Serdülıkorúak szüleivel folytatott tanácsadás és
konzultáció az iskolában
Szitó Imre
I. A szülı és a serdülı kapcsolatával foglalkozó elméletek
A szülıkkel folytatott tanácsadás megvalósítását hatékonyabban
végezhetjük, ha ismerjük azokat az elméleteket, amelyek a serdülık és
a szülık kapcsolatának problémáit segítenek megérteni.
a)Identitás keresés
Erikson véleménye szerint a serdülınek választ kell adnia arra
az alapvetı kérdésre ebben az életkorban , hogy " Ki vagyok én?". A
serdülıkorú fiatal találkozik a szülıtıl való függetlenedés, a pályaválasztás, a nemi szerep alakítása a világnézeti - vallási orientáció problémájával. Különféleképpen reagálnak a serdülık ezekre a helyzetekre, amelyeknek felmerülése 13-14 éves korra tehetı, lezárásuk pedig a
20-as évek közepére. Marcia (1980) egyik vizsgálatában a következı
kérdést tette fel serdülıknek:
Mennyire lennél hajlandó feladni jelenlegi foglalkozásodat ( iskolai tanulmányaidat), ha valamilyen jobb lehetıség adódna?
Hasonló kérdést tett fel világnézeti vonatkozásban is, azonban
itt csak a foglalkozással, továbbtanulással összefüggı választípusokat
ismertetjük. A válaszok alapján a serdülık reagálásait négy kategóriába csoportosította:
1. Az identitás elérése:
Tipikus válasz: " Elképzelhetı. De kétlem. Nem látom, hogyan adódhatna valami jobb a számomra."
Ezen a szinten lévı fiatalok átestek az identitásválságon. Foglalkoztak a felmerülı kérdésekkel, döntést hoztak. Elkötelezték magukat
valamilyen életpálya, világnézet mellett. Kritikusan szemlélték családjuk ezen területekkel kapcsolatos nézeteit és azokból elhagyták az
identitásukhoz nem illıket.
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2. Korai zárás:
Tipikus válasz: " Nem tartom valószínőnek. Ez az ,amit
mindig is akartam csinálni . A szüleim is elégedettek a választással és
én is."
Akik ezen a szinten vannak, elkötelezték magukat valamilyen
foglalkozás, valamilyen világnézet mellett, de nem adják jelét annak,
hogy az önmeghatározás krízisén keresztül estek volna. Úgy fogadták
el családjuk véleményét a pályaválasztás, a világnézet és a partnerválasztás vonatkozásában, hogy nem kérdıjelezték meg azt. Persze nem
lehet azt mondani, hogy ez a korai zárás minden területen egyaránt
igaz egy személyre. A korai zárással összefügg, hogy a szülı szorosan
magához láncolja a serdülıt. Ennek egyik megvalósulása, hogy a szülınek szüksége van arra az érzelmi támaszra, amit a gyermekének vele
azonos viselkedése, mint önmegerısítés, számára nyújt. Ugyanakkor
racionális érvek is elhangozhatnak a foglalkozás szülıi mintára történı folytatása mellett. Ezek az érvek részben a gazdasági érdekekre és
a szülınek a kivívott társadalmi presztizsére, kapcsolatrendszerére vonatkoznak. Ha a serdülı egy kritikus gondolkodási szakasz után választja ugyanazt a foglalkozást,világnézetet stb., mint a szülei, akkor
nem jellemzı rá a korai zárás. Ha azonban az erıs érzelmi kötelékbıl a
gondolkodásbeli ellenállás szintjén sem tud kibontakozni, ha a foglalkozási presztizs érveit nem tudja összhangba hozni saját elképzeléseivel, akkor a korai zárás jellemzı rá. A korai zárásnak akkor jelennek
meg a negatív következményei, amikor megrázkódtatás éri az egyént.
A bekövetkezı válság során nincsenek érvei életstílusának védelmében, lehet hogy életének 30-as 40-es éveiben kényszerül életvezetésének jelentıs átalakítására. Ekkor kell azzal szembesülnie, hogy talán
nem olyan sikeres ugyanazon a pályán, mint amiben a szülei sikeresek
voltak. Ekkor döbben rá, hogy nem a saját életét éli, hanem azt, amit
szülei megfelelınek tartottak számára. A korai zárás idıszakában
azonban vagy az együttmőködés vagy pedig a merev gondolkodás jellemzı rá.
3. Moratórium
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Tipikus válasz: " Ha biztosan tudnám, hogy mit szeretnék,
jobbat tudnék választani. Ennek a valami jobbnak is a mostani területhez kellene tartoznia. "
Azokat a fiatalokat jellemzi a moratórium, akik éppen identitásválságukat élik. Keresik a válaszokat a felmerülı problémákra, de még
nem tudtak kialakítani megnyugtató álláspontot tényleges élethelyzetük és vágyaik eltérésének feloldására, szüleik rájuk vonatkozó terveik
és saját elképzeléseik közötti kompromisszum megtalálására. Bizonyos nézıpontból etikusnak és nyitottnak tőnnek, mások véleménye
szerint viszont szorongónak és döntésképtelennek.
4. Identitásdiffúzió
Tipikus válasz: Persze. Miért ne? Valami jobbra könnyőszerrel váltanék.
Akik ebben az állapotban vannak nem rendelkeznek, integrált
összerendezett énképpel. Nem tudnak valamilyen lényeges célra összpontosítani életvezetésük tekintetében. Lehet, hogy átéltek bizonyos
identitáskrízist,de azt nem követte valamilyen döntés melletti elkötelezıdés. Néhányukra jellemzı, hogy különbözı dolgok, foglalkozások,
magatartások, életfelfogások iránt érdeklıdnek , de nem tesznek azért
erıfeszítést, hogy megvalósítsanak valamit ezekbıl. Néhányan azért
viselkednek így, mert túlságosan fiatalok ahhoz, hogy markáns álláspont kialakítására képesek legyenek. Ha nem a fiatal életkorral magyarázható az identitásdiffúzió jelenléte, gyakran tapasztalható, hogy a
szülıkkel kapcsolatos erıs érzelmi kötıdés akadályozza a saját életvezetési irányok észlelését. Ez esetben a szülı felismeri, hogy a fiatalnak
az életstílusával kapcsolatos döntést önmagának kell meghoznia,
azonban a döntés pillanatáig nagyon szoros érzelmi kötelékben tartja,
melynek következtében a saját elképzelések észlelése nem kap lehetıséget a fiatal életében. Egy másik változata gyakoribb a szülı- serdülı
kapcsolatnak , az a körülmény, hogy a szülı tehetségétıl, képességszintjétıl jelentısen eltér gyermekének tehetsége. Ehhez társul, hogy
megszakad a szülı kommunikációja gyermekével a jövıvel kapcsolatos eltérı elképzelések következtében vagy a házastársi kapcsolat felbomlása miatt. Elıfordul az is, hogy nincs olyan felnıtt a serdülı környezetében, aki megfelelıen hinne abban, hogy a serdülınek érdemes
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valamilyen irányban kipróbálnia pályaelképzelését, speciális helyzetben van továbbá a sokoldalúan tehetséges gyermek, akinél a döntések
meghozatalában azonos súllyal esik latba több tehetségirány. Szerepet
játszik olyan tapasztalat is az identitásdiffúzióban, hogy a határozottnak és elkötelezettnek mutatkozó szülık magatartása ellentmond kinyilvánított elveiknek és ennek következtében tartózkodik a fiatal attól, hogy valamilyen cél iránt egyértelmően elkötelezıdjék.
