kisiskolás mellett, akivel 
a múltban közelebbi bölcsődei 
kapcsolatban álltunk. 
Aztán eljött az első szülői értekez-
let: a család unokatestvérig leme-
nően viccelődött Ibolyán, aki kicsit 
későn ugyan, de élete első szülőijé-
re készül. Fel tudtam-e izgatottsá-
gomban fogni minden elhangzot-
tat? Kétlem. Nagy támogatás volt, 
hogy a kötelező adminisztrációt 
előre összekészített, útmutatós cso-
mag segítette, s a vezető részlete-
sen elmagyarázott minden tudniva-
lót. Bemutatta a bölcsődét és a 
kisgyermeknevelőket, szívesen vá-
laszolt apró-cseprő kérdéseinkre. 
Az értekezlet idején tombolt a 
kánikula, s igen barátságos gesz-
tusnak tartottam, hogy friss hideg 
víz volt kikészítve sok pohárral. 
Ezeket mindmáig nagyon jó gya-
korlatnak tartom, s azt is, hogy 

minderre fiúnk bölcsődei életének 
kezdete előtt vagy két hónappal 
került sor, így volt még időnk át-
gondolni a hallottakat, érzelmileg 
ráhangolódni az elkövetkezendők-
re, no meg berajzolgatni a jeleket 
a bölcsődés ruhákba. 

Túl a kisgyermeknevelő mindennapi 
személyes beszámolóin, nagyon 
fontos dokumentuma a tájékozta-
tásnak az üzenőfüzet. (Nem tudom, 
feltűnt-e a „mi Kati néninknek”, 
hogy a város legszebb füzetét 
vettük meg üzenőnek?) Fiam kis-
gyermeknevelője azt kérte, hogy a 
személyes adatok mellett adjunk 
egy pár oldalas jellemzést is 
gyermekünkről. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy ezt a nehezen össze-
hozott kis írást ő el is olvasta és 
„használta”, azaz pl. az alvóállat 
első bölcsődei felbukkanásakor 
tudta annak nevét.  Kisgyermekne-
velői munkám során én is nagy 
hasznát veszem ezeknek a szülőktől 
származó jellemzéseknek, mert nem 
csak „használati útmutató” az új 
bölcsődéshez, hanem – akárcsak a 
családlátogatás és a beszoktatás 
idején a minél több beszélgetés – 
sokat elárul a szülőkről, valamint a 
szülők és a gyermek kapcsolatáról, 
a közegről, amelyből a gyermek 
érkezik. Ha tudunk a sorok között 
olvasni, megsejthetünk valamit ab-
ból, hogy mik a család értékprefe-
renciái, mit tartanak fontosnak a 
gyermek nevelése és gondozása 
során, melyek azok a területek, 
amelyek különösen nagy hangsúlyt 
kapnak vagy éppenséggel melyek 
azok, amelyeknek nem is szentel-
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nek egyetlen hangot sem. (Miért 
nem? Mert magától értetődik? Mert 
náluk valóban lényegtelen?) 

Hogy mit tartalmazzon a füzet, azt 
minden kisgyermeknevelő tudja, 
hiszen képzésünk része. Benne kell 
legyenek a gyermek és a bölcsőde 
adatai, elérhetőségei, a gyermek 
orvosának neve és elérhetősége, a 
szülői jellemzés, hogy melyik a 
gyermek csoportja és mi a jele, 
hogy ki viheti el az intézményből, 
és tartalmaznia kell a beszoktatási 
összefoglalót, a háromhavonkén-
ti/félévi értékelést, az aktuális 
információkat. Jó, ha benne van az 
is, kit hogyan lehet megszólítani, 
mert nem egyszer az teszi nehéz-
kessé a kapcsolatfelvételt, ha a 
vezetőhelyettes Szabó Lászlónénak 
vagy a társ-kisgyermeknevelő 
Kovács Pálnénak nincs keresztneve. 
Nem egyszerű feladat jól vezetni 
egy füzetet, különösen, ha figye-
lembe vesszük, hogy a beírtak csak 
elsősorban szólnak a szülőkhöz, 
másodsorban viszont azok számára 
is egyértelmű információkat kell 
szolgáltassanak, akik a gyermekkel 
kapcsolatba kerülhetnek. Ezt a 
füzetet alkalomadtán láthatja or-
vos, védőnő is, hiányzásunk esetén 
a társ-kisgyermeknevelő is kézbe 
veheti, bölcsődeváltás vagy nyári 
ügyelet alatt idegen kisgyermek-
nevelő is használja. (Bizony, elő-
fordult már, hogy többen sem tud-
tuk megfejteni egy füzetből, hogy 
mi is a gyermek jele, mert a rajz 
felismerhetetlen volt, szöveg pedig 
nem támogatta a krikszkrakszot.)  

Az időszakonkénti kötelező értéke-
lések is akkor jók, ha azok tényle-
ges, hiteles információkat nyújta-
nak, követik az előző állapotot 
(vagyis látható a folyamatosság) 
és semmi esetre sem tartalmaznak 
negatív értékítéletet (a pozitív se 
legyen túlzó, minden állításunk 
bizton álljon az érvényesség tala-
ján). Ezeket a leírásokat a legtöbb 
szülő örömmel veszi, sőt várja, így 
ezeket a jellemzéseket a fennálló 
kapcsolatot tápláló, bizalom-
megerősítő letéteményeseknek kell 
tekintenünk. Legyünk tehát egysze-
rűek és közérthetőek, de legalább 
ennyire legyünk szakmaiak és kö-
rültekintőek is! 

A kötelező tartalmakon túl kedves 
meglepetés lehet, ha a gyermek 
név- és születésnapján, nagyobb 
ünnepek alkalmával (húsvétkor, 
karácsonykor, „ballagásakor”) 
köszöntő sorokat írunk. Fiúnk kis-
gyermeknevelője a gyermek utolsó 
bölcsődei napjára szánta ajándé-
kát: az üzenője utolsó, elköszönő és 
együttműködést köszönő (!) be-
jegyzését olyan beragasztott fény-
képek zárták, amelyeken a cseme-
te játék közben látható, bölcsődei 
környezetben. Igencsak meghatód-
tunk ezen, s én is – ha csak tehetem 
– ezt a példát követve búcsúzom 
gondozottaimtól.   
Érdemes szem előtt tartani, hogy 
az üzenőfüzet általános informáci-
ós funkciója mellett egy olyan 
tárgy is egyben, amelyet a leg-
több szülő eltesz emlékbe. Nem 
lényegtelen, hogy ami belekerül, 
hogy néz ki. Látni olyat is, amikor 
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az egyhangú kézírást felüdítő kis 
képecskék helyett telematricázott 
oldalak, túldekorált lapok, igényte-
len díszítések kerülnek ki a kis-
gyermeknevelő keze alól. Mi szíve-
sen vennénk, ha a saját gyerme-
künk füzete nézne így ki? Mielőtt 
nekikezdünk, ajánlatos fejben el-
tervezni, mit is szeretnénk láttatni a 
füzetben. Akkor szép egy füzet, ha 
benne „egészséges” arányosság 
látszik, mértékletes esztétika. Méltó 
legyen hozzánk, a szakmánkhoz, 
az intézményünkhöz, s tartsa tiszte-
letben a szülő és a gyermek (épp 
formálódó) szépérzékét.   

Mivel kommunikál még a bölcsőde? 
A gyermek bevételével, kiadásá-
val, az ezen eseményeket kísérő 
beszélgetésekkel, gesztusokkal. 
Vigyázat! Minden szülő a saját 
gyermekére a legkíváncsibb, de 
félszemmel azt is látja, mekkora 
figyelmet kapnak azok a csoport-
társak, akikért még nem jöttek. Ha 
szülőként azt érzékelném, hogy a 
nevelő szívesen és hosszan elbe-
szélget velem a nyitott ajtóban, 
míg a többiek valódi felügyelet 
nélkül felfordíthatják a szobát, hát 
eltöprengenék… ha másvalaki 
állna itt, az én fiam is teljesen sza-
badjára lenne engedve? A rend-
szeres, mindennapi közlések tükrö-
zik igazán a kisgyermeknevelői 
munka szociális jellegét. Empátia, 
jó helyzetfelismerés, kompromisz-
szum-készség, emberi tartás, 
pszichoszociális ismeretek és érzék 
nélkül nemigen képzelhető el olyan 
beszélgetés, amelyről a szülő nyu-
godt szívvel, megelégedettséggel 

távozik. A hétköznapi tájékoztatás 
és párbeszéd mellett kommunikáci-
ónk mérföldkövét jelentik azok a 
helyzetek is, amelyekben a szülők 
különleges, egyedi igényeket, elvá-
rásokat támasztanak. Ilyenkor a 
nevelő akkor jár el helyesen, ha 
úgy tudja szolgálni a gyermek 
érdekét – adott esetben akár a 
szülő ellenében is –, hogy az 
anya/apa mégse keserű szájízzel 
hagyja el az átadót. (Néhány kol-
légám különleges diplomácia érzé-
kéről tanúskodik – megemelem a 
kalapom előttük –, hogy képesek 
úgy feloldani kínos helyzeteket, 
hogy a végén a gyermek érdeke 
sem sérül, s a szülő is úgy érzi, 
hogy szülői mivoltában elérte a 
legjobbat, amit csak lehetett, s 
hogy mind a kisgyermeknevelő, 
mind a bölcsőde együttműködő 
partnere volt az optimális megol-
dásban.) Embert próbáló feladat 
pl. kereken, de kioktató és autori-
ter felhang nélkül kijelenteni, hogy 
ha a kétéves gyermek csendes 
pihenő alatt külön altatás nélkül 
mégiscsak elaludna, természetes 
feltöltődése érdekében hagyni 
fogjuk pihenni, még ha az édes-
anyja azt is szeretné, hogy a lánya 
immár kihagyja az ebéd utáni 
alvást. (A humor sokat segít!) 

