
Simogatás az éteren át
Eljött az este s a 
két kisgyermek 
nem a mesét 
várja, hanem az 
éteren keresztül 
bejelentkező 
apukát. Már 
előre odaültek a 
számitógép elé 
és dobogó szívvel 
fülelnek a már jólismert Skype-csengőre.
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Oktatás és tanévzárás a 
világjárvány idején

15 bölcs tanács egy nagypapától
Egy nagyapa 
saját 
tapasztalatain 
alapuló jó 
tanácsokat 
tartalmazó 
listát hagyott 
hátra unokái 
számára, 
üzenete 
sokakat megérint.
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Bár a 2019-2020 - as tanév az előző évekhez hasonlóan kezdődött, a járványhelyzet márciustól 
alapjaiban bolygatta fel a hazai tanügyi rendszert: a gyermekek és a pedagógusok egyik napról a 
másikra minden előzetes felkészültség és tapasztalat nélkül az online oktatásra tértek át.

Mit tapasztaltunk 
pedagógusként ez 
időszakban? 

• Az elmúlt három 
hónap tapasztalata tu
datosította azt, hogy 
technikailag bármeny
nyire tökéletesen mű
ködjön minden, az 
embert semmiképp 
sem helyettesíti egy 
gép, hiszen az okta
tás és a nevelés az is
meretátadáson túl az 
érző és gondolkozó 
emberek közötti kap
csolatban kibontakozó 
folyamat.

• A tananyagot 
sem lehet úgy átvenni 
online oktatási formá
ban, mint rendes isko
lai körülmények között. Nem lehet, mert az online 
oktatásban teljesen át kell álljon, meg kell újuljon 
az ember gondolkodása, elfelejtheti a hagyományos 
módszereket, kizárólag csak a legszükségesebbek 
és legfontosabbak tudatosítására kell szorítkoznia 
úgy, hogy sokszor nem látja a diák arcát, tekintetét, 

nincs lehetősége a visszakérdezésre, a többszöri 
magyarázatra. Az online oktatás ugyanis nem minden 
esetben jelent élő videós kapcsolatot. 

• Eddig is tudtuk, hogy a romániai tananyag zsú
folt, számos dolog teljesen fölösleges benne, rövidí
teni kellene.                                  Folytatás a 2. oldalon
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Ez most gyakorlatilag is megvalósult, mert a 
rövidített tanórákon, hiányos technikai felszereltség 
mellett csak a legszükségesebbet lehet átadni. Ez 
azonban nem feltétlenül rossz. Ehhez adódtak a 
technikai nehézségek is, mert nem minden család 
ott honában találunk teljes digitális felszereltséget, 
különbségek vannak az internetes lefedettség 
tekintetében is, vagy egy diák mellett még egykét 
testvér, esetleg a szülő is osztozott ugyanazon a 
számítógépen. 

Türelemmel és megértéssel próbáltuk elfogadni a 
helyzetet, és próbáltuk a kapcsolatot valamilyen úton
módon felvenni a diákkal, illetve annak családjával. 
Iskolánk egyfajta egységes digitális platform (Google 
Classroom) létrehozásával igyekezett segí teni diák
nak és pedagógusnak egyaránt. Ezen kívül min den 
pedagógus saját belátása szerint használt olyan 
online kapcsolattartási formákat, amelyek kézen
fekvőbbek voltak mindkét fél számára (Messenger, 
Facebookcsoportok, ímél, stb.). A cél szentesítette 
az eszközt.  

• Alkalmazkodnunk kellett az egész világon egyedi  
„okta tási reformhoz”, amelyben az értékelésnél túl 
nagy szerephez jutottak a szülők és a nagykorú gyer
mekeik, aki beleegyeztek vagy sem a minősítés/jegy 
naplóba való beírásába. A minősítés alárendelése az 
egyéni és sokszor elfogult szülői értéknek és érdek
nek, hamis képet festett a diák tudásszintjéről, és ki
szol  gáltatottá tette a pedagógust, aki sokszor megaláz
tatásként élte meg a helyzetet.