Egy amerikai vizsgálat szerint az általános iskola felsı tagozatában és az egyetem utolsó évfolyamaiban tanuló fiatalok körében az
identitáskeresés négy változata a következıképp alakul százalékban:

Identitás
elérése

Korai
zárás

MoraIdentitás
tórium diffúzó

Általános iskola
felsı tagozata

5

37

12

46

Egyetem utolsó
évei

40

31

16

14

Jelentıs változás az identitás elérésében és az identitásdiffúzió
csökkenésében mutatkozik az életkor növekedésének függvényében.
( Atkinson - Atkinson - Smith - Bem , 1994. )
A szülıkkel vagy a serdülıvel folytatott tanácsadás során mások
a tanácsadás céljai a korai zárás, a moratórium vagy az identitásdiffúzió esetén. A korai zárás esetén a szülı erısen tekintélyelvő és presztízsorientált magatartartásán szükséges változtatnia a tanácsadó beszélgetésnek A cél, hogy nagyobb szabadságot kapjon a fiatal szükségleteinek felismeréséhez és elkötelezıdjön valamilyen döntés mellett. A moratórium stádiumában lévı fiatal esetében azt kell megvizsgálni, hogy mennyire húzódott el a moratórium . A hosszan elhúzódó
krízishelyzet jelentıs stresszforrás, amely megbetegítı hatású. A szülınek az a feladata, hogy felismerje, jóllehet eltérı életstílust szeretne
megvalósítani gyermeke, s ı emiatt aggódik, mégis a serdülı szemé-
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lyes boldogságának támogatása lenne a fontos. Az identitásdiffúzió
estében még inkább mérlegelni kell azt, hogy milyen életkorú a serdülı. Ha iskolaváltás, szakmaválasztás elıtt áll, akkor jó tanulmányi
eredmény esetén a döntés elodázható azzal, hogy gimnáziumba megy
tanulni. Azonban a lehetıségekhez mérten foglalkozni kell azzal,
hogy fel nem ismert tehetségrıl, sokoldalú tehetségrıl, elnyomott ,
alacsony szintő képességekrıl van-e szó? Meg kell ismerni, hogy szoros érzelmi kötelék vagy elhanyagolás, megszakadt kommunikáció áll
fenn a szülı részérıl, amelynek következtében bizonytalan maradt az
önazonosság alakítása.
b) A család fejlıdési ciklusa a serdülı életvezetésének alakulása szempontjából
Haley (1973) szerint a család fejlıdési ciklusának szakaszai a
következık: 1. az udvarlás 2. a házasságkötés 3. az elsı gyermek születése és a gyermekkel való bánásmód körülményei 4. a házasság középsı szakasza 5. a szülık leválása a gyermekekrıl 6. a nyugdíjba
vonulás és az öregkor. A család fejlıdési ciklusának elmélete a családterápiás tapasztalatokból származó rendszerszemlélető megközelítés.
Bármely családtag viselkedési problémáját, mint tünetet a családi
rendszer mőködési zavara következményének tekinti és nem személyen belüli problémaként kezeli. A tünet keletkezésének oka a családtagok interakciójának torzulására vezethetı vissza. Az érzelmeket és
szükségleteket kifejezı nyílt kommunikáció helyett a játszmaszerő
kommunikáció kerül elıtérbe, melynek célja, hogy valamelyik fél
uralja a helyzetet . A kérdés általában az, kié legyen a kontroll annak
érdekében, hogy semmi se változzon, ne lépjen át a család a neki megfelelı következı fejlıdési fokra.
A serdülıkor tárgyalása szempontjából az udvarlás, a házasság
középsı szakasza és a szülık leválása a figyelemre méltó.
Az udvarlás szakaszában a fiatal legfontosabb feladata a megfelelı partnerkapcsolat megtalálása egyben leválás a szülıkrıl. Minél
inkább kitolódik a továbbtanulás befejezésének és a szakoklevél, diploma megszerzésének idıpontja , annál kevésbé lehet anyagi értelemben beszélni a szülıkrıl való leválásról. A leválást az érzelmi függetlenedésre ajánlatos korlátozni. Azokban a családokban, ahol a gyer-
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mek a szülı folyamatos gondoskodásában részesül, a serdülı korba
érve is tovább igényelheti ezt a gondoskodást. Van egy életkori szakasz, amikor a fiatalok megtanulnak udvarolni és részt venni egy ilyen
folyamatban. Minél inkább késlelteti a serdülı ezt a folyamatot, annál
periférikusabbá válik a társas hálóban a helyzete. Az a fiatal, aki húszas éveinek betöltéséig még egyszer sem randevúzott, problematikussá válhat kortárscsoportjában, melynek tagjai már évek óta részt vesznek az udvarlási tevékenységekben. Nemcsak arról van szó, hogy a
tapasztalatlan egyén még nem tanulta meg, hogyan kell bánni egy ellenkezı nemő személlyel, hanem azok a személyek, akiknek udvarolni
próbál, az udvarlási viselkedésnek már egy késıbbi szakaszában tartanak. Sok perifériára került serdülı sosem vált kellıen függetlenné a
családjától.
Más problémával rendelkeznek azok, akik kezdenek eltávolodni
családjuktól, mert partkapcsolatot létesítenek, mely érzelmi támaszt
nyújt számukra. Ilyenkor észlelniük kell, hogy szüleik nem feltétlenül
hagyják, hogy zökkenımentesen kivonuljanak, szüleik is részesévé
válnak a döntéshozatali folyamatnak. A fiataloknak a szüleikkel kapcsolatos érzelmeik, akkor is erıs kapocsként vannak jelen a leválási
folyamatban, amikor bosszúból választanak párt, mert a szüleik ellenzik választásukat. Vagy menekülést jelent a szülıi háztól a partnerkapcsolat kialakítása, mert a szülık túlzottan erıteljes igényekkel lépnek fel a fiatalok életének irányításában vagy pedig arról van szó,
hogy az elhidegült, viszályokkal terhes családi környezetbıl menekülnek el a partnerkapcsolat reményteljes biztonságába. Ahogyan a fiatalok a családban rejlı okok miatt kerülhetik a házasságot, ugyanúgy
azért menekülhetnek korán egy házasságba, hogy kiszakadjanak egy
boldogtalan családi életbıl.
Sok fiatal számára a megértı és tapasztaltabb barátokon valamint a rokonság más szolidáris tagjain kívül a hivatását gyakorló segítı szakember ( pszichológus, pap, orvos, családgondozó, szociálpedagógus) az a személy, aki segítséget nyújt a leválás folyamatában. Ez
a segítség a felnıtt életbe történı beavatási szertartássá válik annyiban, amennyiben a segítség azt jelenti, hogy az egyén vagy a pár kialakítsa saját céljait, megvalósítsa függetlenségét ,egyúttal saját céljainak fenntartása mellett kapcsolódjon a hozzátartozókhoz valamint a
társadalom különféle csoportjaihoz az elért személyi érettség birtoká-
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ban. A leválási folyamat segítésébe beletartozik az is, hogy a segítı
késleltetni igyekszik a fiatalokat a családi élet következı szakaszának
túlzottan korai megkezdésétıl,amíg a puszta menekülés romboló tendenciáit konstruktív önépítéssé nem tudják alakítani.
A házasság középsı szakaszában a szülık nézıpontjából tárgyaljuk ugyanezeket a problémákat. Ebben a szakaszban a legidısebb
gyermek a családban a serdülıkorba lép, legalább 15 éve áll fenn a
házasság, a férj és a feleség egyéni életciklusának a közepén tart. Ennek az idıszaknak a kedvezı oldalai, hogy a férj és a feleség, ha jól
haladnak a karrier építésében, ekkor élvezhetik munkájuk sikerességét, felszabadulnak a gyermekek közvetlen felügyeletét is igénylı
gondoskodás alól, élvezhetik a gyermekek gyakran meglepı irányokba történı növekedését és fejlıdését.