Mindezeken túl szinte nincs is olyan 
dolog, aminek ne lenne üzenete a 
külvilág felé. Apróságok tömegé-
ből áll össze az az atmoszféra, 
amelyben jóleső érzéssel gondol-
hat a szülő arra: gyermeke a leg-
jobb helyen van. Ilyen kis részlet az 
is, amikor a napközbeni kézműves 
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alkotásokat – rajzokat, festménye-
ket, ragasztásokat – kitesszük a 
folyosóra, hogy az érkező szülők is 
megcsodálhassák gyermekük az-
napi műveit. Persze nem minden 
nap akad kitennivaló – jó időben a 
nap nagy részét inkább az udva-
ron töltjük, az „asztali” tevékeny-
ségek főleg az esős délelőttök 
lehetősége. Amikor fiúnkért men-
tünkben büszkén vizsgálgattuk 
ezeket a munkákat, nagyon ör-
vendtünk annak, hogy a képeken 
átütött a kisgyermeknevelő értő 
támogatása: szabad teret enge-
dett a gyermekeknek a képalko-
táshoz, nem kényszerítette őket 
előre kimódolt kompozíciók szolgai 
megvalósítására. Bár a szülők kö-
zül sokan túl gyermekinek, gyer-
mekdednek tartják ezeket a sza-
bad rajzokat (firkákat), de a böl-
csődés gyermek életkori képessé-
geihez ez a felfedezéses alkotás-
mód sokkal jobban illeszkedik, 
mintha a felnőtt előre elkészített 
elemeiből lenne összerakva a 
gyermek (irányított) kezével a mű. 
Itt még nincs semmi jól felismerhető 
ábrázolás, hiszen a képek csupán 
a „nyomot hagyok” és az eszköz-
használat öröméért születtek. A 
nevelő feladata ilyenkor a körül-
mények megteremtésére (szék, 
asztal, papír, írószer, alkalmas 
eszközök és persze: nyugalom) és 
az ösztönzésre szorítkozik. (Sajnos 
nem egyszer találkozik az ember 
„szépséges”, de „hibás” alkotások-
kal; olykor még az óvodás szintet 
is meghaladó munkákat láthatunk a 

valódi bölcsődés művek helyett. 
Ilyen esetekben sokszor hivatkoz-
nak a nevelők a szülői igényekre, 
holott a helyes eljárás inkább az 
lenne, ha a szülőket vezetnénk rá 
arra, hogy értő módon értékeljék 
azt, amit a gyermek tud, s a kis-
gyermeknevelő kreativitása helyett 
inkább a kisgyermek ötletességé-
nek, egyéni munkálkodásának örül-
nének, még ha az – a szó művészi 
értelmében – nem is olyan kimun-
kált, szép.) Éppen ezért az előre 
gyártott, nyomtatott színezőkkel, 
kifestőkkel is csínján kell bánni; ha 
mégis ilyet használunk, a bájos, 
részletgazdag Disney-s grafikák 
helyett válasszunk inkább egysze-
rű, a gyermek számára „érthető”, 
firka-színezésével örömet szerző 
képeket. 

Számos terület kínálkozik még ar-
ra, hogy a bölcsőde és a szülők 
közti kommunikációt, üzenet-cserét 
példázza – elég csak a családi 
délutánokra, az internetes megje-
lenésekre vagy éppenséggel a 
technikai személyzet verbális és 
nonverbális közléseire gondolnunk. 
Ezeket a szegmenseket is sok – 
jobb, rosszabb – gondolat övez-
hetné, de hogy maradjon töpren-
genivaló másnak is és máskorra is, 
ez a galambház immár zárul, a 
postagalambok pihenni térnek. 

Láglerné Pap Ibolya 
kisgyermeknevelő 

Budapest VIII. kerület 
Gyermekkert Bölcsőde 
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Örültem a felhívásnak, hogy a 
Magyar Bölcsődék Egyesülete 
lehetőséget adott a 20 éve pályán 
tevékenykedő gondozónőknek, 
hogy írásaikat, történeteiket meg-
osszák a bölcsőde és a család 
kapcsolatáról. 

 „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a 
jelent és munkálkodhass a jövőn!” 

-írja Széchenyi István, és sorai fel-
idézik emlékeimet, inspirálnak, 
hogy összegezzem a jelen történé-
seit a jövőbe tekintve.  
A gondozónői pályámat 1978-ban 
kezdtem. A múltam emlékképei 
arra az időszakra peregnek vissza, 
amikor a bölcsődék zárt rendszer-
rel működtek és egészségügyi 
szemléletűek voltak. A gyermekek 
felvétele a bölcsődébe nem jelen-
tett túl nagy körültekintést. Család-
látogatás nem volt a gyakorlatban. 
A gondozónő lelkiismeretességén 
múlott a gyermekek biztonságér-
zetének a megteremtése. Reggel 
az átvételkor rövid idejű volt a 
tájékozódás, mert a gyermekeket 
higiéniai okokból meztelenül adták 
be a csoportba, így öltöztetni kel-
lett és vigasztalást is igényeltek. 
Délután már több idő jutott a be-
szélgetésre, de így is háttérbe 
szorult a család nevelési elveinek 
megismerése. Az otthonról hozott 
értékek eltörpültek. Gyakoriak 
voltak a sírások, megbetegedések. 

Nem volt megfelelő jártasságunk a 
kapcsolatteremtésben sem.  Böl-
csődénkben az átállás időszaka 
volt ez, az új szemléleten már dol-
goztunk. A szakmai képesítéssel 
rendelkező fiatal gondozónők nyi-
tottabbak voltak az új szakmai 
követelmények felé. Az idősebb 
gondozónők ragaszkodtak a régi 
eszmékhez – érződött a szalag-
rendszer –, így nehezen ismertem 
ki magam a munkában. 

 

A Bölcsődék Országos Módszertani 
Intézete hálózatával lehetővé vált, 
hogy a változások hozzánk is eljus-
sanak és egységes új elveken mű-
ködjön a szakmai munka elmélete 
és gyakorlata. A „saját” gondozó-
nő rendszer, a felmenő rendszer, a 
fokozatos anyás beszoktatás, a 

Gondozónői tapasztalataim a család és a 

bölcsőde kapcsolatában 
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folyamatos napirend bevezetése a 
szülők és a gyermekek számára 
megkönnyítette az új környezet 
megismerését, a személyhez tarto-
zás vágyát és biztonságát. Ennek 
hatására csökkent a sírások és a 
megbetegedések száma. A mód-
szertani levelek, útmutatók, szak-
mai ajánlások, kiadványok, köny-
vek segítették a szakmai ismerete-
ink bővítését. A szakemberek kép-
zettsége is magasabb szintre 
emelkedett. Kolléganőim és jóma-
gam is teljes elhivatottsággal, tö-
retlen lelkesedéssel, segíteni aka-
rással fordultunk a gyermekek felé 
és bővítettük kapcsolatainkat a 
családdal. A BOMI szakemberei 
rendszeresen végeztek segítő meg-
figyeléseket, átadták tapasztala-
taikat. 

A ’90-es években társadalmi prob-
lémaként jelent meg a munkanélkü-
liség. A szülő vagy megszerezni, 
vagy megtartani kényszerült a 
munkáját, így a családlátogatást 
gyakran elutasították és a beszok-
tatási idő is lerövidült, ami vissza-
vetette lelkesedésünket. Ebben az 
időszakban a bölcsődéket „szüksé-
ges rossznak” tartották. Diskurzus 
indult az anyák otthonmaradása 
érdekében.  A gyermekszám csök-
kent, az önkormányzatok pénzügyi 
helyzete is veszélyeztette a böl-
csődék fennmaradását. Személye-
sen élhettem át azt a szívszoronga-
tó érzést, mikor városom két böl-
csődéjét zárták be pár év különb-
séggel, 1999-ben az én munkahe-
lyemet is. Humánus volt az eljárás-
ban az, hogy – összevonva, bővít-

ve, de – egy intézmény, a ma is 
működő Városi Bölcsőde megma-
radt, ahol most is dolgozom. Már a 
’90-es évek elején több terülten is 
elkezdődött a szülőkkel való 
együttműködés. Bölcsődénkben 
gyakorlattá vált a családlátoga-
tás, a fokozatos beszoktatás, a 
napi kapcsolattartás a szülőkkel, 
szülők délutánja, részidős gyer-
mekellátás. Más intézményekben 
tovább bővült ez a kapcsolati for-
ma: házi gyermekgondozónői szol-
gálat, játék, eszközkölcsönzés, 
szülőcsoportos beszélgetés. Lehető-
ség nyílt a sérült gyermekek gon-
dozásának felvállalására. A felso-
rolás nem teljes, a továbbiakban 
azokra az együttműködési formák-
ra térek ki, amelyekben jártassá-
got szereztem. 

A részidős gyermekellátás fizetős 
szolgáltatási formaként, üres férő-
helyek betöltésére, jobb kihasznált-
ság céljából jött létre. A bevétel 
segítette intézményünk finanszíro-
zását a helyi önkormányzaton ke-
resztül. Ebben a csoportban sok 
családdal kerültem kapcsolatba. A 
mindennapos beszélgetésekre a 
szülők több időt szántak, nagyobb 
volt az elvárásuk. Más-más prob-
lémák, gondok merültek fel. Kap-
csolatteremtési képességet, szakér-
telmet kívánt, megtiszteltetést és 
kihívást jelentett nekem. Fárasz-
tóbb, de sikeresebb volt ez a mun-
ka. Érezni lehetett a család elfo-
gadását a szülők és a gyermekek 
visszajelzéseiből. Az alapellátást 
prioritása miatt megszűnt ez a 
szolgáltatás. 
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A Baba-mama klub életébe is 
bekapcsolódtunk, ami a Városi 
Művelődési Központban működött. 
Minden héten más gondozónő segí-
tette programjukat. A kicsikkel és 
anyukáikkal együtt játszottunk 
mozgásos jellegű játékokat, éne-
keltünk, mondókáztunk. Így adtunk 
ízelítőt, ismeretet magunkról, nép-
szerűsíteni próbáltuk a bölcsődét, a 
csökkenő gyermeklétszám miatt. 

1996-ban alakult Bölcsődéért 
Alapítványunk. Létrehozása azért 
vált szükségessé, hogy a bölcsődé-
be járó gyermekek ellátásának 
szakmai színvonalát emeljük, az 
Alapító Okiratban megfogalma-
zottak szerint. Adományokból, 
felajánlásokból jutottunk bevételi 
forráshoz, pótolva az önkormány-
zat szűkös anyagi keretit.  

1994-ben megalakult a Bölcsődék 
Egyesülete a gyermek, a család és 
a dolgozók védelmére. Munkánk, 
feladatunk végzéséhez megfelelő 
információt szolgáltat – céljaiban 
megfogalmazottan – a bölcsődei 
ellátás színvonalának emelése, a 
problémák megoldása, az igények 
figyelembe vételével segíti ma is, a 
bölcsőde és a családok kapcsola-
tát. Kongresszusain elkötelezett, 
neves szakemberek a család jelen-
tőségét, a család és a bölcsőde 
kapcsolatát segítő előadásaik, 
tapasztalatátadásuk által vet fényt 
örömeire, problémáira, gondjaira, 
változó igényeire hívja fel a böl-
csődei szakmát. 

