
Nagy megtiszteltetésként fogadtam a 
lehetőséget, hogy XXV. Katedra Napok 
keretében megrendezett „Sajátos neve-
lési igény a mindennapok iskolájában” 
című konferencián részt vehettem, és 
gondolataimat megoszthattam a tisz-
telt hallgatósággal. Vezérgondolatként 
Szent-Györgyi Albert-et idézném: „A 
békéhez nem bombák kellenek, ha-
nem jóakarat és emberi együttérzés.” 

Dolgozatomban arról az új pedagó-
giai programról szeretnék beszámolni, 
ami a Szegedi Tudományegyetem Ju-
hász Gyula Pedagógusképző Kar Taní-
tó- és Óvóképző Intézet Óvóképző szak-
csoportján belül az óvodapedagógus és 
szociálpedagógus hallgatók képzésének 
keretén belül történik. A program célja 
a hallgatók szociális kompetenciáinak 
fejlesztése, a másság iránti érzékenyíté-
se, konfliktuskezelési technikáik bővíté-
se, valamint mindehhez megfelelő kom-
munikációs eszköztárral való felruházás 
elérése.

Mi a másság? „Minden ember egy 
megismételhetetlen csoda, és a hozzá-
vezető útnak is csodának kell lennie.” 
(Erich Fromm) A másság szót a szótá-
rakban nem találhatjuk meg. A másság 
fogalma csak a normativitás fogalmával 
együtt létezik (statisztikailag a norma 
az átlag, a statisztikai szórás pedig a 
másság). A másság jelentéstartalmá-
hoz hasonló, de nem azonos jelentésű 
a „különbség” szó. A „különbség” elté-
rést, megkülönböztetést fejez ki. Ennek 
a szónak is van azonban olyan jelenté-
se, amelyre akkor utalunk, amikor azt 
mondjuk, hogy „de micsoda különbség”. 
Ezzel az állításunkkal már nem a szoká-
sos, hanem valamilyen „más”, a szoká-

sostól eltérő különbséget, valamilyen 
minősített vagy „minőségi” különbséget 
akarunk kifejezni. (Illyés, 1999) 

A másság egy kimondottan szociál-
pszichológiai fogalom. A személyiség-
pszichológia, az individuálpszichológia 
azt mondja, hogy minden ember egy 
egyedi, megismételhetetlen csoda. A 
másság egy relatív fogalom: kikhez, 
mihez képest más valaki, és egy adott 
kultúrkörben, társadalomban mi számít 
másságnak, milyen megítélés alá tarto-
zik erkölcsileg. A másság lehet pozitív és 
negatív, tudatos és nem tudatos. Pozitív, 
mellyel mindenki akár közösséget is tud 
vállalni. Ilyen például a környezetünk-
ben élő művész, zenész, festő, aki a hite-
les alkotások létrejöttéhez elismertséget 
kap környezetétől, arra való jogot, hogy 
– pozitív – más legyen. És a negatív? Ő 
az, aki nem rendelkezik azzal a képes-
séggel, hogy viselkedése elfogadásához, 
magyarázatához valamilyen értelmező 
végterméket, alkotást produkáljon. En-
nek hiányában pedig viselkedése meg-
ítélés, elítélés tárgya lesz.

G. W. Allport részletesen leírja azokat 
a viselkedésformákat, amelyek előítéle-
tekre korlátozódó másságszemlélettől a 
stigmatizált személlyel szembeni egyre 
aktívabb fellépésekig vezetnek:
1. „Szóbeli előítéletesség: a legtöbb elő-
ítéletes ember hangoztatja előítéleteit. 
Hasonló barátok körében, alkalomad-
tán idegenek között is teljesen gátlásta-
lanul juttatják kifejezésre idegenkedé-
süket és ellenérzéseiket.
2. Elkerülés: erősebb előítélet esetén a sze-
mély kerülni igyekszik a kellemetlennek 
ítélt csoport tagjait, még akkor is, ha ez 
tetemes kényelmetlenséget okoz számára.
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3. Hátrányos megkülönböztetés: az elő-
ítéletes személy ilyenkor aktív jellegű 
ártalmas viselkedésre vállalkozik.
4. Testi erőszak: felfokozott érzelmi 
tényezők esetén az előítélet erőszakos 
vagy az erőszakkal egyenértékű cselek-
vésekhez vezethet.
5. Kiirtás: a lincselések, a pogromok, 
a tömeggyilkosságok és a náci népirtó 
pogromok jelzik az előítéletek erősza-
kos kifejeződésének végső fokozatát.” 