Sok család számára azonban ez egy nehéz idıszak. Gyakran
megtörténhet, hogy a férj eléri karrierjének azt a pontját, amikor rádöbben, nem fogja fiatalkori ambícióit teljesíteni. Emiatti csalódottsága kihathat az egész családra. Más esetben a férj éppen sikeresen
elıbbre lép karrierjében, munkájával összefüggésben egyre nagyobb
tiszteletnek örvend, felesége azonban még mindíg úgy kezeli, mint
amikor nem volt sikeres. Miközben a férj elırelép, vonzóbbá válik a
fiatal nık számára. Eközben felesége, aki a fizikai megjelenéstıl sokkal inkább függ, kevésbé érzi vonzónak magát a férfiak szemében.
A házasságnak ezen középsı évei döntést kényszeríthetnek ki a
házaspár részérıl további együttmaradásuk tekintetében. Ebben a
szakaszban a gyermekek egyre ritkábban vannak otthon, ami arra a
felismerésre juttatja a szülıket, hogy a gyermekek egyszer teljesen eltávoznak, s akkor egymással kell majd szembenézniük. Ez a felismerés akkor jelent problémát, ha a házaspár a gyermekek miatt maradt
együtt.
A serdülı gyermek vonatkozásában a szülık sajátos szerepkonfliktust élnek át. Az anya pl. már kidolgozott korábban egy bánásmódot, amellyel lányához, mint gyermekéhez viszonyult, ugyanakkor van
egy viszonyulási módja a saját státuszára veszélyes , vele versengı
nıkkel szemben. Amikor lánya serdülıvé válik és kritikákat fogalmaz
meg vele szemben, bírálja felfogásmódját, életstílusát ( az identitás
alakítás moratórium szakaszánál tart) , akkor a gondoskodó anya és a
versengı nı viselkedésmintáit nehezen tudja összeegyeztetni lányával
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kapcsolatos magatartásában. Hasonló változás megy végbe, amikor a
fiú fiatal férfivá nı, s az apának a fiához úgy kell viszonyulnia, mint
gyermekéhez, de úgy is, mint felnıtt férfihoz. E szerepkonfliktusból
származó zavar viselkedési problémákat okozhat a serdülınél mivel
ellentmondásosnak, rapszódikusnak éli meg szülei reagálásmódját.
Ehhez járulhat még, hogy a serdülın keresztül kommunikálják a szülık az egymással kapcsolatos ellenszenves érzéseiket, melyek átmenetileg stabilizálják a házasságot, de megbetegítik "serdülı gyermeküket".
A szülık leválása a gyermekrıl a családi ciklus fejlıdésének
egyik legkritikusabb szakasza. A gyermekeknek a családból történı
távozásával (kezdıdı partnerkapcsolat, elköltözés kollégiumba) a házasság gyakran a zőrzavar állapotába kerül. Ha ez esetben a házaspárnak sikerül megoldania a párkapcsolat felmerülı problémáit, akkor a
szülık megengedik, hogy gyermekeik saját maguk válasszanak partnert és életpályát, ık maguk pedig felkészülhetnek a nagyszülıvé válásra.
Sok kultúrában a szülıknek és a gyermekeknek az egymásról
történı leválasztását elısegíti egy szertartás, amely a gyermeket egy
újonnan létrejött felnıttként határozza meg. Ezek a beavatási rítusok
új státuszt adnak a gyermeknek és megkövetelik a szülıktıl, hogy attól az idıponttól kezdve másképp bánjanak a gyermekkel. A mai társadalomban a család életében nincs ilyen nyilvánvaló határvonal , bár
vannak olyan szimbólikus fordulópontok, amelyeket a szülık határvonalnak tekintenek. Ilyenek egy adott iskolatípus befejezése, a 16 éves
kor vagy a 18 éves kor betöltése. A személyi igazolvánnyal történı
rendelkezés, a szakoklevél elnyerése, az érettségi, a felvétel felsıoktatási intézménybe. Gyakran ezek csak szimbólikus határpontok, mert
továbbra is fennmarad a szülıi támogatás, a szülıknél laknak a fiatalok.
Ebben a szakaszban a szülık különös nehézségeket élnek át, ha
az a gyermek készül elhagyni az otthont, akin keresztül a szülık a
legtöbbet kommunikáltak vagy ı volt az a gyermek, aki a legtöbb terhet rótta a szülıkre , ezért a legerısebb összekötı kapoccsá vált a házasfelek számára az érte történı közös aggódás és gondoskodás révén. Ebben az idıszakban a felszínre kerülı házassági problémák ami-
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att jöhetnek létre, mert a szülık úgy érzik , nincs mit mondaniuk egymás számára, nincs mit megosztaniuk egymással. Éveken keresztül
semmi másról nem beszéltek egymással csak a gyermekekrıl. A házaspár néha ugyanazokról a kérdésekrıl kezd el vitatkozni, amelyek a
gyermekek érkezése elıtti veszekedések tárgyát képezték. Ezek a
problémák akkor nem oldódtak meg, a gyermekek érkezésével egy
idıre félretették ıket, most ezek ismét a felszínre kerülnek.
A konfliktus gyakran különéléshez, váláshoz vezet. Más esetben
az ilyen drámai konfliktusok kibomlása meghiúsítható azzal, ha valami "baj" történik a gyermekkel. Ha a gyermek olyan zavart manifesztál, ami a társadalmi beilleszkedésben akadályozza ( krónikus depreszszió, pszichoszomatikus betegségek) , a gyermek a családi rendszeren
belül maradhat és marad. Ezt a betegségtünetet a szülık közti viszályokból származó stresszek alakították ki. A gyermek ilymódon továbbra is résztvesz a szülık között folyó harcban úgy, hogy ürügyként
felajánlja viselkedészavarát és betegségét az összes nehézség magyarázatára. Alapvetı probléma, ha a szülık segítı szakember tanácsát és
segítségét kerik, hogy a szakember pusztán megmarad a serdülı betegségének a kezelésénél.A betegnek tartott serdülıt betegnek fogadja
el és ezzel fixálja a családot a fejlıdésnek ezen a szakaszán, meghagyva a torzult kommunikációs módokat. Más eredményre jut a segítı, ha
figyelembe veszi, hogy a családi rendszer egészének van szüksége a
gyermek betegségére és a tartós gyógyuláshoz a családtagok közötti
kapcsolatok kérdését is bevonja a tanácsadásba.
c) A válás hatása a serdülıre
A válás drámai esemény a szülık és a gyermekek számára egyaránt, kimenetelét tekintve egy rövidtávú és egy hosszútávú hatással
kell számolni. (Hetherington, 1981. ) A rövidtávú hatás a gyászreakció, amelyet a szülık veszekedése valamint a szülı eltávozása vált ki a
gyermekbıl. A leggyakoribb válásra adott korai reakció a félelem, a
harag , depresszió , bőntudat. Általában a válást követıen 1 év után
kezdıdik meg a feszültség oldódása és ekkor jelentkezik egy viszonylagos megnyugvás, mint a válás pozitív következménye. A válás
hossszútávú hatása abból ered, hogy egyszülıs családban nevelkedik
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hosszabb rövidebb ideig a gyermek ill. új kapcsolatot kell kialakítania
a mostohaszülıvel.
A serdülık bizonyos szempontból másként reagálnak a válásra,
mint a fiatalabb életkorú gyermekek. Ugyanúgy konfliktusokat élnek
át a váláskor, de amikor a válás lezajlik sokkal pontosabban fel tudják
mérni a fiatalabb gyermekekhez képest, hogy ki a felelıs a válásért.