1997. évi XXXI. tv.” A gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazga-

tásról” a bölcsődéket a gyermek-
védelem rendszerébe helyezte, a 
személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások közé, 
azon belül a gyermekek napköz-
beni ellátásának egyik formája-
ként.  
Az ezredfordulón újra felértékelő-
dött a munkahely fontossága, a 
dolgozó családoknak egyre na-
gyobb szükségük lett a bölcsődére, 
nemcsak a szociális okok miatt 
hátrányban lévő, fejlődésükben 
akadályozott gyermekeknek és 
szüleiknek. Bölcsődénkben három 
szakember felsőfokú szakképesí-
téssel rendelkezett, ez elősegítette 
a szakmai munka magasabb szintű 
művelését a kisgyermekek ellátá-
sában. 
A bölcsődék működését az Orszá-
gos Család és Gyermekvédelmi 
Intézet 1999-ben kiadott „A böl-
csődei gondozás-nevelés minimum-
feltételei és a szakmai munka rész-
letes programja” című kiadvány 
tartalmazza. Erre támaszkodva 
forrta ki magát a szakmai munka.  

Napjainkban, az előzőekben emlí-
tett szakmai feladatoknak és ta-
pasztalatoknak köszönhetően jól 
szervezett családlátogatási prog-
ramunk és beszoktatási menetünk 
van.  

„Ismerd meg, hogy jobban szeret-
hesd!” 
Nagy László gondolatait szem előtt 
tartva törekszem a szülő és a 
gyermekkel való kapcsolataimban 
a teljességre. A fokozatos beszok-
tatást megelőzően az anya és a 
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gyermek meglátogat bennünket a 
bölcsődében. Ilyenkor lehetőség 
van kis időt a csoportban tölteni, a 
gyermek kiválaszthatja a jelét, 
megbeszéljük a családlátogatás 
időpontját is.  
A családot mindig a gondozónőtár-
sammal együtt keressük fel. Külön 
öröm számomra, ha az apa, testvé-
rek és esetleg a nagyszülők is ott-
hon tartózkodnak, mert megfigyel-
hető a családi nevelés hangulata. 
Azért tartom fontosnak a családlá-
togatást többek között, mert ha a 
gyermek saját otthonában részese 
a kötetlen beszélgetésnek, köny-
nyebben alakul ki a kapcsolat 
köztünk. Így a bölcsődében a 
gyermek már ismerősként üdvözöl. 
A szülő elmondásaiból megismer-
hetjük a gyermek eddigi életét, 
szokásait, napirendjét. Információ-
kat szerezhetünk játékkészletéről, 
mozgásteréről, fejlettségéről, ér-
deklődéséről.  Felszínre kerülnek a 
szülők nevelési elvei, a bölcsődével 
kapcsolatos elvárasaik. Szó esik a 
beszoktatás folyamatáról és ne-
hézségeiről is.  
Az évek során nagyon sok kis-
gyermekkel és családjával kerül-
tem kapcsolatba. Mindig „rákészü-
lök” lelkileg. Nehéz dolog az elfo-
gadtatás. Vegyes érzelmek, kérdé-
sek fogalmazódnak meg bennem: 
hogyan fogadnak, szimpatikus 
leszek-e, sikerül-e a bizalmat 
megalapozni? 

Nálunk a fokozatos beszoktatás-
nak kéthetes időtartama van a 
gyakorlatban, de mindig a gyer-
mek egyéni igénye szabja meg. 

Szívesen vállalják az anyák. Ha az 
édesanya dolgozik, az apa, vagy 
a nagymama is részt vállal. A gon-
dozási műveleteknél jelen vagyok 
és fokozatosan átveszem az anyá-
tól. Arra törekszem, hogy a szülő 
megismerje a munkámat, pl. játék 
segítése, vigasztalás. Igyekszem 
úgy megfigyelni és megközelíteni a 
gyermeket, hogy az anya távozá-
sa után fellépő viselkedését meg-
érteni és segíteni tudjam. Az elvá-
lás pillanatában együttérzésemről 
biztosítom: „Tudom, hogy most 
rossz neked! Elment az anyukád, 
de visszajön!” Biztatom, átölelem, 
ölbe veszem, kézen fogom…, biz-
tosítom őt szeretetemről. Gondos-
kodom róla, figyelek rá. Ha oldó-
dott, vagy alkalmas a helyzet, az ő 
állapota, hangulata, a pillanat, 
akkor szívesen nyugtatom énekkel, 
vagy jókedvre derítem mondóká-
zással: kéz-, tenyér-, ujj játékokkal, 
lovagoltatókkal… Otthoni játékai-
val segítem a megnyugtatását. 
Türelem, szelídség, de határozott-
ság is szükséges. Lassan kialakul az 
érzelmi kötődés közöttünk, ami 
megkönnyíti a beilleszkedést. De 
nem csak a gyermek bizalmát kell 
elnyerni, hanem a szülőét is.  Ők 
gyakran félnek, hogy gyermekük 
kárára válik ez a változás. Tovább 
fokozódik a félelmük, ha megbe-
tegedés, vagy viselkedésben ne-
gatív változás következik be. Eze-
ket a rossz érzéseket érzékelik a 
kicsik, és szorongás ébred bennük. 
Elfogadással, empátiával segítek 
feldolgozni az elválással járó ne-
hézséget. A helyzet adta problé-
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mát megbeszéljük, egyeztetjük 
módszereinket. Csökken a szoron-
gás, erősödik a bizalom irántam és 
bölcsőde iránt. Jóleső érzéssel tölt 
el, ha elégedettségükről kapok 
visszajelzéseket: pl. „Akart jönni 
hozzád!” Jártak hozzám bizalmat 
szavazva testvérek is, de én már 
azzal is büszkélkedhetem, hogy 
több „saját” gyermekem anyukájá-
nak vagy apukájának is gondozó-
nője voltam. 

A szülő, gondozónő legfőbb napi 
kapcsolata átadás-átvételkor tör-
ténő beszélgetés. A napi találkozá-
sok lehetővé teszik a gyermek 
minél teljesebb megismerését. Ér-
kezéskor a szülő a gyermek egész-
ségi állapotáról, az otthon történ-
tekről, változásokról tájékoztat, 
vagy kéréssel fordul pl. kinti öltö-
zéssel kapcsolatban. Távozáskor a 
közérzetéről, játékáról, beszédé-
ről, társas kapcsolatairól, evésről, 
alvásról, önállóságáról, mozgásá-
ról, szobatisztaságáról tájékozta-
tom, a pozitívumokat erősítve. A 
gyermek is velünk van, rá is figye-
lünk, őt is bevonom a beszélgetés-
be. A kedvezőtlen, kellemetlen 
megfigyeléseket is jelezni kell, pl. 
nyugtalanság, passzivitás, agresz-
szió. Leginkább a Gordon techni-
kát alkalmazzuk.  

Az üzenő füzet a gyermek fejlő-
dését mutatja. A gondozás helyze-
teinek leírása ösztönzi a szülőket, 
hogy hasonlóképpen próbálkozza-
nak. Erősíti a szülő-gondozónő 
kapcsolatot és segíti a család, és 
bölcsődei nevelés összehangolását. 

Kérnek nevelési problémákhoz 
segítséget írásban, de ha szüksé-
ges, egyéni beszélgetés formájá-
ban kerítünk rá alkalmat. Pozitív 
visszajelzéseik együttműködésünk 
sikerét koronázza, mint az is, ha 
megőrzik és évek múlva is emlé-
keznek rám. 

A csoportban zajló tevékenységek-
ről a faliújság tájékoztat. Kirakjuk 
alkotásaikat évszaknak, ünnepek-
nek megfelelő énekeket, mondóká-
kat, verseket. Ha igénylik, sokszo-
rosítjuk, hogy otthonukban is fel-
idézhető legyen. 

A szülőcsoportos beszélgetés 
(mely nálunk az ezredforduló utáni 
években vált gyakorlattá) a szülő 
és a gondozónő kapcsolatát legin-
kább segítő forma.  Akkreditált 
továbbképzés keretén belül lettem 
a beavatottja. Ismeretbővítést, 
gondos előkészületet igényel a 
levezetése. Témaválasztásban 
leggyakoribb a családlátogatás és 
fokozatos beszoktatás, de az aka-
rat-dac reakciók, szobatisztaság is 
gyakori nevelési kérdések. 
A gyakorlatban a társam a segítő, 
én a vezető szerepet töltöm be. 
Közös célunk a gyermek jobb meg-
ismerése gondozásuk, nevelésük 
szakszerűségének javítása, a szülői 
kompetencia erősítése, a gyermeki 
gondolkodás, tevékenység mé-
lyebb megértése, a szülő-gyermek 
optimális kapcsolatának erősítése, 
a mai szélsőséges tendenciák közti 
eligazodás segítése. Fontos a bi-
zalmas légkör megteremtése a 
szülőkkel. Az érzelmi ráhangoló-
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dás, együttgondolkodás, a saját 
érzéseim, gondolataim nyílt, őszinte 
elmondása és olyan megoldás 
keresése, amelyben mindkettőnk 
véleménye benne van. Ha ellenté-
tes is a szülőével, tiszteletben tart-
juk azt, anélkül, hogy sajátunkról 
meggyőznénk. A szülők megnyíl-
nak, így ösztönzik egymást is a 
problémáik felfedésére. Ezáltal 
nemcsak a szülőt és a gyermeket 
ismerem meg jobban, hanem a 
kettőjük kapcsolatát is. Visszajel-
zést kapnak, megerősítést egymás-
tól és tőlünk, gondozónőktől is. 
Záró akkordként a pozitívumokat 
megerősítjük, összegezzük, amit 
maguk a szülők fogalmaznak meg. 
Szívesen jönnek, fontosnak érzik, 
hogy segítséget adjanak és kapja-
nak. Közel kerülnek egymáshoz, 
őszinte emberi kapcsolatok alakul-
nak ki. 

A családi délutánnak „Játsszunk 
együtt gyermekeinkkel” a mottója.  
A családokkal nekünk is van időnk 
beszélgetésre, összeismerkednek, 
barátságok szövődnek.  
A család és bölcsőde kapcsolatát 
erősítő hagyomány, a mézeska-
lács sütés. Egy héttel a karácsony 
előtt tartjuk együtt a szülőkkel és 
gyermekeikkel, melyen az apák, 
testvérek is szívesen részt vesznek. 
Tepsibe rakjuk, kisütjük, s miközben 
szól a halk zene, s finom illat ter-
jeng az egész épületben, a kisült 
sütemények majszolása közben 
karácsonyi dallamok, énekek csen-
dülnek fel, s az együtt éneklés teszi 
a meghittebbé, ünnepélyesebbé a 
hangulatot.  