Mindennek ellenére a tanévet sikeresen lezártuk, 
remélhetőleg ősszel, a tanévnyitón történik a diákok 
díjazása, oklevelek és jutalomkönyvek átadás.

A végzőseink? Ők majd unokáiknak is mesél
het nek arról, hogy egy parányi, mikroszkopikus 
méretű vírus elvette tőlük az elmúlt 8 vagy 12 évtől 
való méltóságteljes búcsúzás lehetőségét. Őrökre  
hiányozni fog nekik a ballagás, az iskolacsengő 
utolsó hangja, a Gaudeamus, a bankett, az utolsó 
közös buli…De részük volt egy eddig egyedülálló 
„online ballagásban”: iskolánk vezetősége és az 

osztályfőnökök gondoskodtak arról, hogy a leg
jobbat hozzák ki ebből a helyzetből, ami techni
kai lag megvalósítható. Egy kisfi lmet készí tettek a 
bal lagás napjára, amelyben volt igaz gatói kö szöntő
beszéd, osztályfőnöki búcsú, a négy év leg emlé
kezetesebb eseményeiről összeállítás… Az idén 
ennyire futotta. 

A végzősök díjazása azonban „live” történt, ugyan
is a tanév utolsó két hetében a diákok naponta há
rom órás vizsgára való előkészítőkön vettek részt a 
jár vány ügyi előírásoknak megfelelően (maszk vi se  
lése, kézfertőtlenítés, távolságtartás). Horváth József 
ta nár úr osztálya, a 24 fős VIII. A a következő díja zot
tak  kal büszkélkedhet: 

I. díj-évfolyamelső, Mák Csenge Tünde
II. díj, Szász Adrienn Anikó
III. díj, Szabó Nikolett
Dicséretek: 1. Boda Zsanett, 2. Szabó Konrád 

Gyula, 3. Petkes Patrik Sándor, Kocsis Szabolcs Árpád,             
4. Szász Kristóf Zsolt

Az idei tanévben a tantárgyversenyek megyei sza
kaszán elért szép eredményeikért a Szilágy me gyei 
Tanfelügyelőség részéről oklevélben ré sze sült Szász 
Adrienn Anikó (II. díj a Simonyi Zsigmond helyesírási 
versenyen) és Molnár Anikó (III. díj a Mikes Kelmen 
magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen). Felké-
szítő: Veres Erzsébet magyartanár

Időközben a nyolcadikosok vizsgája (nemzeti fel
mérés) is sikeresen lezajlott. Az összesített ered mé
nyeket az alábbi táblázat mutatja:

Megjegyzés: 
 a legkisebb átmenő jegy az 5ös
  az idén a diákok kódszámmal tudták vizsga je

gyeiket megnézni
Az idei tanév utolsó három hónapja cáfolta azt a 

mondást, miszerint „nincs új a nap alatt”. De van... és 
minden helyzetre van megoldás. 

Az őszi viszontlátás reményében minden kedves 
diáknak kívánok élménydús vakációt, a kollégáknak 
pihen tető nyaralást, a végzőseinknek pedig álmaik, 
vágyaik megvalósulását!                         Veres Erzsébet     

Tantárgy Tanintézmény Átmenési arány 
tantárgyakként

Összesített 
átmenési arány

Román nyelv 
és irodalom

Sarmasági 1es Számú Szakképző Líceum 75%

72,50%

Sarmasági 2es Számú Általános Iskola 80%
Ady Endre Általános Iskola Lompért 50%

Magyar nyelv 
és irodalom

Sarmasági 1es Számú Szakképző Líceum 100%
Ady Endre Általános Iskola Lompért 100%

Matematika Sarmasági 1es Számú Szakképző Líceum 62,50%
Sarmasági 2es Számú Általános Iskola 40%
Ady Endre Általános Iskola Lompért 50%

Oktatás és tanévzárás a világjárvány idején
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Eljött az este s a két kisgyermek nem a mesét várja, 
hanem az éteren keresztül bejelentkező apukát. Már 
előre odaültek a számitógép elé és dobogó szívvel fülel
nek a már jólismert Skypecsengőre.