Könnyebben képesek megoldani az olyan helyzeteket is, amikor dönteni kell, melyik szülıhöz, milyen mértékben legyenek lojálisak. Jobban felmérik az anyagi helyzet változásával és a vagyoni megosztás
következményeivel együttjáró problémákat is. Pontosabban felmérik
azokat a tényezıket, amelyek létrehozták a válást és reálisabban észlelik azt is, jelenlegi élethelyzetükben milyen alternatívák lehetségesek.
Igyekeznek kiértékelni, mennyiben változott meg a szülıkrıl eddig
kialakított véleményük, s ehhez a családon kívüli személyek véleményét használják fel. A serdülı határozott elınye a fiatalabb gyermekekkel szemben, hogy számtalan kapcsolata vagy információforrása
lehet a családon kívül. Lehetıségük van arra, hogy eltávolodjanak a
családtól és más társaságban keressenek szükségletkielégítést, amikor
az otthoni helyzet különösen nyomasztó és fájdalmas. Ez az eltávolodás azonban gyakran eredményezhet destruktív leválást a szülırıl
vagy a szülıvel szembeni elkerülı viselkedés kialakulását segíti elı.
A szülık közötti állandósult, kiélezett konfliktus megváltoztatja
a szülı -gyermek interakciót és meglehetısen sok maradandó érzelmi
károsodás forrásává válik. A válás során nagyon sok konfliktust látnak
a gyermekek szüleik között és a szülık megpróbálják rávenni vagy
kényszeríteni a gyermeket, hogy ellenséges szövetséget kössön velük
a másik szülı ellen. Az egyik szülı gyakran azt követeli a gyermektıl
, hogy a másikat utasítsa el, a legtöbb gyermek azonban ezt nem tudja
megtenni vagy nem felkészült erre. Kezdetben a gyermek szeretné
mindkét szülıvel fenntartani a jó kapcsolatot, a házasság krízise folyamán azonban mégis létrejönnek a szövetségek. A szövetség leggyakrabban a gondozást végzı szülı között jön létre a másik szülı ellen. A szülık közötti konfliktus lehetıséget ad a gyermeknek arra,
hogy kijátssza a szülıket egymás ellen. Ilyenkor a gyermekben kialakulhatnak kizsákmányoló, manipulatív készségek. További probléma,
hogy a válási konfliktusok során a szülık egymásra irányuló folytonos
kritikája miatt létrejöhet a gyermekben a szülık ideálképének a lerom-
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bolása. Pl. amikor az anya ellenséges vagy kritikus az apa iránt, akkor
az apa negatívabb, ambivalensebb, kevésbé elfogadható modellé válik.
A fiúnál ez azt jelenti, hogy problémák lehetnek a nemi szerep azonosulással. Lányoknál az ilyen helyzet - ha az apa kritizálja az anyát - a
serdülıkori heteroszexuális kapcsolatok kialakításában okoz problémát. Ha a szülıfelek között hosszan elhúzódik a nézeteltérés, a serdülıket érzékenyen érinti, hogy megtudják milyen is szüleik moralitása
és komptenciája. Saját ébredı szexualitásuk miatt érzelmi közelséget
keresnek az ellenkezı nemő szülıvel és ezért még inkább kínosan érzik magukat, sajátos féltékenységet éreznek, amikor szüleik újraházasodnak. A válófélben lévı vagy az elvált, de továbbra is állandó konfliktusokat átélı családokhoz képest az egyszülıs családban maradt
gyermekek kiegyensúlyozottabb körülmények között nevelkedhetnek.
A konfliktusok állandó stresszt jelentenek, amelynek depressziót és
pszichoszomatikus betegségeket vagy viselkedészavarokat keltı következményei ismeretesek.
Annak ellenére, hogy kiemeltük, az állandó konfliktust átélı családi helyzethez képest az egyszülıs családban maradó gyermekek állapota kiegyensúlyozottabb lehet, sajátos problémák is jelentkezhetnek. A válást követı elsı évben az anyák a társnélküliség következtében depresszívvé, esetleg tekintélyelvőekké válnak. A fiúkat nevelı
anyák hatalmi harcba, fegyelmezési akciók sorozatába bonyolódnak
gyermekükkel. Az anyák megosztják életük mindennapi problémáit
serdülı gyermekükkel, érzelmi támaszt várnak tılük. Gyakran azt
várják el a serdülı fiútól, lánytól egyaránt, hogy az eltávozott szülı-fél
felelısségének egy részét vállalja át. Az idısebb gyermekek egy részére tehát rendkívül nagy nyomás nehezedik, hogy éretten, felelısségteljesen viselkedjenek. Ha az anya fellépése nem tartalmaz túlzó kívánalmakat, akkor ez a nagyobb nyitottság azt eredményezi, hogy az
anya és gyermeke igazi társra találnak egymásban. A döntéshozatalban való részvétel új készségek kifejlıdését segíti elı a serdülınél.
Ha az anya azonban túlzottan nagy felelısséget hárít gyermekére, akkor a gyermek úgy érzi, megoldatlan problémák elé állítják, nem érzi
kompetensnek magát és dühös lesz a támasz hiánya miatt.
A szexuális tevékenységet a szülı aggodalma övezi, ez olykor
abban nyilvánul meg, hogy az anya rendkívüli mértékben korlátozza
serdülıkorú gyermeke társas életét, nem egyszer bántó módon kikér-
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dezi tevékenységei felıl. Az anyában aggodalom keletkezhet azért is,
hogy a különélı apával jó érzelmi viszonyt fenntartó lány, amikor az
apával találkozik vagy teljes napot nála tartózkodik, ki van téve az apa
provokatív szexuális viselkedésének. Az elvált szülık gyakran gyermekeiket kérik meg arra, hogy tudósítsák ıket az elvált házastárs kapcsolatairól. Ez gyakran vezet oda, hogy a gyermek is erotizálja a szülıvel való kapcsolatot, ami a serdülı korai szexuális viselkedését
eredményezi, a szexualitással való korai foglalatosságot hozza létre.
Az ilyenfajta ingerkörnyezetben élı serdülı lányok különösen hajlamosak azt hinni, hogy elırehaladottabb - valóságos vagy fantáziaszintő - szexuális tapasztalataik idegenítik el ıket kortársaiktól és ezért
vonzódnak az idısebb partnerekhez.
d) Népszerőség és partnerkapcsolatok
A serdülık figyelme nemcsak a biológiai érés következtében
fordul a partnerkapcsolatok felé, hanem az elıbb bemutatott családi
hatások következtében valamint azért, mert kortársaik körében a népszerőségüket nagy mértékben befolyásolja, hogyan reagálnak a partnerkapcsolatokra. Megfigyelésre épülı tanulmányok már az általános
iskola alsó tagozatában beszámolnak arról, hogy a kortársaik körében
népszerő fiúk és lányok nagy hangsúlyt helyeznek a partnerkapcsolatokra. Ebben az életkorban a másik nem iránti érdeklıdés a szerelmes
levelek küldésében merül ki elsısorban , majd találkozó helyek megbeszélésében és találkozásokban. Ezeknek a létrejöttéhez gyakran
közvetítı személyeket alkalmaznak. A lánytársai között népszerő lány
figyelemmel kíséri, hogy választottja mennyire népszerő saját környezetében, mert a saját státuszát meghatározza az, hogy az a fiú, akivel
randevút beszélt meg, akivel találkozni látják ıt a többiek, milyen társas pozíciót tölt be kortársai körében. A népszerő lányok gondosan
alakítják hajviseletüket, tudatában vannak a fiúk számára figyelemfelkeltı nıies mozdulatoknak, szívesen továbbítanak szerelmi üzeneteket. Az iskolai teljesítményhez eltérıen viszonyulnak a fiúk, mint a
lányok. A fiúk között inkább az a népszerő, aki közepes tanulmányi
eredménnyel rendelkezik és jól sportol . Az alacsonyabb tanulmányi
eredmény esetén butának tartanák, lényegesen jobb eredmény eseté-
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ben pedig strébernek. A lányoknál a népszerőek kiemelkedı tanulmányi eredménnyel rendelkeznek. (Adler -Kless -Adler, 1992.)