A gyermek természetes környeze-
te, fejlődésének legoptimálisabb 
színtere a család. Az anya-
gyermek kapcsolat mindvégig 
meghatározó a gyermek életében. 
Más személlyel való kapcsolat nem 
éri el ezt a mélységet. A bölcsőde 
kiegészíti a családi nevelést, de 
nem helyettesíti azt. A bölcsőde és 
a gondozónő abban az életciklus-
ban találkozik a családdal, mikor 
két fiatal felnőtt szülővé válik, és 
tanulja még a szülői szerepét. 
Helyzetüket nehezíti, hogy problé-
máik megbeszélésére, megoldás 
keresésére kevés lehetőség adódik, 
mert a mai modern családok, elszi-
geteltebbek, sebezhetőbbek. Fon-
tos, hogy minél több helyről kapja-
nak segítséget. Biztonságérzetet 
jelent a bölcsőde, amely a gyer-
mek fejlettségét, igényeit figye-
lembe véve a szülőkkel együttmű-
ködve családközpontú módszerek-
kel nevel. Szükségük van az intéz-
ményes nevelésre, jelzik felénk 
nevelési problémáikat. 

A munkám során mindig kihívást 
jelent az egészséges gyermekek 
mellett a beilleszkedési zavarokkal 
küzdő, nevelési problémás, vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű, és 
a sajátos nevelési igényű gyermek 
ellátása, velük való foglalkozás. 
Szüleik érzékenyebbek, nehezebb 
a kommunikáció is. Több évtizedes 
munkám során úgy érzem, hogy 
nagy a felelőssége ennek a hiva-
tásnak, nagy az elvárás is. Ezért is 
éltem a lehetőséggel, hogy a meg-
lévő szakképesítésem mellé meg-
szerezzem 1987-ben a minősítő 
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vizsgát, továbbképzéseken bővítet-
tem tudásomat, majd képzettségem 
fejlesztése érdekében 2010-ben 
elvégeztem a kisgyermekgondozó-
nevelő OKJ-s tanfolyamot. De itt 
nem állhatunk meg, mert folyama-
tos tudásbővítés szükséges, akár 
önerőből is. Alapvető, hogy a kis-
gyermek testileg és lelkileg jól 
fejlődjön, jól érezze magát.  Kuta-
tások igazolják, hogy a gyermek 
személyiségét alapozzuk meg, 
mert a legfogékonyabb korban ért 
hatások egy egész életre szólnak, 
melyek meghatározhatják a pár- 
és pályaválasztást is. 

A tárgyiasult szakismeret nem elég, 
munkánk legfőbb forrása a szere-
tet. Számomra az igazi elismerés a 
gyermek mosolya, az ölelése, 
ahogy elém szalad..., mert így 
látom a boldogságot arcán, amely 
gyermeki őszinteségből fakad. 

Üzenetemet az utókornak egy idé-
zettel adnám át. 

„Különösen szeressétek a gyermeke-
ket, mert vétek nélkül valók, mint az 
angyalok. 
A mi örömünkre vannak a világon, 
hogy jobbá tegyék szívünket.” 

Dosztojevszkij 
    

 Kalmárné Hegedűs Ildikó 
 kisgyermekgondozó-nevelő 

Városi Bölcsőde 
 Balassagyarmat 

Egy gyermek életében meghatá-
rozóak a bölcsődei évek. Azt 
gondolom, hogy a gyermek be-
szédkedve nagyobb lesz akkor, 
ha sokat kommunikálnak, mon-
dókáznak, énekelnek vele életé-
nek első három évében. Ez moti-
vált abban, hogy végezzek egy 
felmérést, valóban így van-e?  

Az első kérdés, amire a választ 
kerestem, hogy a gyermekek be-
szédfejlettségi szintje magasabb 
lesz-e, mint ami átlagosnak mond-
ható ebben az életkorukban a 
szakirodalom szerint. Bölcsődés 
korú gyermekek megfigyelésével 
gondoltam ezt bebizonyítani. A 
hipotézis az volt, hogy a gyerme-
kek életében a modern kor vívmá-
nyai miatt többségbe kerültek a 
gépi hangok, a személyre szabott 
kommunikációval szemben. Már a 
kora csecsemőkortól kezdve a be-
szélő játékok megtalálhatók min-
den gyermeknél. Ezt interjúk készí-
tésével gondoltam bebizonyítani, 
az interjúk az általam megfigyelt 
gyermekek szüleivel készültek. 

Vizsgálatomat a Szombathelyi 
Egyesített Bölcsődei Intézmény és 
Családi Napközi Napraforgó Böl-
csődéjében végeztem. A célcsopor-
tom az idejáró bölcsődés korú 
gyermekek és szüleik voltak, vagyis 
10 gyermek és 10 szülő. A csopor-
tot aszerint választottam ki, hogy a 

Motivációs tényezők szerepe a 3 év alatti 

gyermekek beszédfejlődésében 
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gyermekek még a következő neve-
lési évben is ebbe a bölcsődébe 
fognak járni, hiszen kétszer figyel-
hettem meg őket, egyszer tavasz-
szal, utána pedig a következő 
télen. A megfigyeléseket egy álta-
lam készített táblázat segítségével 
végeztem, melyben a gyermekeket 
jeleik alapján különböztettem meg. 

  
A táblázatban vezettem a hang-
adásaikat, azt, hogyan köszönnek, 
ha köszönnek, a dajka nyelv hasz-
nálatát, hogyan érteti meg magát 
a felnőttekkel, hogyan hívja fel 
magára a figyelmet, cselekvéssel 
reagál-e, ha kérnek tőle valamit, 
hogyan reagál a mondókákra, 
milyen játékokkal játszik a megfi-
gyelések alatt, szerkeszt-e monda-
tokat, tőmondatokat, kérdésekre 
hogyan válaszol. Egy megjegyzé-
sek oszlopot is beiktattam a táblá-
zatba, ahova azokat a megfigye-
léseket, válaszokat írtam, amelyek 
a többi oszlopba nem tartoztak, 
illetve idekerült a kisgyermekneve-
lő kommunikációja is például. Inter-

jú kérdéssorát magam állítottam 
össze, melyekben megkérdeztem 
beszélgetnek-e útközben, míg 
odaérnek a bölcsőde, illetve haza-
fele, hogyan telik a napjuk, miután 
hazaérkeznek, összeül-e a család a 
vacsorához, ekkor megtárgyalják-
e a nap eseményeit, mondókázik-e 
a gyermekkel otthon, ezeket a 
mondókákat hol tanulja, hogyan 
zajlik a fektetés, mesél-e a gyer-
meknek elalvás előtt. 

A megfigyeléseket 2013 tavaszán 
és 2014 telén készítettem. Minden 
gyermeket 60 percen keresztül 
figyeltem meg, a megfigyelési 
táblákon negyedórás periódusokra 
osztottam ezt a 60 percet. Az in-
terjúk 2013 nyarán készültek a 
szülőkkel. A megfigyelési tábláza-
tok segítségével és a szakirodalom 
felhasználásával, a használt szem-
pontok alapján kiderült, milyen 
szinten áll a gyermekek beszédfej-
lődése. Az interjúk felhasználásá-
val a gyakoriságokat figyeltem 
meg, hogy tízből hány gyermekkel 
mondókáznak, beszélgetnek útköz-
ben, hány gyermeknek mesélnek 
este, hány család ül össze vacso-
rázni, ott megbeszélik-e a nap 
eseményeit. 

Az első, tavaszi megfigyelés során 
a csoportba 10 gyermek járt. A 
legfiatalabb a megfigyelések 
kezdetekor 15 hónapos, míg a 
legidősebb 24 hónapos. A szakiro-
dalom szerint átlagosan ebben a 
korban jelennek meg az első ér-
telmes szavak, az egy-, illetve 
kétszavas mondatok. Egyszerűbb 
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utasításokat már elvégeznek. A 
megfigyelések alatt tapasztaltak 
alapján, kimondhatom, hogy két-
szavas mondatok csak a legidő-
sebb gyermeknél fordultak elő, 
nem nagy gyakorisággal. Szinte 
mindegyik gyermeknél tapasztal-
tam azonban értelmes szóhaszná-
latot. Minden gyermek használ 
dajka nyelvet, ami segíti az újabb 
szavak elsajátítását. Az egysze-
rűbb utasításokat elvégzik. A cso-
port tehát még nem tartott a szak-
irodalom szerinti szinten. 
A mondókákra mindegyik gyermek 
pozitívan reagált a megfigyelések 
alkalmával. Láthatóan mindegyikük 
élvezi a mondókák jelenlétét a 
napjaikban. Szívesen hallgatják 
őket, figyelik közben a kisgyer-
meknevelőt. A gyermekek egy 
része szívesen be is kapcsolódik a 
mondókákba, például egy tenye-
res mondókánál nyújtja másik kezét 
is, vagy épp próbálja Ő is a rit-
must valamivel érzékeltetni, példá-
ul egy tárgy ütögetésével. A 
gyermekek közül páran próbálják 
utánozni is a kisgyermeknevelő 
mondókához kapcsolódó mozgását 
kisebb-nagyobb sikerrel. Az ismét-
lődő mondókák miatt látható, hogy 
bizonyos mondókáknál, már előre 
tudják, hogy mi fog történni, hogy 
a mondóka végén például elborul-
nak, így az is előfordult a megfi-
gyelések alatt, hogy az egyik 
gyermek már előre el akart borul-
ni, mielőtt a mondóka véget ért 
volna. A kisgyermeknevelők színes 
mondóka készletet használnak, 
ezek az életkornak megfelelőek 

hintáztató, lovagoltató és tenyeres 
mondókák. Ezek ismétlése és hely-
zetei biztonságot nyújtanak a 
gyermek számára. A mondókák 
általában szituációhoz kapcsolód-
nak, de van spontán mondókázás 
is, illetve van, hogy a gyermek 
kezdeményezi. 
A kisgyermeknevelők törekednek 
arra, hogy egy mondókánál minél 
több gyermeket be tudjanak vonni, 
például egy lovagoltató mondóká-
nál akár négy gyermek is ült a 
kisgyermeknevelő ölében, ezt a 
gyermekek nagyon élvezték. A 
kisgyermeknevelők törekedtek a 
szemkontaktus felvételére mondó-
kázás közben. A legtöbb gyerek a 
megfigyelések alatt előszeretettel 
nézte mondókázás közben a kis-
gyermeknevelőt. 
A személyi és tárgyi feltételekkel 
adottak voltak a megfigyelések 
alatt. Tapasztalataim alapján a 
kisgyermeknevelők elhivatottak, 
élvezik a szakmájukat, örömmel 
vesznek részt a csoport minden 
napjaiban, és mindig jó kedvvel 
érkeznek a gyermekek közé. Mon-
dókázásra a tárgyak a csoport-
szobában felhasználhatóak, pél-
dául a csörgők a ritmus érzékelte-
tésére, plüss napocska, egyéb állat 
figurák, képes könyvek. A megfi-
gyelések alatt a gyermekek pró-
báltak is minél több játékkal ját-
szani, láthatóan már nagyon kiis-
merik magukat a csoportban, tud-
ják, hogy mi hova való, és ha olyan 
kedvük van, szívesen segítenek a 
kisgyermeknevelőknek rendet rak-
ni. 
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Tavaszhoz képest télre sokat válto-
zott a csoport. Három új gyermek is 
jött a csoporthoz, a kisgyermekne-
velők elmondása szerint a beszok-
tatás zökkenőmentes volt. 