De apa még késik, még nem érhető el. 
− Biztosan késő estig dolgozott, most fáradt – véle

kedik a kisfi ú.
− Igen – mondja a kislány – vagy épp zuhanyozik. 

Tudod, mindig porosan ér haza.
− Mi az, hogy „haza”?  hirtelenkedik a másik 

gyerek. Az csak munkahely! Nem így mondja anya is?
Végre felbúg a kereső hangja, 

anya hamar megnyomja a válasz
gombot. Aztán a két gye rek min
denről elfeledkezik: hogy ők 
is már fáradtak, hogy kint felej
tették az udvaron a játé ko kat, a 
kutyus sem kapott enni.

Ezer kérdéssel állnak elő 
egymás szavába vágva. Elme
sélik, mi történt az óvodában, 
felhorzsolt térdüket mutogatják, 
ami egyre jobban fáj, hogy apa 
is láthatja.

− Megsimogatnám – de 
nem tudom. Majd ha otthon 
leszek, milliószor megpuszilom. 
Meg kaptátok a csomagot? 
Tetszettek az új játékok, a cipők, 
a görkorik?

− Igen, apa, de mikor jössz már haza?
És ugyanez a kérdés hangzik mindig fel és ott lüktet 

az éteren keresztül napokon, heteken, hónapokon át.
Jó, hogy apa annyi mindent küld, hiszen nekik van 

a legszebb ruhájuk az oviban, otthon pedig a legér de
kesebb játékok várnak rájuk. Anyának sincs gondja 
kifi zetni a számlákat, ha kell orvosságra is van pénz 
meg ennivalóra,... ezernyi jóra.

De nincs ölelés, nincs jóéjt 
puszi, nincs simogatás, focizás, 
hancurozás... apával. Pedig 
olyan jó volt együtt biciklizni, 
horgászni, lovacskázni. Apa 
olyan erős, felrepít a csilla gokig. 
Apának olyan jó érdes és nagy 
a tenyere, elfér benne két kis
gyermek keze.

− Apa megfáztál, miért szi
pogsz? – kérdi a fi úcska.

− Nem, te buta – igazítja ki 
a lányka suttogva. Apa sír. Erre 
feláll, hogy a képernyőn megsi
mogassa arcát. Bátyuskája 
puszival követi. A monitor 
minden este tele van aprócska 

lenyo matokkal, miket a vágy hagy maga után.
Hirtelen megszűnik a kapcsolat, lefagy minden: apa 

arca, rajta a mosoly s az integető kéz.
Még sokáig várják aznap este is, hogy újra jelent

kezzen. De nem sikerül.
Nehézkesen lefekszenek, mint két aprócska 

elhagyott lélek. Elmondják legelső gyermeki imádsá
gukat, az esti imát: „Vigyázz az én szüleimre...”. Aztán 
ismét csak forgolódnak ágyacskájukban, nagyokat 
szuszogva a mackók nyakába, néhanéha álmukban 
is felsírnak. Van, amikor sokáig beszélgetnek még 

apáról, csak úgy halkan, hogy anya ne hallja. Mindent 
meghánynakvetnek kicsi elméjükkel, aztán majd 
elcsendesedik minden.

Vagy mégsem? Odaadát, a másik szobában 
párnába nyomva arcát, valaki felfelzokog, miközben 
ablakán belátnak a csillagok – ugyanazok, mint az 
Óperencián túl.

Istenem, hozd haza nékik Azt, akit nem pótolhat 
semmi!                Veres Piroska

Simogatás az éteren át
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A 72 éves James Flanagan, lánya tanácsára levelet 
írt unokáinak, amit nagykorúságuk elérésekor 
olvashatnak el. A papa halála után a listát a közösségi 
háló segítségével már több millióan olvasták.