A serdülık között részben nagyon hasonló , részben más a helyzet. Coleman a 60-as években 10 amerikai középiskolában azt tapasztalta, hogy azok a népszerő fiúk, akik jól sportolnak és nem feltétlenül
rendelkeznek jó tanulmányi eredménnyel, a lányok közül pedig azok
népszerőek, akik erıteljesen érdeklıdnek a partnerkapcsolatok és a
rock sztárok iránt. (Coleman, 1976.) Hazai vizsgálatok és tapasztalatok szerint a serdülı szubkultúrának ez a jellemzıje általános iskola
felsı tagozataiban és gimnáziumban azokban az osztályokban található, amelyet problematikus osztályoknak tartanak. Vannak emellett
olyan osztályok is, ahol a partnerkapcsolatok iránti érdeklıdés összebékíthetı a jó tanulási teljesítménnyel, hiszen a továbbtanuláshoz jó
tanulmányi átlag szükséges.
A partnerkapcsolatoktól és a szexualitástól való elfordulás is
megjelenhet ebben az életkorban, amit részben a szülıhöz való erıteljes kötıdés válthat ki , részben a saját alakkal, férfiassággal vagy nıiességgel kapcsolatos elégedetlenség, amelynek a szülı annyiban részese, hogy a serdülı a szülık kölcsönös el-nem-fogadásából tanulja
meg önmagát a szexualitással összefüggésben leértékelni. A szexualitástól való elfordulásnak az egyik változata a végsıkig vitt próbálkozás a fogyókúrázásban. Végletes formában megjelenik a kóros nemevés és lesoványodás, anorexia nervosa, amely betegség már az életben maradás szempontjából is kritikus lehet. Ehhez társulhat lányoknál a menstruáció tartós elmaradása.Csupán pszichológiai szempontból a nemi szereppel kapcsolatos önértékelési bizonytalanságként értelmezhetjük ezt a tünetet, mely mögött jelentıs félelmek húzódnak
meg a szexuális élet elfogadásától, a felnövekedéstıl, a felnıtt szerep
elvállalásától. Mindkét tünet pszichoszomatikus és a minél korábbi
orvosi, pszichológiai gondozástól lehet várni a hatékony javulást és
megakadályozni a tünetek súlyosbodását. (Samuels,1981.)
A szexualitás távolításának egy másik iránya, amit Anna Freud
aszketizmusnak és intellektualizációnak nevez és a serdülıkor tipikus
problémájának tekinti. (Crain, 1980.) Az aszketizmus a szexuális gondolatok és késztetések egy elhárítási formája , melynek során a serdülı
kifejezetten büntetı jelleggel bıjtöl, teszi ki bizonyos fizikai megpróbáltatásoknak testét. Ennek felismerésében a büntetı jelleg a döntı.
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Másként kell értékelni ugyanis olyan nehéz túrákon, sporttevékenységekben való részvétel lehetıségét, ahol a serdülı azt próbálgatja, hogy
milyen akadályokat képes átvészelni és leküzdeni. Ezeknek az erıpróbáknak a kihívást tartalmazó küzdés vállalása a lényege , nem pedig az
önbüntetés. Az aszketizmusnak ismét más jelentısége van, ha vallásos
tevékenység keretében jelenik meg. Mégis aggodalomra ad okot, ha
hozzáértı felnıttel való rendszeres beszélgetés nélkül fordul ebbe az
irányba a serdülı. A belsı utakon történı haladásnak nagyok a veszélyei tapasztalatok és vezetı nélkül. A hozzáértı felnıtt képes azt is
észlelni, hogy amennyiben a serdülı a szerzetesi élet vállalását fontolgatja, ez a vállalás mennyiben autentikus. A serdülıkori aszketizmus
egy spontán éretlen reakció , mely mögött a szexualitás feldolgozatlansága van, ami azonban megtévesztheti a serdülıt, a moratórium , a
vívódások vállalása nélkül.
A mérsékeltebb elhárítás iránya az intellektualizáció, amikor a
serdülı inkább a szerelem filozófiájáról olvas, elméleteket alkot a
szexrıl, a barátságról a szabadságról és a tekintélyrıl. Nem arra irányul erıfeszítése, hogy a mindennapokban hogyan küzdhetné le a
szülıkkel, a kortársakkal , a másik nemmel való kapcsolatfelvételnek a
nehézségeit. Ezek a stratégiák és védekezések elfogadhatóak ebben az
idıszakban és a serdülı számára idıt és lehetıséget kell adni arra,
hogy kidolgozza saját megoldásait. Ilyenkor a kapcsolatfelvétellel öszszefüggı szorongás megbeszélését, a kapcsolatfelvétel tapintatos bátorítását hasznos érintenie a tanácsadó beszélgetésnek. Ha pedig csak
a szülıkkel konzultálhatunk, akkor a serdülı állapotára vonatkozó fejlıdési ismeretekrıl ajánlatos tájékoztatást adnunk a velük való beszélgetés során.
e) Ellenállás a tanulással szemben
A serdülı tanulmányi eredményének alakulására jelentıs hatást
gyakorol a szülık mindennapi magatartása a nem szándékolt viselkedéses szinteken is. Gyakran elıfordul, hogy a tanulás vonatkozásában
a szülı mást hangoztat, mint amire ténylegesen vágyik. Az egyik
reagálásmód a tanulmányok mindenáron történı erıltetése, hogy a
gyermek több legyen mint ı. Gyakran arról van szó, hogy a szülı elégedetlen saját karrierjével és szeretné, hogy serdülı gyermeke lénye-
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gesen magasabb iskolai végzettséget szerezzen . A szülı egyre elégedetlenebbé, sértıdötté és szigorúvá válik, amikor azt tapasztalja, hogy
gyermeke hasonló utat szeretne járni a tanulmányok terén, mint amit
egykor ı járt. Ez a mechanizmus a reakcióképzés, amely mögött a szülıben az életének egy korábbi szakaszával kapcsolatos bőntudat húzódik meg , s azt kívánja, hogy " jót akarva" gyermekének másképpen
alakuljon az élete. Az öntudatlan hatások érvényesülése miatt azonban
a serdülı nem tud azonosulni a szülıi szándékkal, mert rejtett módon
érzékeli, hogy a szülı nem tudja elfogadni önmagát. A szülı bőntudatos és ezért túlzottan szigorú önmagával szemben. Önmagával kapcsolatos elégedetlenségén úgy próbál enyhíteni, hogy gyermekétıl követeli azt, amit ımaga nem tudott megvalósítani. A serdülı alacsony tanulmányi teljesítménye leírható úgy, mint a szülıi tekintéllyel szembeni küzdelem következménye. A serdülı nem tudja kifejezni nyíltan
a szülı iránt érzett agresszív érzelmeit, jóllehet nem ért egyet azzal,
amire a szülı a pályaválasztás továbbtanulás vonatkozásában kényszeríti, ilyenkor a gyenge tanulmányi eredményt választja dühének kifejezésére, a szülıkkel szembeni megtorlásra. (Weiner, 1980.)
Külön említésre méltó a szülık versengése a gyermekkel. E versengés egyik formája a a dolgozatírással, feleléssel összefüggı, kudarctól való félelem, a másik formája pedig a sikertıl való félelem.