A csoportba tehát most 13 gyer-
mek jár, de ebből én továbbra is 
ugyanazt a 10 gyermeket figyel-
tem meg, akik már jelen voltak 
tavaly tavasszal is. Ebből a 10 
gyermekből a legfiatalabb gyer-
mek 25 hónapos, a legidősebb 
pedig 34 hónapos. A megfigyelé-
sek alatt az összes gyermek esté-
ben szinte már csak értelmes sza-
vakkal találkoztam, elszórtan ta-
lálkoztam nem értelmes hangadá-
sokkal is. Néhány gyermeknél még 
megvan a dajka nyelv is, de ez a 
legtöbb gyermek estében már csak 
elvétve tapasztalható. 
A gyermekek nagyrészt monda-
tokban beszélgetnek, van, aki még 
csak egy vagy két szavas monda-
tokban, de ez erre az életkorra 
még mondhatni jellemző, hiszen 
már megjelennek ebben az élet-
korban a mondatkezdemények. A 
legtöbb gyermek egyes szám első 
személyben beszél magáról, ami 
szintén átlagosan jellemző erre a 
korra.. Csak egy vagy két gyer-
meknél találkoztam kiejtésbeli egy-
szerűsítéssel, ami még előfordulhat 
ebben a korban.  
A gyermekek elvégzik a szóbeli 
utasításokat vagy kéréseket. Míg 
tavaly tavasszal még előfordult, 
hogy nem végezte el, vagy csak 
másodszori, vagy épp többszöri 
kérés után, most télen már elsőre 
elvégzik az utasításokat. Egyértel-

műen tapasztalható a teljesen 
megszokott napirend, sok olyan 
cselekvés van, ami már rögzült és 
nem igényel szóbeli utasítást.  
A mondókázás a bölcsődei cso-
portban mindennaposak. A kis-
gyermeknevelők minél több tárgy-
hoz, fogalomhoz mondókát monda-
nak a gyermekeknek. A gyermekek 
már ismerik ezeket a mondókákat, 
szinte mindegyik gyermek próbálja 
már együtt mondani a kisgyermek-
nevelőkkel, ezek nem minden eset-
ben érthetőek, de egyértelműen 
kivehető az a dallam, az a ritmus, 
ami az adott mondókát jellemzi. 
Minden gyermek élvezi a mondó-
kákat, amelyekhez mozgás is tar-
tozik, azt is rendszeresen utánoz-
zák, vagy épp már tudják a gyer-
mekek. Mivel nagyon gyakran 
ismétlik a mondókákat a kisgyer-
meknevelők a nap folyamán, köny-
nyen elsajátítják a gyermekek, és a 
mozgást is élvezik hozzá. 
Mondókával összekapcsolt tornát is 
tartottak a kisgyermeknevelők a 
megfigyelések alatt. Ez a tevé-
kenység nem kötelező, nem kötele-
zi a gyermeket a kisgyermekneve-
lő, hogy kapcsolódjon be, de látha-
tóan a gyermekek nagyon szeret-
nek ezeken a mozgásos mondóká-
záson részt venni, a gyerekek nagy 
része egy ideig mindenképp részt 
vett rajta, lelkesen utánozták a 
kisgyermeknevelőt, illetve néhány 
gyermek már teljes mértékben 
párhuzamosan csinálta a mozgást 
a mondóka mellé.  

A feltételezésem beigazolódott, a 
beszédfejlettség magasabb szinten 
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állt a téli megfigyelések alkalmá-
val, mint az áltagos szint, beszéd-
kedvük is nagy volt, hiszen az 
egész megfigyelést szinte végig 
beszélgették, még mondhatni ta-
vasszal is, bár ekkor még csak 
értelmetlen hangadásokkal.  

Az interjúk során azt az eredményt 
kaptam, hogy mindegyik anyuka 
rendszeresen mondókázik gyerme-
kével, ezeket fele-fele arányban 
vagy könyvből, vagy internetről 
sajátítják el. Mindegyik gyermek-
kel beszélgetnek útközben, három 
esetben említett anyuka háttérzajt. 
A tévénézés tízből nyolc esetben 
minden napos esemény, a maradék 
két esetben hétvégi program csak. 
A tízből négy család ül össze va-
csorázni, ebből három esetben 
beszélik meg a nap eseményeit a 
vacsora asztalnál. A tízből négy 
gyermeknek mesélnek esténként. 

Összegzés 

Egyértelműen látszik a bölcsőde 
jótékony hatása a beszédfejlődés-
re, mivel a bölcsődébe járó gyer-
mekek több és szélesebb körű 
ingerekkel találkoznak nap, mint 
nap. A bölcsődében a gyermek áll 
a középpontban, a kisgyermekne-
velők rájuk koncentrálnak, így töb-
bet és többféleképpen tudnak 
kommunikálni a gyermekekkel, mint 
otthon a szülők. 

A megfigyelések és interjúk készí-
tésével arra a következtetésre 
jutottam, hogy a gyermekek életé-
ben fontos a beszédfejlődést segí-
tő ingerek, mondókázás, közös 

beszélgetések mellett, hogy a böl-
csődei években sokat mondókáz-
zanak velük, a személyre szabott 
kommunikáció természetes, de ezt 
is jobban ki kell emelni a bölcső-
dében töltött idő alatt.  
Fontosnak tartom, hogy a kisgyer-
meknevelők minél nagyobb mon-
dóka készlettel rendelkezzenek, és 
ezt rendszeresen bővítsék is.  
Emellett fontosnak tartom, hogy én 
magam is, mint szakember, hogy 
segítsem a szülőket a mondóka 
készletük fejlesztésében, tanácsok-
kal lássam őket el, hogyan tudják 
gyermekük beszédfejlődését segí-
teni. Erre akár megoldás lehet akár 
a véletlenszerű szülői találkozások, 
vagy irányítottan egy adott böl-
csődei rendezvényen.  
A gyermek beszédfejlődését a 
szülő és a kisgyermeknevelő, mint 
szakember együtt serkenti, mert a 
bölcsődei foglalkozások mellett 
elengedhetetlen az, hogy a gyer-
mekkel a szülő is foglalkozzon 
odahaza. 

Soós Júlia 
kisgyermeknevelő 

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei 
Intézmény és Családi Napközi 

Százszorszép Bölcsőde 

Felhasznált szakirodalom: 
Forrai Katalin (1994) Ének a böl-
csődében, Editio Musica, Budapest 
Erwin Richter - Walburga Brügge - 
Katharina Mohs (1997) Így tanul-
nak beszélni a gyerekek, Ernst 
Reinhardt Verlag München Basel 
Dr. Gósy Mária (1997) Beszéd és 
óvoda, Nikol Gmk, Budapest 
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A mai világunkban egyre több-
ször hallani olyan eseteket, hogy 
családok gyermekeikkel külföldre 
költöznek, abból a célból, hogy 
ott munkát vállaljanak, tanulmá-
nyokat folytassanak. Ez a helyzet 
jellemzően inkább a fiatalabb 
generációt érinti, akik gyermekeik 
napközbeni ellátását az adott 
ország intézményeinek segítsé-
gével tudják megoldani.  

Estike kínai szülők gyermeke, Kíná-
ban született. A gyermek életében 
rövid idő alatt sok változás történt. 
Először az apa, majd őt követve az 
anya is hazánkba utazott, a kislány 
a nagyszülőkkel Kínában maradt 
pár hónapig, majd tőlük is el kellett 
válnia, amikor a szülők őt is ma-
gukkal hozták Magyarországra. 
A bölcsődébe kerüléskor 31 hóna-
pos volt, ahol nemcsak az új tárgyi 
és személyi környezethez való 
alkalmazkodással kellett szembe-
néznie, hanem a két nép nemzeti 
kultúrájából fakadó különbözőség-
gel is. Ez nehéz helyzetet teremtett 
a számára, ami érintette a kommu-
nikáció minden formáját, valamint 
a gasztronómiai eltérésből adódó-
an, az étkezést is. 

Az intézményünkbe kerüléskor az 
apuka egy kicsit, az anyuka pár 
szót, a kislány nem beszélt magya-
rul, azonban a szülők igyekez-
tek/igyekeznek a magyar nyelvet 

elsajátítani. Otthon a családban a 
kommunikáció kínai nyelven zajlik, 
azonban a szülők a munkájuk során 
az angol nyelvet használják. 

 

A szülővel való napi kommunikáció 
nem volt egyszerű, mert a gondo-
zási egységünkben dolgozó kis-
gyermeknevelők nem beszélik az 
angol nyelvet. A kezdeti nyelvi 
akadályokat tolmács segítségével 
hidaltuk át. Az előbb említett hely-
zetből adódott az, hogy a család-
látogatás a közös nyelv hiányában 
elmaradt. 
Mindkét fél (szülők, kisgyermekne-
velők) kezdettől fogva törekedett 
arra, hogy a nyelvi akadályok a 
kislány beilleszkedését kevésbé 
nehezítsék. (Pl. Szótárt használtunk, 

Idegen nyelvi- és kulturális környezetből 

érkező gyermek a bölcsődében 
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mutogatással, nonverbális jelekkel 
kommunikáltunk. Az étlapot a szü-
lők lefényképezték, otthon lefordí-
tották. A gyermek által készített 
rajzokat elvitték, konstruáló játék 
során az alkotásokat megőriztük, 
hogy a szülők délután meg tudják 
nézni.) 

A beszoktatás tapasztalatai 
A szülői jelenléttel segített beillesz-
tés nagyon rövid volt, mindössze 
egy hét állt rendelkezésre, mert az 
anyukának már dolgoznia kellett. 
Könnyítette a helyzetet, hogy az 
első hónapban rövidebb időt töltött 
a bölcsődében, így szinte mindig 
jelen tudtam lenni a gyermek böl-
csődében tartózkodása alatt. 
Az első napon az édesanya jelen-
létében, a kislány a társak társa-
ságát nem kerülte, de ha közeled-
tek hozzá kissé elhúzódott. Egyedül 
nem jött be a szobába, amikor 
hívtam szavakkal és nonverbális 
jelzésekkel, a fejével nemet jelzett. 
Csak az anyukával teremtett kap-
csolatot, kommunikált, de bátran 
eltávolodott tőle. Az anya elérhető 
távolságból kísérte figyelemmel a 
kislányt, kikísérte a fürdőszobába, 
folyamatosan beszélt hozzá, segí-
tett neki, kézmosásnál felhívta a 
figyelmét a jelére, a törölközőjére, 
azon igyekezett, hogy lánya minél 
több információhoz jusson. Ennek 
volt köszönhető, hogy a cicát, mint 
a jelét, könnyen azonosította, sze-
mélyes dolgait pl. a törölközőjét 
megtalálta, és használni tudta. 
A következő napokra jellemző volt 
a zökkenőmentes elválás, majd az 
időben később jelentkező elkese-

redés. Az első elválást követően 
nem is nyugodott meg mindaddig, 
amíg az anyuka meg nem érkezett. 
Az anya vigasztaláskor nem vette 
ölbe, nem ölelte meg, csak halkan 
beszélt a kislányhoz, aki ettől is 
megnyugodott. Jellemző volt, hogy 
Estike nonverbális kommunikációt 
használt. Ha pisilnie kellett a bili-
hez vezetett, valamint több alka-
lommal a kezemet megfogva a 
gyermeköltözőbe húzott, és a szek-
rényét mutogatva, mondott is va-
lamit nekem kínai nyelven, majd 
kivette a szekrényéből a ruháit, ily 
módon küldött felém jelzést, hogy 
menni szeretne. Az egy személyhez 
való ragaszkodás kirívó volt, ha 
nem tudtam ölben tartani, akkor 
mellettem állt, vagy utánam jött. 
Nekem úgy tűnt, hogy a játékok, 
eszközök egy része, számára isme-
retlen volt. Zsírkrétával rajzoltak a 
társai, de ő meg sem akarta fogni, 
helyette színes ceruzát ajánlva 
rajzolni kezdet.  