A másság elfogadását nem lehet elég 
korán elkezdeni.  Az élet első éveiben 
elsősorban a szülőkre, a családra há-
rul az a feladat, hogy a kisgyermekből 
elfogadó, másságot tisztelő személyisé-
get neveljenek. A tolerancia nemcsak a 
fogyatékkal élőkre terjed ki, hanem a 
más nemzetiségű, más bőrszínű vagy 
más vallású emberekre is. A másság 
elfogadása azt jelenti, hogy képesek va-
gyunk tanulni másoktól és tudunk ve-
lük együttműködni, képesek vagyunk 
áthidalni a köztünk lévő különbsége-
ket. 

A másság mellett nem szabad megfe-
ledkeznünk egy másik fogalomról – az 
egyediségről sem. Ahogy mindenki más, 
úgy mindenki egyedi is. Mindenki más-
sága a saját egyedisége. Ez lehet tudatos 
és nem tudatos dolog. Tudatos, amikor 
a különbözőségünket vagy akár egyedi-
ségünket szánt szándékkal meg akarjuk 
mutatni, ezzel is kifejezve különlegessé-
günket. Nem tudatos, amikor akár bio-
lógiai, akár társadalmi szinten „hozzuk 
magunkkal” másságunkat. Ilyen biológi-
ai másság lehet az egészség, illetve a be-
tegség léte, vagy annak megítélése. Tár-
sadalmi lehet pl. a nyelv, a család, vallás 
vagy akár az etnikai hovatartozás.



Képzési programunk két területet 
foglal magába. Az egyik terület az ún. 
„egészségileg problémás gyermek” és 
az ezzel kapcsolatos pedagógiai felada-
tokkal foglalkozik. Ki kell hangsúlyozni, 
hogy programunkba elsősorban azok-
kal a gyermekekkel való foglalkozást 
vettük bele, akik nem tartoznak egyál-
talán – vagy „még” nem – az SNI (sajá-
tos nevelési igény) kategóriájába. Ilyen 
lehet a diabetes, a különféle anyagcse-
rezavarok, mint lisztérzékenység, laktóz 
intolerancia, asztma, ekcéma, vagy akár 
a még nem diagnosztizált autista vagy 
figyelemzavaros gyermek is.

A programunk másik területe a „szo-
ciális készségek kialakítását és fejlesz-
tését” tartalmazza. Az ok, amiért ezt a 
területet emeltük be, az a bevezetőben 
említett másságtolerancia. Ahhoz, hogy 
a gyermekek erre képesek legyenek, 
és ezzel együtt beteg társaikkal szem-
ben is elfogadóvá váljanak, a szociális 
kompetenciájukat kell erősíteni. Álta-
lánosan elfogadott nézet szerint a szo-
ciális kompetencia különböző szociális 
készségek együttes birtoklása. A szoci-
ális készségek száma sok ezerre tehe-
tő, amelyekből az egyes személyek sok 
százzal rendelkeznek. A szociális visel-
kedés eredményessége, hatékonysága 
nagymértékben függ a szociális kész-
ségek készletének gazdagságától. Minél 
gazdagabb ez a készlet, annál nagyobb 
az esély arra, hogy az aktuális helyzet 
megoldását hatékonyan segítő készség 
aktivizálódjon. Nézzük néhány példát. 
Tehát a szociális kompetenciák képessé 
teszik az embert arra, hogy egy adott 
szociális interakción belül elérje kívánt 
célját, szociálisan elfogadható legyen, 
cselekedete ne mások kárára történjék. 
Ismerjék és értelmezzék a verbális és 
nonverbális kommunikációt. Képesek 
legyenek másokról valós képet kialakí-
tani, vagyis a szociális percepciójukat 
erősíteni kell. Természetes, hogy szük-
ség van az empátiára, a segítő magatar-
tásra, a kooperációra és az altruizmusra 
egyaránt. Ezzel egy időben fejleszteni 
kell a konfliktusmegoldó készségüket 
is. Sue Spence (1983) megkülönbözte-
ti a mikroszociális és a makroszociális 
készségek körét. A mikroszociális kész-
ségek körébe a verbális és a nonverbális 
kommunikációt, a percepciót, míg a 
makroszociális készségek közé az empá-
tiát, a segítő magatartást, a kooperációt, 
az altruizmust és a konfliktusmegoldó 
képességet sorolja. „Minél különbözőb-
bek a gyermekek a csoportban-korban, 
fejlettségben, természetben…, annál 
több szociális tapasztalatot szerezhet-
nek, és ezek a tapasztalatok döntő mó-

don segítik személyiségük fejlődését.” 
(Maria Montessori)

Mi Motivált A progrAM 
kidolgozásárA?