„Drága Ryan, Conor, Brendan, Charlie és Mary 
Catherine!

Nagyszerű lányom, Rachel szerette volna, hogy 
írjak nektek néhány tanácsot, amiket az élettől 
tanultam, és ami másoknak is segíthet.

1. Isten csodálatos ajándékai vagytok, számunkra 
éppúgy, mint a világ számára. Ezt ne feledjétek, főleg 
a nehéz pillanatokban!

2. Amikor döntenetek kell, amikor a saját élete

tekről van szó, semmitől és senkitől ne féljetek. Nem 
számít, hogy mások mit gondolnak vagy mondanak, ti 
kövessétek álmaitokat és vágyaitokat. A legrosszabb 
az, amikor visszatekintve azt mondjuk: „ezt kellett 
volna tennem, azt kellett volna tennem.” Kerüljétek 
a pesszimistákat, kockáztassatok, és ne féljetek 
hibázni!

3. Minden ember egyforma! Akadnak, akik ruhá
jukkal, rangjukkal, hatalmukkal éreztetik másokkal, 
hogy mások fölött állnak. Ne ijedjetek meg, hiszen 
ezeknek az embereknek ugyanolyan kétségeik, 
félelmeik és reményeik vannak, mint nektek. 
Kérdőjelezzétek meg a tekintélyt, de legyetek óvatosak 
és bölcsek, hogy hogyan teszitek!

4. Tervezzetek! Készítsetek egy listát arról, amit szeret
nétek megtenni: utazások, tanulmányok, kapcsolatok, 
otthonteremtés… Legyen hosszú ez a lista, és minden 
évben nézzétek át, hogy mit sikerült megvalósítani. 
Ne halogassatok, így lehetővé teszitek, hogy a dolgok 
valóban megvalósulhassanak. Kezdjétek el most!

5. Legyetek kedvesek és segítsetek másokon, 
különösen a elesetteken és a gyerekeken. Mindenkinek 
vannak nehéz időszakai, és ebben a helyzetben jól jön 
a segítségetek..

6. Olvassatok minél többet! A könyvek az öröm, 
bölcsesség és ötlet forrásai, és ne felejtsétek bárhová 
magatokkal vihetitek.

7. Legyetek őszinték!
8. Minél többet utazzatok, főleg, amíg fi atalok vagytok. 

Ne várjatok arra, hogy „elég” pénzetek legyen, ne várjátok 
az ideális pillanatot, mert olyan sohasem lesz.

9. Az alapján válasszatok szakmát, amit jó szívvel 
és lelkesedéssel szerettek csinálni, mert dolgozni 
csak örömmel lehet. Figyeljetek arra is, hogy ne csak 
a pénz miatt válasszatok foglalkozást, az megbénítja 
a lelket.

10. Ne kiabáljatok és ne hangoskodjatok! Nincs 
eredménye, és e mellett ártotok vele magatoknak és a 
körülöttetek élőknek is. A kiabálásnak mindig kudarc 
a vége.

11. A gyerekeknek tett ígéretet mindig tartsátok 
be! Ne mondjátok, hogy „majd meglátjuk”, amikor 
nemet akartok mondani. A gyerekek az őszinteséget 
várják!

12. Soha ne mondjátok valakinek, hogy szeretitek, 
ha ez nem így van.

13. Éljetek összhangban a természettel, kirán
duljatok minél többet, erdőben, hegyekben, tengernél 
… Ez fontos a léleknek.

14. Minél többet öleljétek meg azokat, akiket 
szerettek. Mondjátok el nekik, milyen sokat jelentenek 
számotokra, ne várjátok meg, míg túl késő lesz!