Érzelemi élet, nonverbális megnyil-
vánulások 
Az első hetekben, általában a 
zökkenőmentes elválást követő 
rövid idő elteltével kezdett el sírni. 
Feltűnő volt a számomra, hogy a 
szülőktől való elválásnál kezdetben 
nem volt tapasztalható ölelés, pu-
szi, integetéssel köszöntek el egy-
mástól. A beszoktatáskor és az 
elválások alkalmával észlelt mini-
mális szülői testi kontaktus ellenére, 
azonnal elfogadta tőlem az érin-
tést, vigasztalást. 
A megszokott megnyugtatási esz-
közök kevésbé voltak hatásosak, a 
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testi kontaktus mellett nagyon hi-
ányzott a nonverbális kommuniká-
ciót kísérő nyelvi információ megér-
tése. A gyermek és a szülők közötti 
testi kapcsolat a bölcsődében ma-
napság teljesen más képet mutat. 
Az elválásnál, és az újbóli találko-
zások alkalmával megjelent az 
ölelés, a puszi. Mindkét fél (szülő, 
gyermek) kezdeményezi ezeket a 
kapcsolati megnyilvánulásokat. 
Valószínűsítem, hogy a környezet 
által mutatott/látott mintának is 
szerepe lehet ebben. A kezdeti 
sírdogálások két hónap elteltével 
maradtak el teljesen. Ezt követően 
mosolyogva, puszival vált el a 
szülőktől, mosolygós és kedves volt 
a kisgyermeknevelőkkel, társaival, 
már nemcsak elfogadott, hanem 
kezdeményezett is kapcsolatot 
mindkét féllel. 

Figyelem 
Minden élethelyzetben jellemző 
volt, hogy fokozott figyelemmel, 
érdeklődve nézte a mozdulataimat, 
a körülötte lévő más felnőttek és a 
társak tevékenységét. Igyekezett 
minden eseményt megfigyelni, 
magában rögzíteni, és utánozni a 
társakat, az ő cselekvéseiket. A 
verbális kommunikáció megértésé-
nek hiányát ezzel a módszerrel 
kompenzálta, így tudott eligazodni 
a napirendben, és ez segíttette őt 
a különböző tevékenységek végre-
hajtásában. 
A fokozott figyelem a társakkal 
való kapcsolatában is megnyilvá-
nult. A társak egyedi tárgyait ha-
mar megismerte, ha társa kereste 
azt, ő odavitte nekik. 

Ahogy kezdett eligazodni a böl-
csődei életben, és egyre több in-
formációhoz jutott a nyelv által, a 
figyelmi szint fokozatos csökkenése 
volt tapasztalható. 

Étkezés 
A kulturális különbözőségek az 
étkezések során is megmutatkoz-
tak. Az ételekből csak néhány faj-
tát fogadott el, abból is kis meny-
nyiséget evett. Igyekeztünk megfi-
gyelni, hogy melyik az az étel, 
amit szívesen eszik. Kezdetben 
falatokat fogadott el, az ételt a 
szájába kellett tenni, akár pékáru 
volt, akár gyümölcs. Délben eleinte 
a leveseket kóstolta meg, annak is 
inkább a levét. Mivel bölcsődénk 
konyhája látja el a velünk egy 
épületben lévő óvoda élelmezését 
is, ezért lehetőségünk volt arra, 
hogy a kislány számára az óvodá-
soknak készült két fogásból álló 
ebédből levest kaphassunk Estike 
számára. 
A kanalat már ismerte, de önállóan 
nem használta, az anya etette. 
Bizonyos ételeket csak úgy foga-
dott el, hogy ha a kezével foghat-
ta meg azokat az étkezések során, 
pl. feltétként a főtt tojást ilyen 
módon volt hajlandó megenni. Hét-
ről hétre egyre jobban hozzászo-
kott a magyar ízvilághoz.  

Nyelvi változások 
Érdekes a kínai nyelv hanglejtése, 
ritmusa, egészen más, mint a ma-
gyar nyelvé. Valószínűsítettem, 
hogy a gyermek nyelvi fejlődése 
életkorának megfelelően ala-
kult/alakul, mert az anyával való 
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kommunikáció kölcsönösnek tűnt a 
számomra. Az anyai közléseket 
tevékenység, vagy verbális meg-
nyilvánulás követte a gyermek 
részéről. Hamar rájött arra, hogy 
ebben a környezetben nem értik 
amit mond, e felismerésnek a jelét 
mutatta az, hogy a kezemet meg-
fogta, és pl. kivezetett a fürdőbe, 
amikor pisilnie kellett. Később per-
sze én is megismertem az ő nyelvi 
jelzését erre a szituációra, magya-
rul rákérdezve, bólogatással vála-
szolt. Hamarosan azonban magyar 
szóval ("pisi") jelezte a szükségle-
tét. Az anyanyelvi beszédfejlődés-
hez kapcsolható első két év nyelvi 
szintjei kimaradtak, a magyar be-
széd az érthető szavak megjelené-
sével kezdődött. 
A bölcsődébe kerülést követő má-
sodik héten képeskönyv nézegetése 
közben jelentek meg az első ma-
gyar szavak, sőt egyszerű monda-
tok megismétlése értelem nélkül. A 
kiejtése tiszta volt, a hangsúly jól 
követte a mutatott magyar példát. 
Pár nap elteltével következő szint-
ként már bizonyos megértés is 
megjelent. (pl. Hol az alma? kér-
désre rámutatott a könyvben az 
almára.) A harmadik héten jelentek 
meg először a spontán magyar 
szavak, amelyek már nem a szük-
séglethez kötődtek. ("cica" - a jele, 
"Linda"- az egyik társa neve, és a 
"nem" szó) 
Két hónap elteltével már a többi 
társát, a kisgyermeknevelőket is 
néven szólította. Megjelent az 
"igen", és a "kérek" szó is, felé 
irányuló kérdés esetén. 

A harmadik hónapban, már a gon-
dozási egység másik csoportszoba 
tagjainak, kisgyermeknevelőinek a 
nevét is tudta, mondta. Társai által 
mondott magyar mondatokat spon-
tán ismételni kezdte. 
Hat hónap elteltével már mondat-
szavakat, mondatokat használt, 
gondolati közlések is megjelentek. 
("Megittam.") Mivel alváshoz pe-
lenkát használt, erre már szavakkal 
hívta fel a figyelmemet lefekvés 
előtt: "Évi pelenka." 
Manapság, nyolc hónap elteltével, 
megérti a bölcsődei életben elő-
forduló közléseket, kéréseket szitu-
ációhoz kötődés nélkül, valamint 
egyszerű mondatokat használ a 
társas kapcsolatai során. Megne-
vezi a színeket, a kisebb-nagyobb 
relációt 100 %-osan képes a ma-
gyar nyelvhez kapcsolni. A nyelv-
tannal még vannak nehézségei, 
közlései azonban érthetőek azon 
felnőttek számára is, akik kevésbé 
vannak vele szoros kapcsolatban. 
A magyar mondókák és énekek is 
hamar felkeltették az érdeklődé-
sét. Kezdetben figyelt, majd meg-
jelent az utánzás, eleinte 1-1 szót, 
majd mondatokat mondott. Ma már 
több mondókát hallani tőle saját 
kezdeményezés során, amelyet 
mozgással is kísér. Kedvence az: 
"Ugráljunk, mint a....". 
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Záró gondolatok 

A beszédkapcsolat azon túl, hogy 
nyelvi üzenetet közvetít, kulturális 
információk közlője is egyben. A 
nyelvi szocializáció, a nyelvi isme-
retek átadása, elsajátítása a szo-
cializációs folyamat szerves részét 
képezi. A gyermek, aki egy társa-
dalom kulturális hagyományába 
születik bele, nehéz helyzetbe kerül 
egy számára idegen hagyomá-
nyokkal rendelkező, más nyelvi 
rendszert használó környezetben. 
A szülők, a bölcsődevezető, a kol-
légák és én is arra törekedtünk, 
hogy Estikét átsegítsük ezen a 
helyzeten.  
A kislány augusztusban három éves 
lett, a csoporttársai többsége óvo-
dába ment, tulajdonképpen ő is 
óvodaérett volt már. Ennek ellenére 
a szülőkkel, és a bölcsődevezetővel 
egyaránt azon a közös állásponton 
voltunk, hogy a kislányt nem kelle-
ne kitenni ilyen rövid időn belül 
ismételten egy környezetváltozás-
nak, ezért még a bölcsődénk tagja 
maradt. 
Ezen eset számomra arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a nyelvismeret, 
különösen az angol nyelv ismerete 
a kisgyermeknevelők munkájában 
is fontos szerepet játszhat. 

Tallián Éva   
         kisgyermeknevelő 
Pécs, Mezőszél Bölcsőde 

A jó család-bölcsőbe kapcsolat 
kialakításához az első lépéseket 
nekünk kell megtennünk a csalá-
dok felé. Azt kell, lássák, hogy 
őszinte érdeklődéssel fordulunk 
feléjük, segítségnyújtás vezérel 
bennünket.  