A kudarctól félı serdülı olyan magas célokat tőz ki a tanulásban,
hogyha nem teljesítette, nem kell miatta szégyenkeznie, mert olyan
magasak, hogy nem is teljesíthetık. Ezek a tanulók gyakran élnek
ilyen megfogalmazásokkal: " Tudom, hogy jobb osztályzatokat tudnék
szerezni, de nem éreztem, hogy több gondot kellene fordítanom az
iskolai munkára. Ha igazán akarnék, többet tudnék." Óvatosan kockáztat. Mindig tagadja, hogy keményen dolgozik, mert ha megtudnák,
akkor magasabb teljesítményt várnának el tıle. İ hangoztatja leghangosabban, - "Ahhoz képest, hogy nem tanultam , egészen jól teljesítettem." Ez a viselkedésminta fıként iskolatípus váltásoknál jelentkezik.
Hátterében családon belüli versengés található. Arra adott reakcióként
alakítja ki a serdülı ezt az önsorsrontó viselkedést, hogy hátrányosan
hasonlítják ıt össze a szülıkkel vagy egy tehetségesebb testvérrel.
Azért teljesít alacsonyan, mert úgy érzi, nem tud megfelelni ennek a
versenyhelyzetnek. Minél nagyobbak a szülı vagy a testvér sikerei,
annál nagyobb a szülı elkeseredése gyermeke alulteljesítése miatt, de
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ezt az elkeseredést érzékelve még inkább alulteljesít a gyermek, egyfajta nem tudatos szülı iránti büntetést alkalmazva.
A sikertıl félı serdülı nyilvánosan leminısíti teljesítményét és
képességeit, még akkor is, ha azok nyilvánvalóan jók. Korlátozott és
könnyen elérhetı célokat tőz ki, csak annyi erıfeszítést tesz, hogy
ezeket a minimális célokat elérje, többet ne. Iskolai teljesítménye
olyan, hogy a csökkenés akkor áll be, amikor annak a határán van,
hogy túlhaladja szüleit. A sikertıl félı serdülı esetében ellentétes családi konstellációval és szülıi reakciókkal van dolgunk, mint a fenti
esetben. Ez esetben a szülı alacsonyabb iskolai végzettséggel vagy
szerényebb képességekkel rendelkezik, mint gyermeke. Féltékenységgel és aggodalommal szemléli gyermekének sikereit és a serdülı
jó teljesítménye elutasítást , helytelenítést vált ki a szülıben. Az egy
ideig kiválóan tanuló fiatal, akinek szülei csak középiskolai végzettséggel rendelkeznek, a középiskola felsı éveiben annyira lerontja teljesítményét, hogy kérdéses, felvételizhet-e a felsıoktatásban. Ugyanilyen reakciók játszódnak le szakmunkás képzettséggel rendelkezı
szülı és 6.- 7. osztályos korú gyermeke között. Ilyenkor a nyílt színen
a szülık lelkesen beszélnek a magasabb iskolai végzettséget adó továbbtanulásról, miközben a szülık kommunikációjában el vannak
rejtve különbözı üzenetek. Pl. "Nekünk fıiskolai (gimnáziumi, szakközépiskolai) végzettség nélkül is jó életünk volt. Most el fogsz tılünk
költözni és sok pénzünkbe fogsz kerülni. Új gondolatokat ültetnek el
a fejedben és soha nem leszünk olyan közel egymáshoz, mint amenynyire most vagyunk."
A gyermek és a szülı nagyon ritkán van tudatában annak, hogy
az ilyen természető konfliktusok mennyire ássák alá teljesítményét,
még kevésbé érzékelik, hogy a szülıvel szembeni rejtett ellenségesség
kifejezésének nehézségérıl van szó. A továbbiakban részletezendı
tanácsadási, konzultációs kommunikációs technikák alkalmazása, valamint a helyzet pontos észlelése segíti elı azt, hogy ezeket a helyzeteket a felek számára konstruktív irányba fordítsuk.
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II. A segítségnyújtó kapcsolat felvételének problémái
a) A stigma
A szülık és serdülık érzékenyen reagálnak arra, hogy környezetük milyen minısítésekkel él aziránt a személy iránt , aki igénybe veszi a segítségnyújtás valamilyen formáját , aki lelki, életvezetési problémákkal szakemberhez fordul.
A társas környezet gyakran stigmatizálja a segítséget kérı egyént
azáltal, hogy címkékkel látja el. A segítséget kérıt önállótlannak,
gyengének, zavartnak, "gyengeelméjőnek", " nem normálisnak", "elmebetegnek" , "idegbetegnek" kész tekinteni, ha tudomására jut, hogy
a személy segítı szakember szolgáltatását vette igénybe vagy a tanácskérést fontolgatja. Ennek az ellenkezıje is igaz, hogy már elızıleg megkapta a személy környzetétıl ezeket a címkéket. Miután a
cimkék révén másfajta kategóriába került, "nem normális"-nak tekintik, nem kezelik úgy , mint teljes értékő embert, alkalmasnak találják
arra, hogy segítı szakember támogatását vegye igénybe. Lassan történik a családokban vagy intézményekben olyan szemlélet kialakulása,
amelyben a csoport tagjai felismerik, hogy a csoport valamely tagjának problémás viselkedését nem lehet csupán a személyiségszerkezettel, intrapszichikus folyamatokkal magyarázni. A " zavart" viselkedés
keletkezéséhez a többi tag viselkedése is hozzájárult. Esetleg arról
van szó, hogy a csoport többi tagja azon az áron tud "egészségesen"
funkcionálni, hogy projekciós mechanizmusaik segítségével egy vagy
néhány tagra vetítik ki saját feszültségeiket, s ez utóbbiak viselkedési
tüneteikben manifesztálják a többi tag megoldatlan problémáját. A következmény azonban eltérı lesz, mert néhányan megtartják családi ,
intézményi funkcionálásukat, míg mások segítségre szorulnak, elvállalva a cimkézettség állapotát.
Goffman a stigmát az egyén önértékelését mélyen sértı attribútumnak tekinti. Megkülönböztet három területet a stigmatizációban: a)
a testi fogyatékosságok, b) a magatartásra, elmeállapotra vonatkozó
tulajdonítások. (Fıként ezeket tárgyaltuk az elızı bekezdésben. ), c)
etnikai,vallási hovatartozásra utaló megnevezések. Ha a társas környe-
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zet kizárólag a stigma alapján veszi tekintetbe a személyt vagy hangsúlyozza a stigmát, ez a tulajdonítás ártó hatást fejt ki, ami deviáns
karriert indíthat el. Ennek fokozatai: a) a stigma hangoztatása b)a
személy elszigetelıdése az egészségesektıl , "normálisoktól". A személy kezelés, speciális nevelés miatt intézménybe kerül. Gyakran
megszakad vagy megváltozik a viszonya a hozzátartozókkal vagy a
barátokkal. c) Az elszigetelıdés következménye, hogy barátai a
stigmatizáltak közül kerülnek ki. d) Az egyén énképének részévé teszi
a stigmát, aminek cimkézte a környezete, annak megfelelıen viselkedik. (Andorka- Buda -Cseh-Szombathy,1974. Goffman, 1981.)
Ha elvállalja a személy, hogy ugyanazon intézményben, ahol
mindennapi "normális" tevékenységét végzi, segítı szakemberhez kerüljön, akkor e négy szakaszos folyamat másképpen is alakulhat, a b)
és a d) pontokban.