15. Legyetek hálásak! Mindig.”

15 bölcs tanács egy nagypapától
Egy nagyapa saját tapasztalatain alapuló jó tanácsokat tartalmazó listát hagyott hátra unokái 
számára, üzenete sokakat megérint.
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Virginia Satir az 1950es években induló 
családterápia egyik karizmatikus személyisége. 
A szociális munkásból lett családterapeutát 
kortársai sokszor úgy jellemzik, mint egy 
csodálatos jótündért, akinek mindenkihez volt 
egy dicsérő, elismerő szava. A családterápia 
édesanyjának is hívott szakember 72 éve alatt 
számtalan családdal, szülővel és gyermekkel 
dolgozott együtt, a munkájából leszűrt 
tapasztalatait pedig több könyvében foglalta 
össze. Mi most egyik legismertebb művéből, 
a Család együttélésének művészetéből idézünk 
két fejezetet, melyekben az önértékelésről, 
annak gyökereiről gondolkodik. Satir fölvázolja 
a magas és az alacsony önértékeléssel 
rendelkező ember jellemzőit, és arra nézve is szolgál 
javaslatokkal, hogyan nevelhetünk olyan gyermeket, 
aki képes értékes emberként tekinteni magára.

A magas önértékelésű ember is érezheti rosszul 
magát

Satir rögtön a könyve legelején ad helyet az 
önértékelés vagy más néven önbecsülés témájának, 
ezzel is jelezve a fontosságát. Véleménye szerint az 
önértékelés döntő tényező abban, hogy mi történik 
az emberekben és az emberek között.

Ha magas az önértékelésünk, úgy érezhetjük, hogy 
számítunk, hogy jobbá válik a világ általunk. Hiszünk 
a saját kompetenciánkban, és úgy gondoljuk, saját 
magunk számára mi vagyunk a legjobb erőforrás, 
de tudunk segítséget is kérni, ha úgy hozza az élet. 
Tisztában vagyunk saját értékeinkkel, de meglátjuk 
és tiszteljük mások értékeit is. Nincsenek szabályaink, 
amelyekkel érzéseinket akarnánk korlátozni. 
Tudunk választani és az értelmünk irányítja a 
cselekedeteinket.

Teljesen elfogadjuk magunkat, abban a hitben, hogy 
minden, amit érzünk és gondolunk, az emberi.

Megélhetünk nehéz, gondterhes időket, amikor 
legszívesebben mindent feladnánk, de képesek 
vagyunk ezeket az időszakokat annak kezelni, amik: 
átmeneti kríziseknek. Mert ahhoz, hogy elfogadjuk 
lehangolt állapotainkat, negatív érzéseinket, jó magas 
önbecsülésre van szükségünk – állítja Satir.

Emlékszem, hogy egyszer egy kisfiú a következő 
kérdést szegezte felém az egyik terápiás ülésünkön: „Te 

mindig ilyen nyugodt és jókedvű vagy?” Ekkor kapva 
kaptam az alkalmon, hogy elmondjam: nem, én 
is szoktam nyűgös, piszkálódó, feszült és mérges, 
vagy éppen szomorú lenni. Sőt, még az is előfordul, 
hogy felnőttként hisztizek. Ez nagyon megtetszett 
a kisfiúnak, aki aztán azt kérte, hogy játsszak el egy 
olyan jelenetet az életemből, amikor hisztiztem. 
Szerencsénk volt, mert pont abban az időszakban 
bosszantott fel minden reggel a szomszédom a 
hangoskodásával, amire én magamban dünnyögtem 
és méltatlankodtam a lakásban, úgyhogy volt miből 
merítenem. Az egyik legjobb ülésünk kerekedett 
belőle, mert mindketten örültünk: ő annak, hogy nem 
csak neki vannak olykor rossz érzései, hanem még a 
tökéletesnek tűnő pszichológus bácsi is szokott ideges 
lenni, akinek szintén lehetnek rossz érzései. Én pedig 
azért, mert úgy éreztem, sikerült mintát nyújtanom 
arról, hogy a negatív érzéseink is mi vagyunk.