Elsősorban mi, kisgyermeknevelők 
vagyunk felelősek azért, hogyan 
alakul a bölcsőde-család kapcso-
lat. Intézményünk minden dolgozó-
ja köteles az érkező szülőket ked-
vesen, segítőkészen fogadni. Tud-
juk, hogy az első élmények, ta-
pasztalatok döntőek a vélemény-
alkotásban, bölcsődeválasztásban. 
Az empátia, az elfogadás a szü-
lőkben pozitív érzelmeket kelt, 
alapja lehet a bizalom kialakításá-
nak.  
A család-bölcsőde kapcsolat akkor 
lehet jó, ha a szülő bizalma szemé-
lyes tapasztalatain alapszik, az 
intézményben szakmailag felké-
szült őszinte, hiteles kisgyermekne-
velőre bízhatja gyermekét. A gye-
rek optimális pszichoszomatikus 
fejlődésének biztosítása közös 
feladat. Amikor a szülő ehhez meg-
felelő partnert talál a kisgyermek-
nevelő személyében, ezután, csak 
jól alakulhat a kisgyermeknevelő-
gyerek kapcsolat. A gyerek érti, és 
érzi, hogy szülei miként vélekednek 
a kisgyermeknevelőről és a böl-
csödéről. Társadalmi, gazdasági 
változások felgyorsult életvitel, 

 

Kirándulás 
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teljesítmény centrikus szemlélet 
kialakulása a bölcsődei szakmát is 
változásokra kényszerítik. A szol-
gáltatást nyújtó intézmény csak 
akkor lehet sikeres, kihasznált, ha 
rugalmasan alkalmazkodik az 
igénybe vevő elvárásaihoz. A 
szakmának és a bölcsödének ezt a 
rugalmasságot kell meghatároznia 
úgy, hogy figyelembe veszi a kis-
gyermek fejlődési sajátosságait. 
Gyakran találkozunk a fejlődési 
állomások siettetésével, a gyere-
kek egymáshoz hasonlítgatásával. 
A szülők egyre inkább arra törek-
szenek, hogy minél több tudást, 
magasabb szociális alkalmazko-
dást stb. sajátítsanak el gyerekeik. 
Fel kell hívni a figyelmüket az ön-
kéntes, szabad játék tevékenység 
jelentőségére. Ezek tiszteletben 
tartása mellett próbálunk a kihívá-
soknak megfelelni. A sokszínű, szé-
leskörű család-bölcsőde kapcsolat-
tartás formái nagy lehetőségek. 
Kapcsolattartási formák a szülők-
kel: 

 családlátogatás 

 üzenő füzet 

 érkezéskor, haza adáskor 

rövid beszélgetés, infor-

mációcsere 

 szülői értekezletek (évente 

2 alkalom) 

 szülőcsoportos beszélgeté-

sek (évente 3 alkalom) 

 nyílt nap vagy délután 

 kézműves foglalkozások 

szülőkkel, gyerekekkel 

együtt 

 gyereknapi majális 

 farsang és ünnepek a cso-

portban 

 ünnepekhez kötődő kézmű-

ves foglalkozások szülők-

nek 

 baba-mama klub 

 bölcsőde vezetői fogadó-

óra 

 kisgyermeknevelői foga-

dóóra igény szerinti, idő-

pont egyeztetés után 

 kirándulás 

 

Ezért a közös programok, együttlé-
tek változatosságára törekedtünk 
és hódmezővásárhelyi-kistérség 
területén lévő természeti adottsá-
gokat kihasználva szerveztünk meg 
mártélyi kirándulásokat.  

A kirándulás ötlete kisgyermekne-
velői értekezleten merült fel abban 
kérdésben, hogy miként színesíthet-
nénk még a családokkal a kapcso-
lattartás palettáját. Ez azért is jó 
ötletnek tűnt, hiszen teljesen beleil-
lik Egészséges Bölcsőde Szakmai 
Programunkba. Tudom, szakmailag 
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a kirándulás kevésbé elfogadott, 
de a szülők igényeihez igazodva 
és a gyerekek fejlődését figye-
lembe véve, végül úgy döntöttünk, 
hogy kipróbáljuk ezt a formát. Ez 
után már csak azt kellet eldönte-
nünk, hogy városon belül vagy kívül 
menjünk-e, gyalog, biciklivel vagy 
vonattal. Elhatározásunkat követő-
en a Főigazgató Asszonyt tájékoz-
tattuk és engedélyt kértünk. Enge-
délyét megkaptuk és egyidejűleg 
felhívta a figyelmünket egy helyi 
rendeletre, mely szabályozza a 
hódmezővásárhelyi Intézmények-
ben megvalósuló rendezvényeken 
a kísérők számát. Figyelembe vet-
tük a gyerekek életkori sajátossá-
gait és a vonat mellett döntöttünk. 
A mai motorizált világban legtöb-
ben autóval utaztatják a gyereke-
ket, a vonat különlegességnek szá-
mit. Az is szempont volt, hogy vo-
nattal mindössze, 10 perc alatt 
meglehet közelíteni ezt a tájvédel-
mi körzetet, ami a Holt-Tisza part-
ján terül el, Vásárhelytől 6 km-re. 

Ezután az előkészítés fázisa követ-
kezett. Úgy gondoltuk, hogy csak 
nagycsoportosok számára hirdetjük 
meg a kirándulást. Beszélgettünk 
az esetleges nehézségekről, veszé-
lyekről, beszereztük az ellátáshoz 
szükséges eszközöket (mentőláda, 
kullancscsipesz, Ca pezsgőtabletta) 
Természetesen a szülők véleményét 
is kikértük a kirándulásokról és a 
program összeállításáról is. Miután 
tájékoztattuk őket a várható költ-
ségekről, (vonatjegy ára), veszé-
lyekről, megtörtént a nyilatkozatok 
aláíratása. És végre egy gyönyörű 

napsütéses őszi szombat délelőttön 
elindultunk Mártélyra. Jött velünk 
nagymama, anyuka, apuka, idő-
sebb testvér. Mi is legalább olyan 
izgatottak voltunk, mint a gyere-
kek, hiszen a kirándulásszervezés-
ben, nem volt még tapasztalatunk. 
A vonatozás veszélyeire igyekez-
tünk előre felkészíteni a gyereke-
ket, a hét folyamán sokat beszél-
gettünk erről a csoportban. Több 
gyerek még egyáltalán nem ült 
vonaton, hatalmas élmény volt 
számukra hogy „Thomas-szal” 
utazhattak és talán egy kicsit a 
szülők is nosztalgiázhattak. Már 
utazás közben is sok izgalmas dol-
got láthattak, legelő őzikéket, nyu-
lakat, itt-ott zöldülő vetést. A 
10perc gyorsan eltelt, megérkez-
tünk. A vasútállomáshoz közel van 
a part, ki sétálva, ki babakocsiban, 
ki kézbe véve tette meg az utat. 
Volt olyan kisgyerek, aki csak a mi 
kezünket fogva volt hajlandó sétál-
ni más pedig semmi pénzért le nem 
szállt volna apukája nyakából. A 
gyerekek számára nagyon külön-
leges volt, hogy nemcsak a meg-
szokott közegben találkoztak ve-
lünk. Biztonságérzetük nőtt azzal, 
hogy szüleik és mi is velük voltunk. 

A partra érve rögtön birtokba 
vették az Uniós pénzből épült fa-
játszóteret. A jó levegőn, a hangu-
latos környezetben tele voltak 
energiával. Mindenki megtalálta a 
kedvére való szórakozást. Lehető-
ség volt hintázásra, mászókázásra, 
palincsozhattak, rajzolhattak kré-
tával, szaladgálhattak, sétálhattak, 
labdázhattak, motorozhattak. Egy 
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kedves szülő autóval jött utánunk, a 
motorokat, labdákat, plédeket ő 
szállította. Mi is kivettük a részün-
ket a tevékenységekből a gyerek-
kel együtt. Az apukák fociztak 
csemetéikkel és persze bárki be-
kapcsolódhatott. Páran izgalmas 
kosárlabda meccset vívtak. De 
lehetőség volt pihenésre a pléde-
ken, gyümölcslé, uzsonna fogyasz-
tására is. Mindeközben a gyere-
keknek bővültek ismereteik is, hi-
szen megfigyelhették az évszak és 
a természet változását, gyűjthettek 
terméseket. Természetes közegük-
ben figyelhették meg az állatokat 
pl: vadkacsák, apró halak, siklók, 
különböző vízi növények. Mi és a 
szülők kötetlenül, közvetlenebbül 
beszélgettünk egymással. Jobban 
megismertük a családokat, hiszen 
van ahol csak egyik vagy másik 
szülővel találkozunk a hétköznap-
okban. Könnyebben megnyíltak 
felénk, beavattak esetleges családi 
problémáikba, tanácsot kértek.  A 
szülők egymás között is kedélyesen 
elbeszélgettek, kávézgattak. Úgy 
tapasztaltuk, hogy ők is nagyon 
élvezték a kirándulást, örültek, 
hogy ezt a délelőttöt gyerekeikkel 
tölthették. 

.A vonaton, hazafelé kérték, hogy 
tavasszal is szervezzünk hasonlót.  
Mi is elfáradtunk, úgy, mint a gye-
rekek. Igaz, hogy nagy odafigye-
lést igényelt a délelőtt, de ez a 
kirándulás bebizonyította számunk-
ra, hogyha körültekintően szervez-
zük meg, a 2,5-3 éves gyerekkel is 
lehet bölcsödén kívüli programot 
szervezni. Több éve már nálunk 

bevált „jó gyakorlat” hogy minden 
évben az időjárástól függően ősz-
szel vagy tavasszal elmegyünk 
kirándulni. Szerveztünk már buszos 
kirándulást vadasparkba, tanyára, 
szabadidő központba és több 
alkalommal Mártélyra. Ezek a 
programok mindig nagyon vidá-
mak, jó hangulatúak és izgatottan 
várják a szülők, a gyerekek, és mi 
is. A kirándulás napját megelőző 
héten az apukák mindennap időjá-
rás jelentéssel érkeztek. Ez a közös 
élmény, érzésem szerint mélyíti 
mind a kisgyermeknevelő-gyerek 
mind a család-bölcsőde kapcsola-
tot intézményünkben, a számos 
többi lehetőségen túl is.  

Széchényi István gondolatával 
zárnom írásomat, mely szerintem 
remekül megfogalmazta a kis-
gyermeknevelők feladatát. 
 
„Azokért élünk, akiket szeretünk, 
Azokért, akik igaznak tartanak. 
A jövőnek élünk: a szépért s jóért, 
amit tehetünk. 
                            Széchényi István 
 

Kovács Sándorné 
kisgyermeknevelő 

Hódmezővásárhely 
Hóvirág Bölcsőde 
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A pályázati felhívás az elmúlt 20 
év alatt szerzett tapasztalatok 
áttekintésére kér fel. Én mégis 
messzebbről kezdeném. Meg 
fogják (vagy fogjátok) érteni, 
hogy miért. 

A 80-as évek elején véletlen sze-
rencsének köszönhetően lettem 
gondozónő. Huszonévesen, fiatal 
anyaként egyszerre két csodálatos 
dolognak hódolhattam. 
Megélhettem a saját 
gyermekem fejlődésé-
nek minden pillanatát 
és részese lehettem 
annak, hogy aggódó, 
hozzám hasonló fiatal 
szülők rám bízzák 
féltve őrzött kincsüket, 
a gyermeküket.  