Ha a segítı az iskolában van , aggodalmat okoz a gyermeknek,
hogy a segítıvel való találkozása mindenki számára nyilvánvalóvá
válik. Ezt az aggodalmat azonban ellensúlyozni lehet. A segítı úgy
alakítja a találkozást üzenetközvetítés révén, hogy az ne legyen sértı a
serdülı vagy a szülı számára. Általános iskola alsó tagozatában kifejezetten várják a gyerekek a pszichológussal való találkozást, nagyfokú jutalomnak tartják. A serdülık viszont erıszakos konform nyomást
és bőnbakképzıdést indítanak el azon társaik iránt, akik nem felelnek
meg a serdülıkorú szubkultúra elvárásainak.("Légy független! Ne lelkizz! Egymásban jobban megbízhatunk, mint a felnıttekben.") Ez a
bőnbakképzés azonban akkor is ilyen erıs, ha más futballcsapatnak
szurkol valaki vagy más együttest kedvel, mint amit az osztály többsége rokonszenvesnek tart. A serdülıknek társukkal kapcsolatos csúfolódásában féltékenység is megnyilvánul, mert ı egy felnıtt részérıl
megkülönböztetett figyelemben részesül, továbbá a tanácsadásban való részvétel miatt néhányszor távol lehet a tanítási óráról. ( A társukat
csúfolók közül néhány nap múlva egy-egy gyerek így szólít meg iskolai szünetben. "Én is idegbeteg vagyok. Tessék engem is elvinni."Erre azt válaszom. "Hozzám nem beteg gyerekek járnak, hanem olyanok, akik beszélgetni szeretnének velem, mert kíváncsiak valamire
vagy van valamilyen problémájuk. Eljöhetsz hozzám, de nem kell betegnek lenned, hogy találkozhassunk. ") A gyerekek az "idegbeteg"
cimkét a segítı szakmának a tömegkommunikációban való megjelené-
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sébıl tanulják ( a pszichológus, pszichiáter idegbetegeket gyógyít, a
gyógypedagógus agysérültekkel, értelmi fogyatékosokkal foglalkozik
stb. ) továbbá a szülık olykor a tájékozatlanabb pedagógusok véleményét veszik át. A legtöbb tanár vagy már ismeri és nem él vele vagy
hamar belátja az ilyen cimkézés ártó hatását. Fontos azonban, hogy az
intézményben dolgozó segítı meggyızıdjön arról, hogy tevékenysége
beindulásának elsı hónapjaiban milyen hírek terjednek munkájáról. A
segítı hatékonyságának híre az intézményen belül és a szülık körében képes pozitív irányba lendíteni a mérleg nyelvét. Ha pedig elindul
a tanácsadás folyamata, ez a serdülı énképének erısítését szolgálja,
melynek révén képes ellensúlyozni a stigma beépülését az énképbe.
Az iskolán kívül dolgozó segítık a fenti nehézségeket nem idıbeli alakulásukban szemlélik, hanem úgy értékelik, mint megváltoztathatatlan folyamatokat . Mellızik annak figyelembe vételét, hogy
iskolán kívüli helyzetben is fennáll a cimkézettség állapota. A kliensek
szégyellik ezt, ezért titokban tartják. Az iskolán belül dolgozó segítı
azért küzd, hogy az átmeneti segítségnyújtás és elfogadás a mindennapi élet természetes része lehessen. Ne kelljen ehhez megbetegedni
vagy deviánssá válni, de aktuális krízishelyzetben lehessen rá támaszkodni. A segítségnyújtás tartalma azonban titokban marad vagy azért
,mert egyes segítı szakmákat erre a szakmai etika kötelez vagy azért ,
mert a segítı belátja, hogy megfelelı tapintat nélkül nem táplálhat bizalmat és nem lehet hatékony.
A szülı távolmaradása a segítségnyújtó kapcsolat felvételétıl a)
részben a stigmától való tartózkodásával magyarázható, vagy úgy látja, hogy b) az ı közremőködése nélkül keletkezett gyermeke problémája és az ı közremőködése nélkül meg is fog oldódni, c) tudja, hogy
a segítı személlyel való találkozás, beszélgetés a család belsı életével
kapcsolatos információk feltárásával jár együtt, amelyet különféle
okok miatt nem kíván megosztani a segítıvel, d) kizárólag a családon
kívüli (iskolai ) környezetet vádolja azért, amiért bizonyos problémák
jelentkeznek gyermekénél, e) egészségesnek, függetlennek tekinti
önmagát , akinek a számára a segítségnyújtás nem elfogadható forma a
helyzet változtatásához.
A segítı kapcsolat felvételétıl való tartózkodást befolyásolja, hogy a segítı szakmához tartozókról milyen kép alakul ki a szü-
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lıkben, amikor ez a szakma a nyilvánosság elıtt megjelenik, amikor
pl. a tömegkommunikációban szerepel. Meghatározó az is, hogy korábban milyen módon vett fel kapcsolatot a segítı közvetlen munkahelyi környezetében a serdülıkkel, szülıkkel. Gyakran jelenik meg
olyan aggodalom a segítı szakemberrel szemben, hogy diagnosztikus
kategóriákba sorol, minısít, ahelyett hogy a segítségkérıvel, mint
személlyel lépne kapcsolatba. Ha a segítı pszichológiailag képzett,
attól tartanak, hogy a tudattalan késztetéseiket vizsgálja a mindennapi beszélgetések során.
A segítségnyújtó kapcsolat felvétele speciális nehézségekbe ütközik, ha a személy viselkedési problémája olyan, hogy köznapi megoldások is vannak rá, maga a személy egészségesnek tekinti önmagát,
tehát betegségtudattal nem rendelkezik. A szülıkkel történı kapcsolatfelvételben nem is lehet cél a betegségtudat felıl közelíteni, hiszen
legfeljebb gyermeküket tekintik betegnek, de ık maguk, mint egészséges emberek kívánnak a segítı beszélgetésben részt venni. A stigmatizáló hatás miatt azonban gyermeküket sem kívánják betegként
meghatározni. Ezért elınyös ha a tanácsadó a betegségtudatról a
problématudatra helyezi a hangysúlyt, ha a problémahelyzet felismerésébe kívánja bevonni a segítséget kérıt. Mit várnak az önmagukat
egészségesnek tekintı személyek a segítı kapcsolattól? Milyen személyi méltóságot sért a segítı kapcsolatnak a felvétele? Ezekre a kérdésekre a válaszokat a segítségnyújtás elméletére támaszkodva fogalmazhatjuk meg.
b) A segítı kapcsolat magyarázatai
A segítségnyújtásnál megjelenı motívumokat három elméleti
megközelítésben értelmezhetjük: az egyenlıségelmélet, a szabad választás fenntartása és az attribúciós vagy oki tulajdonítás elmélete
alapján.(Fisher ,Nadler és Witcher-Alagna ,1982.)
Az egyenlıség elmélet azt hangsúlyozza, hogy az emberek a társas interakciókban arra törekszenek, hogy az egyenlıség elve érvényesüljön. Egyenlı felekként kívánnak részt venni a kommunikációban. "Nekem szükségem van ugyan segítségre, de fogadd el, lásd be,
hogy neked is ( a segítınek ) szükséged van segítségre, amit tılem
kaphatsz. Ha nem tudom viszonozni a segítséget, amit nekem nyújtasz,
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akkor nem kezelsz egyenlı félként." A valóságos helyzet az, hogy a
tiszteletdíjon túli viszonosság az emberi kapcsolatok olyan hálóját
hozná létre a hivatásos segítı és kliense között, hogy lehetetlen volna
a tanácsadásban megvalósítani azt a tárgyilagos távoságtartást, objektivitást, amely a problémamegoldó folyamat elinditásához, új belátások kialakulásához szükséges. Az egyenlıség fenntartása a segítı részérıl úgy történhet, hogy kifejezi, elismeri a vele konzultáló fél saját
szakterületén a szakértelmét és azt is, hogy gyermekével való együttélés következtében, gyermekének legavatottabb ismerıje. - Az egyenlıségelv torzított helyreállításának tulajdoníthatjuk, amikor a tanácsadástól való távozás után a kliens leértékeli, haszontalannak minısíti
a segytségnyújtó tevékenységet a nyilvánosság elıtt, jóllehet valamit
megfontol abból. A leértékelı folyamattal megszabadítja önmagát és
társas környezetét attól a hiedelemtıl, hogy neki segítségre lett volna
szüksége, s valamilyen következményt kellene megvalósítania.