De most ugorjunk vissza Satirhoz, aki az alacsony 
önértékelésű személyek jellemzőit is megosztja velünk 
könyvében. Az ilyen ember sajátja, hogy megpróbál 
úgy viselkedni, mintha a negatív érzései nem is 
léteznének. Teszi mindezt azért, mert ezek az érzések 
azt okozzák, hogy alapvetően értéktelennek címkézi 
magát miattuk. Elítéli magát ezekben a helyzetekben, 
ahelyett, hogy a rossz időszakra úgy tekintene, mint az 
emberi élet sajátosságára, amivel valamilyen módon 
meg kell küzdeni.

Az alacsony önértékelésű ember azt feltételezi 
továbbá, hogy a többi ember rosszindulattal viseltet 
iránta, becsapják, lenézik és eltapossák. Azzal, hogy 
a legrosszabbra számít, a legrosszabbat is hívja, majd 
aztán meg is kapja

„A negatív érzéseink is mi vagyunk” 
– Virginia Satir az önértékelésről
Akinek magas az önértékelése, az mindig boldog? Közel sem – állítja Virginia Satir, a családterápia 
egyik legnagyobb alakja. Mi jellemzi azt az embert, aki magas önbecsüléssel bír, és hogyan 
nevelhetünk olyan gyermeket, aki értékelni és szeretni tudja magát? Ezekre a kérdésekre adunk 
választ a cikkben. 
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– írja a családterapeuta. Satir szerint azok, akik 
negatívan viszonyulnak saját magukhoz, leértékelik 
és büntetik magukat, és olyan állapotokat hoznak létre 
az életükben, melyben áldozatnak érzik magukat és 
másokat tartanak felelősnek saját cselekedeteikért. 
Azért, mert magukat képtelenek elfogadni, mások 
iránt irigységet és félelmet érezhetnek, ugyanakkor 
amiért önmagukat nem tudják szeretni és elfogadni, 
ezt épp másoktól várják el. Az alacsony önértékelés 
ilyenformán az egyénnek és az egyén környezetének 
destrukcióját, rombolását egyszerre magával hozza.

Milyen családban virágozhat a magas 
önértékelés?

Satir – sok más pszichológus mellett – szintén a 
gyermekkora helyezi a hangsúlyt a kérdés tárgyaláskor, 
amikor azt írja, hogy a gyermek önértékelése az 
első 56 évben szinte kizárólag a családon múlik. Az 
iskolakezdés után bár új impulzusok érik a gyermeket, 
azok annak függvényében lesznek rá hatással, hogy 
az első években mit tapasztalt meg otthon: az 
értékességet vagy az értéktelenséget.

Az értékesség érzése olyan környezetben tud 
igazán virágozni a gyermekben, ahol az egyéni 
különbségeket tiszteletben tartják, a szeretetet nyíltan 
kimutatják, a hibák arra vannak használva, hogy 
tanuljanak belőle.

A kommunikáció nyílt, nincsenek a felszín alól 
dolgozó és ott kavargó, de hatásukat folyamatosan 
éreztető, kimondatlan és kimondhatatlan tabuk.

A szabályok rugalmasak, és a felelősségről a szülők 
mintát nyújtanak.

Az önértékelésünk táptalaja a családunk.
A szülők számára a legnagyobb kihívás – írja a 

családterapeuta –, hogy jóhiszeműen elültessék a 
magjaikat, majd kíváncsian várják, milyen növény 
fejlődik ki belőle, ahelyett, hogy szigorú előfeltevéseik 
lennének arról, milyen növényt szeretnének. 
Nyitottságra bátorít Satir, amikor azt mondja, hogy a 
szülőknek el kell fogadniuk a tényt, hogy a gyermekük, 
ez a „kis növény” a maga nemében páratlan, egyszeri 
és megismételhetetlen lesz.