Pályafutásom első 12 
évében nagyon sok 
minden belefért. Ami 
számomra a legfontosabb volt, 
megszületett a második gyerme-
kem is. Így anyaként is egyre na-
gyobb tapasztalatra tettem szert. 
Nem volt nehéz átérezni a szülők 
problémáit, örömeit. Jó érzés volt, 
hogy megbíztak bennem.  
Ezekben az években idősebb, jóval 
idősebb, a nyugdíjhoz közel álló 
gondozónő társaim voltak. Most is 
hálával és szeretettel gondolok 
rájuk. Rengeteget tanultam tőlük, 
olyan dolgokat, amit sehol nem 
tanítanak. Emberséget, becsületet, 

a másik ember tiszteletét és persze 
a szakma szeretetét. 
Fokozatosan tanultam meg a mun-
kánk eredményességének egyik 
alapfeltételét, a jó szülő –
gondozónő kapcsolat kialakítását. 
Szükség volt ehhez a jó kommuni-
kációs készségre, belső kisugárzás-
ra, magabiztosságra, nyugalomra. 
A szülők korban közel álltak hoz-
zám, nyitottak voltak velem szem-

ben, mégis megadtuk 
egymásnak a tiszteletet. 
Közben arra is figyeltem, 
hogy ugyanúgy elfogad-
ják idősebb kolléganői-
met, mint engem. Fontos-
nak éreztem (és ezáltal a 
szülők is) a korukból, a 
pályán szerzett tapaszta-
latukból adódó vélemé-
nyüket, tanácsaikat. 
Visszagondolva ezek vol-
tak az én gyakorló éveim, 

amik azzá és olyanná tettek ami-
lyen most is vagyok. 

A 90-es évek elejétől megkezdő-
dött a pályafutásom második sza-
kasza. Velem közel egykorú tár-
sam lett, akivel 18 évig együtt 
dolgozhattam és nemcsak vele, 
hanem egy nagyon jó gondozónői 
gárdával, egy jó kis közösséggel.  

A bölcsődék, így a mi bölcsődénk is 
egyre nyitottabbak lettek. 
Tudtuk, hogy a gyerekek gondozá-
sát-nevelését csak úgy tudjuk 

               Időutazás 
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eredményesen végezni, ha szülő-
ket, családokat közelebb hozzuk a 
bölcsődéhez. 

Szakmai programunk is a bölcső-
de-család kapcsolatra épül. Igye-
keztünk egy bizalomra épülő jó 
partneri viszony kialakítására. 
Ezekben az években rengeteg jó 
ötletünk volt, amit a szülőkkel 
együtt meg is valósíthattunk, sőt 
ezek a dolgok hagyománnyá válva 
a mai napig programunk szerves 
részei. A szülők betekintést nyer-
hetnek a csoport életébe és annak 
aktív részesei. Nyílt napok kereté-
ben tartjuk a születésnapot, far-
sangot, búcsúzó ünnepséget, az 
anyák napját és a télapó ünnepsé-
get.  
A télapó ünnepség a mai napig a 
kedvenceim közé tartozik. Nem 
tudok betelni azzal a jóleső lát-
vánnyal és érzéssel, ami ilyenkor 
tölt el. A szőnyegen meghitt hangu-
latban együtt játszogató és be-
szélgető szülők és gyerekek izga-
tottan várják a Télapót, majd 
együtt örülnek az ajándékoknak, 
amelyek között mindig megtalálha-
tó egy általuk, saját kezűleg készí-
tett meglepetés is.  
Az ünnepek mind-mind nagy sze-
repet töltenek be a gyerekek éle-
tében, ezért is érezzük fontosnak, 
hogy az ünnep varázsát a bölcső-
dében is a szülővel közösen élje át 
a gyermek. 

Több szabadidős program is útjára 
indult ezekben az években. 

 Bölcsődénk hatalmas udvarral 
rendelkezik, amit a mindenna-

pokban maximálisan ki is hasz-
nálunk és ez ad helyet a már 
hagyománynak számító gyer-
meknapi rendezvényünknek. Itt 
légvár, arcfestés, rendőr- és 
tűzoltóautó bemutató valamint 
számtalan játszási lehetőség 
közül választhatnak a gyerme-
kek. Nemcsak a jelenlegi, ha-
nem a volt és leendő szüleink is 
nagyon várják. 

 Közkedvelt és a szülők körében 
nagyon népszerű a minden év-
ben megrendezésre kerülő 
ételbemutatónk, ahol a szülők 
kóstolót kaphatnak azokból az 
ételféleségekből, amik a gye-
rekek étlapján szerepelnek. Kü-
lön örülnek annak, hogy szá-
mukra kevésbé ismert vagy is-
meretlen ételeket kínálunk kós-
tolásra. Mindenki kap egy re-
cept összeállítást, így ami ízlett, 
azt a szülő otthon is elkészítheti. 

 Karácsonyváró kézműves dél-
utánunkon otthon is egyszerűen 
elkészíthető, kis anyagi ráfordí-
tást igénylő dekorációs ötletek-
kel segítünk a szülőknek a kará-
csony előtti készülődésben. 

 Szolnokon csodálatos Vadas-
park található, amit sok szülő 
beiktat a család hétvégi prog-
ramjába, de sokan vannak azok 
is akik nem tudják ezt megtenni. 
Ezért is szervezzük meg mi min-
den júniusban a szülővel történő 
vadasparki buszos kirándulá-
sunkat a gyerekek nagy örömé-
re. Sokan először ülnek buszon, 
először látnak ennyi állatot, s 
persze a társakkal történő uta-
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zás is külön élmény. Képeket 
készítünk, amit hetekkel később 
is szívesen nézegetnek a gyere-
kek. 

Csoportunk a kirándulás napját 
„Családi nap”-nak nevezte el, hisz 
a délelőtti vadasparki látogatást 
egy kis pihenés után bográcsolós 
délutánnal folytatjuk. Néhány apu-
ka mindig örömmel vállalja a sza-
kács szerepét a gazdasági udva-
runkon. A többi szülő és a gyere-
kek a játszóudvaron és a szobában 
tevékenykednek és beszélgetnek. 
Sok gyermeknek a testvére is eljön. 
A szülők közelebbről is megismerik 
egymást, van idejük egymással 
beszélgetni. 
Az elkészült étel szabadban való 
elfogyasztása pedig mindig nagy 
élmény a gyerekeknek. Minden 
ilyen délután ragyogóra sikerült, 
kettő mégis nagyon emlékezetes 
volt. 
Az egyik jól összeszokott csopor-
tunk egyik fele szeptembertől óvo-
dába ment, a maradó gyerekek-
hez pedig újak jöttek. Júniusban a 
szülők kérésére, javaslatára meg-
hívtuk a már óvodába járó gyere-
keinket és szüleiket, akik örömmel 
fogadták a meghívást. Gyerekek-
kel, felnőttekkel, testvérekkel, s 
persze velünk, több mint 70-en 
voltunk, de sötétedés előtt senki 
sem indult haza. 

A másik emlékezetes eset, egy 
nagyon meleg, nyári napon történt. 
Igyekeztünk árnyékban illetve szo-
bában maradni, amíg főtt a finom 
paprikás krumpli. Majd úgy döntöt-

tünk, hogy kihasználjuk a pancsoló 
adta lehetőséget, s egy jó hangu-
latú délutáni fürdőzéssel frissítettük 
fel a gyerekeket. 

A szülőknek nemcsak programokat 
szervezünk, sokszor kérnek nevelés-
sel, étkezéssel kapcsolatos taná-
csokat. Tapasztaljuk, hogy egyre 
több kisgyermek küzd kisebb-
nagyobb problémával, sokuknak 
megfelelő szakemberhez való irá-
nyítással tudunk a legtöbbet segí-
teni. Ahhoz, hogy felismerjük eze-
ket az eseteket elengedhetetlen 
számunkra az önképzés, mivel sok, 
eddig ismeretlen, új esettel találko-
zunk. Segítséget nyújtunk a csalá-
doknak akkor is, amikor egy gyer-
mekről kiderül, hogy ételallergiás. 
A szülőknek megnyugvást jelent, 
hogy Szolnok város minden bölcső-
déjében lehetőség van az ételal-
lergiás gyermek ellátásra. 
Sok esetben az is új helyzet elé 
állít bennünket, amikor nemcsak a 
gyermek, hanem a szülő is segít-
ségre szorul. Mindezek mellett 
újabb és újabb szakmai elvárások-
kal kell szembenéznünk, amiknek 
az elfogadása nem mindig könnyű. 
Valójában nem az új dolgok elfo-
gadása nehéz, hanem a régi, be-
rögzült gyakorlat elfelejtése. 
1-2 éve a mi bölcsődénkben is 
működik a Szülői klub és a játszó-
délután. Az ötletet másik bölcsődé-
ből vettük át. Nehezen tudtuk ma-
gunkénak, de belevágtunk és meg-
tapasztaltuk, hogy nagyon jól mű-
ködik. 
Mindkettő azt a célt szolgálja, 
hogy a leendő szülők és gyerekek 
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betekintést nyerhessenek a bölcső-
dei életbe. 
Az utóbbi 2-3 évben nagyon sok 
dolgozónk nyugdíjas lett, azok 
akikkel éveken át együtt dolgoz-
tam. Úgy érzem, hogy ezzel pá-
lyafutásomnak egy hosszú szaka-
sza lezárult és egy új vette kezde-
tét. A nyugdíjba vonult dolgozók 
helyét új, fiatal gondozónők vették 
át, akiknek nagyon örülök annak 
ellenére, hogy hiányoznak a régi-
ek. 
Most döbbentem rá, hogy hasonló 
a helyzet ahhoz, amikor a pályá-
mat kezdtem. Csak most én vagyok 
a tapasztalt és bölcs „öreg”, aki 
talán nemsokára nyugdíjas lesz, de 
addig még szeretném mindazt a 
„nem tanítható” tudást átadni a 
fiataloknak (köztük a saját lá-

nyomnak is, aki időközben felnőtt 
és ezt a szakmát választotta) amit 
annak idején én is örökségül kap-
tam. 
Szeretném, ha az általam, általunk 
elkezdett szemléletet tovább vin-
nék. Szerencsére ezek a fiatalok 
úgy tűnik nemcsak, hogy tovább 
viszik a hagyományokat, hanem 
rengeteg új ötletük is van. Nyitot-
tak, merészek van bennük lendület 
és vágy a megmérettetésre.  

Kívánom a fiataloknak, hogy annyi 
örömteli pillanatban legyen részük 
ezen a pályán amennyit én is átél-
hettem.  

Mádi Györgyné 
kisgyermeknevelő 

Kolozsvári úti Bölcsőde 
Szolnok 
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