A másságtolerancia hiánya és az egy-
re nagyobb méreteket öltő előítéletes-
ség, valamint az egyre jobban elterjedő 
stigmatizálás ösztönözte a program 
létrejöttét. A pedagógiában naponta 
tapasztaljuk, hogy növekszik a gyerme-
kek között a konfliktusok száma, ami-
nek egyenes következménye az agresz-
szió és az erőszak.
Az agresszió formái már az óvodában 
is megjelennek:
Közvetlen módon:
 Verbálisan – csúfolódás, megalázás
 Kiközösítéssel
 Fizikai szinten – lökdösődés, vereke-

dés
 Pszichológiai szinten – fenyegetés, 

kényszerítés, zsarolás

Közvetett módon:
 Pletykával
 Szociális agresszióval 

Miért kell koMolyAn venni, és 
Mit lehet tenni? 

Már gyermekkorban egyre gyako-
ribb a depresszió és az öngyilkosság. 
A HBSC (Health Behaviour in School-
aged Children: A WHO-collaborative 
Cross-National Study National Report 
2014) jelentése szerint már a 14 éves 
korosztálynál megjelenik a szerhasz-
nálat. Fokozatosan nő az iskolai bűn-
cselekmények száma, ezzel egy időben 
felütötte a fejét a mobbing vagyis a 
pszichoterror is. 

Programunkban a kapcsolatok lét-
rehozásában és megerősítésében, az 
érzékenyítésben, a konfliktusok meg-
előzésében (prevenció) látjuk a legna-
gyobb lehetőséget. Azt gondolom, hogy 
nagyon fontos a konfliktusok és feszült-
ségek kezelése, de ennél még sokkal 
fontosabb az, hogy ezek ne alakuljanak 
ki. Véleményem szerint a prevencióra 
kellene sokkal nagyobb energiát fektet-
ni. Már óvodás korban el lehet kezdeni 
a gyermekek érzékenyítését. Erre kiváló 
lehetőség nyílik az úgynevezett beszélő 
körök felhasználása során. 

Kétféle kört, illetve a kettőnek az 
együttesét különböztetjük meg: 
1. „Proaktív” kör, ami – ahogy a nevé-
ből is kitűnik – valamit meg szeretne 
előzni. Ebben a körtípusban szabályt 
tudunk alkotni pl. el akarjuk vinni a 
gyermekeket az állatkertbe, vagy csak 
simán kirándulni szeretnénk, és a kör-
ben meghozzuk a szabályokat a helyes 

viselkedésre vonatkozóan. Érzékenyíteni 
is tudunk, pl. ha valamilyen „mássággal” 
rendelkező kisgyermek kerül be az óvo-
dai csoportba vagy az iskolai osztályba, 
ezzel a kommunikációs formával meg-
ismertethetjük előre a gyermekeket a 
jövendőbeli társukkal, a problémájával, 
a vele szembeni helyes viselkedéssel. Ki-
dolgozhatunk olyan programokat közö-
sen, amivel megkönnyíthetjük az új társ 
beilleszkedését a közösségbe.
2. „Reaktív” kör: Ahogy arra az elneve-
zés is utal, ez már valamire reagáló kör-
forma. Már kialakult valamilyen konf-
liktus vagy helyzet, amire reagálni kell, 
meg kell oldani. Az előbbi példák közül 
kiemelve egyet, ilyen lehet az, amikor an-
nak ellenére, hogy együttesen megalkot-
tuk a kirándulás szabályait, ezeket a sza-
bályokat valaki vagy valakik megszegték. 
A probléma oldása során nagyon fontos 
a körforma használata, hiszen mindenki 
érintett egy ilyen helyzetben. A közösség 
minden tagjára kihatással van a szabály-
szegés, ezért ne csak a szabályszegővel, 
négyszemközt oldja a pedagógus a prob-
lémát. A közösség tagjaiban bizonytalan-
ságérzet vagy akár félelemérzet is kiala-
kulhat egy-egy szabályszegő viselkedés 
végignézése láttán, ami a biztonságér-
zetük elveszítését eredményezheti, ezért 
fontos, hogy az összes érintettel (szemta-
núval, szabályszegővel vagy akár elszen-
vedővel) közösen keressük a megoldást.
3. „Vegyes” körforma: Ezt olyankor kell 
alkalmazni, amikor egy proaktív körben 
olyan helyzet alakul ki, amit reaktívan 
azonnal meg kell oldani. Ilyenkor a pro-
aktív kör reaktívba fordul át. 

Dolgozatomban a programnak csak 
villanásszerű ismertetésére volt lehető-
ségem. Hosszú távú terveim között az is 
szerepel, hogy az óvópedagógus és szo-
ciálpedagógus hallgatók után a tanító 
szakos hallgatók számára is elérhetővé 
tegyem a programot, valamint pedagó-
gus-továbbképzéseket is tervezünk indí-
tani ebben a témában.

Végezetül azt gondolom, hogy „annyi-
ra vagyunk erősek, mint a leggyengébb 
láncszem.” Ennek a leggyengébb lánc-
szemnek a megerősítésén kell dolgoz-
nunk nap mint nap.
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