Konkrét nevelési tippek

Az általánosabbnak mondható iránymutatások 
mellett konkrét tanácsokat is ad a szerző a nevelési 
stílusra vonatkozóan, melyeket jó szem előtt tartaniuk 
a szülőknek annak érdekében, hogy gyermekük 
képessé váljon értékelni önmagát. A könnyebb 
átláthatóság kedvéért ezeket most pontokba szedjük:

• Tudatosítsuk, hogyan érintünk. Milyen érzés 
lenne számunkra, ha azt mi kapnánk? Képzeljük el, 
hogy mit tudhat meg a gyermekünk abból, ahogyan 
megérintjük. Milyen ez az érintés? Kemény, lágy, 
gyenge, félelemteli vagy aggódó? Mondjuk el a 
gyermekünket, amit érzünk ezzel kapcsolatban.

• Tudatosítsuk, mit fejez ki a tekintetünk. A tekin te
tünkhöz rendeljünk nyílt érzelmi információt is azzal, 
hogy közben megosztjuk gyermekkel, mi van épp 
bennünk: „Mérges vagyok”, „Boldog vagyok” stb.

• Az önértelés fejlődésének fontos követelménye, 
hogy a gyermek megtanuljon differenciálni azok között 
az események között, melyek vele kapcsolatosak, és 
amelyek nem. Ennek érdekében mindig igyekezzünk 
pontosan kifejezni a gyermek előtt, hogy kinek szól, 
amit mondunk.

• Adjuk meg a gyermeknek azt a jogot és 
szabadságot, hogy kérdezhessen és lehessenek 
megjegyzései, sőt, adott esetben kritikái is.

• Osszuk meg minél pontosabban a gyermekkel, 
hogy adott események miért történnek a családban. 
Például egy veszekedés után Satir azt javasolja, hogy 
szülőkként egymás után menjünk oda a gyermek 
ágyához, és mondjuk el neki, mi történt (azt már csak 
ki tesszük hozzá, hogy lehetőleg ez a történet ne arról 
szóljon, mennyire elviselhetetlen a másik szülő).

• A gyermek önértékelését azzal is növelhetjük, 
ha egyenesen a szemébe nézünk, a nevén szólítjuk, 
fi noman megérintjük, és egyértelműen használjuk az 
„én” és „te” szavakat. Amikor vele vagyunk, szánjuk rá 
az időt, és legyünk igazán jelen számára.

• Azzal is segíthetünk, ha felhívjuk a fi gyelmét 
a másokkal való hasonlóságaira és különbségeire, 
de mindezt úgy tesszük, hogy a helyzet nem válik 
versengéssé vagy összehasonlítássá.

• Ha konfl iktushelyzet adódik (például elpakolás 
a szobában), akkor a legjobb, amit tehetünk, ha 
igyekszünk megőrizni nyugalmunkat, majd a gyerekkel 
a szemkontaktust tartva, szeretettel megérintve, 
határozottan elmondjuk az igényünket, például 
azt, hogy ideje elpakolni. Ezt követően a legjobb 
forgatókönyv, ha együtt el tudunk pakolni, ezáltal az a 
konfl iktushelyzet egy tanulási eseménnyé válik.

Nagyvonalakban ezek voltak tehát Virginia Satir 
gondolatai az önértékelésről. Zárásként álljon itt szó 
szerint egy utolsó gondolata, mely szépen kifejezi, 
mennyire fontosnak tartotta az önbecsülésünkkel 
történő foglalkozást a családterapeuta: „Sokszor 
eljátszottam a gondolattal, mi történne, ha a mai 
éjszaka után mindenki magas önértékeléssel ébredne 
fel. Azt hiszem, nagyon megváltozna a világ. Az emberek 
szeretettel, kedvességgel, és a valóságnak megfelelően 
tudnának bánni saját magukkal és egymással.”

Ha úgy érzed, hogy számodra is problémát okoz a 
negatív érzéseid tolerálása, a nehéz élethelyzetekkel 
való megküzdés, akkor segítséget nyújthatnak 
számodra Terápiás & Tanácsadó Központunk 
pszichológusai. 

Felhasznált szakirodalom:
Satir, V. (2018). A család együttélésének művészete. 

Animula: Budapest.
Varga Zoltán 

Család & Gyermekpszichológia, 
Családi kötelékek, Nevelés
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