Egy másik értelmezés szerint a cselekedeteivel kapcsolatos választási szabadságában érzi korlátozva magát a segítségkérı. "Ha segítséget kapok, függıségi viszonyba kerülök, mert semmilyen segítség
nincs ingyen." A "nincs ingyen" nem azt jelenti, hogy anyagi ellenszolgáltatással kell a segítséget honorálni, hanem azt, hogy uralkodnak
rajta. Arról az érzésrıl van szó, hogy a szakember kompetens a saját
életemmel összefüggı probléma megoldásában én pedig nem vagyok
kompetens, mert nem önállóan oldom meg az adott problémát. Aszerint az elképzelés szerint kell alakítanom az életemet, ahogyan egy
másvalaki ezt mondja, másnak az elképzelései szerint szükséges cselekednem. A választási szabadság korlátozását éli át az egyén, ha nem
szakíthatja meg tetszılegesen a segítségnyújtóval felvett kapcsolatot.
Sajátos védekezı viselkedés a segítségkérı részérıl, ha kifejezetten
elvárja, hogy a segítı mondja meg, mit tegyen, majd nem teszi meg
vagy bírálja a javaslatot.
A szabad választás lehetıségét akkor biztosítja a segítı, ha lehetıvé teszi, hogy a kapcsolat létrejötte és/vagy megszüntetése az önkéntességen alapuljon. Helyes, ha a segítı kifejezésre juttatja, hogy mindenki a saját céljai iránt tud elkötelezıdni igazán és azokat a megoldásmódokat követi szívesen, amelyeket maga talált ki, amelyekért
maga küzdött meg. Általában kerüli a direkt tanácsokat a segítı,
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azonban az sem kedvezı, ha a mindennapi beszélgetéstıl teljesen eltér
a tanácsadás folyamata és emiatt a tanácsadó túlzottan ötlettelennek
vagy tartózkodónak tőnne. Ez a köntörfalazás bizalmatlanná teheti a
segítséget kérıt. A beszélgetést ilyenkor ajánlatos páros ötlettréningnek tekinteni, amelyben kölcsönösen megoldásokat keresünk, de valamelyik megoldás melletti elkötelezıdés, döntés a segítséget kérıé
lesz majd. Említést tehetünk arról, hogy a konkrét tanácsok esetén azt
várja tılünk a segítségkérı, hogy egy gyógykezelést végzı orvoshoz
hasonlóan cselekedjünk, aki elmondja, hogyan kell használni a gyógyszert, milyen adagokban, mennyit szükséges feküdni, járkálni. Érzékeltetnünk kell, hogy az életstílus változtatása, a szülınek gyermekével kapcsolatos magatartásában a változás nem feltétlenül ilyen forgatókönyvek szerint történik.
Végül pedig nem mindegy, hogy mivel magyarázza a segítséget
kérı a kapcsolatba való belépést, milyen oki tuljadonítást végez. Különbözı válaszok adhatók erre a kérdésre" Miért van nekem szükségem erre a segítségre?" Ha az egyén belsı tulajdonsággal magyarázza
a segítségkérést, pl. " azért, mert nem voltam elég erıs, ügyes, független", akkor ez negatív önértékelést alakít ki. Ha a körülményekre hivatkozik az egyén , pl. - " Ha nem történt volna velem ennyi borzalmas dolog, akkor nem is venném igénybe. De most nagyon rossz
helyzetben vagyok.", - akkor elkerüli az önleértékelést. A szabad választás elve szerint , ha a segítı kezdeményezi a kapcsolatot, akkor ez
korlátozásnak tőnhet, az attribúciós elmélet szerint azonban elınyös,
ha felajánlják valakinek a segítséget, mert ekkor mondhatja, hogy
"gyızném én", de ha itt van ez a lehetıség, akkor kipróbálom, mire
megyek vele.Ez a magyarázat nem rombolja az önértékelést és nem
távolít el a segítségnyújtás elfogadásától. Ez a szempont különösen
fontos abban az idıszakban, amikor a segítı szakmák egy adott környezetben ismeretlenek vagy torz kép terjedt el róluk. Ekkor az önmegismertetéshez, egy új szakmai kép kialakításához a segítségnyújtás
aktív felajánlása szükséges.
A gyengeség, erıtlenség, függetlenség önértékelést sértı
attribúcióit ellensúlyozhatjuk annak bátorításával, hogy értékesnek
tartjuk azt a bizalmat, amit a segítség elfogadása révén egy ilyen helyzetben tanúsít a személy. Bátornak és kockázatvállalónak tekintjük
viselkedését, mert vállalkozott problémáinak a feltárására, amelyre
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nagyon sokan nem mernek vállalkozni. Mi magunk is kifejezzük,
hogy átmenetinek tartjuk segítségkérı állapotát. Elismerjük nyitottságát az új lehetıségek iránt, igényességét méltatjuk, mert felhasználja a
szakértelmet a minél jobb megoldások kereséséhez. A külsı körülmények túlzott hangsúlyozásával nem elınyös élnie a segítınek, mert
pusztán a körülményekre hivatkozás csökkenti a személyes felelısségvállalást és kétségbe vonja, hogy a személynek lennének erıs oldalai is, amire támaszkodni tud a krízishelyzetbıl történı kilábaláshoz.
Most , hogy bemutattuk a kapcsolatteremtés nehézségeit, egyben
áthidaló megoldásokat is javasoltunk, azzal foglalkozunk, hogy egy
intézményi környezetben mőködı segítırıl, hogyan szereznek információt a kollégái illetve maguk a segítségkérık.
c) A szakértelem és a megbízhatóság a segítı kapcsolatban
A társas befolyásolás elmélete szerint a segítı azáltal gyakorol
hatást a kívánt változások elérésében, hogy rendelkezik valamilyen
szakértelemmel és megbízható. (Egan, 1975.)
A szerepszakértelem az iskolai végzettségre épül, és a foglalkozási típusra támaszkodik. A pszichiáter, a pszichológus, a pap, a tanár,
a szociálpedagógus szerepéhez elızetes várakozások kapcsolódnak,
melyek jelentıs része a tömegkommunikációból,filmekbıl valamint a
segítıkkel való tényleges találkozásokból származik.
A hírnévszakértelem arra épül, hogy más személyektıl hallotta a
segítséget kérı egyén, hogy a segítı mennyire hatékony szakember.
A viselkedéses szakértelem hiedelme arra a tapasztalatra támaszkodik, hogy ténylegesen milyen segítı készségekkel rendelkezik a segítı. Milyen egyéni módokon ér el sikereket, milyen a négyszemközti
kommunikációs helyzetekben. Mennyire megértı, támogató, tiszteletteljes.
A szerepmegbízhatóság arra vonatkozik, hogy mennyire titoktartó a segítı, mennyire kezeli tapintatosan azokat az információkat,
amelyek továbbadása hátrányos a segítséget kérı számára. Ide tartozik, hogy mennyire tudja tevékenységét elhatárolni a segítı az olyan
hatósági személyek tevékenységétıl, akiknek a deviáció felderítése és
büntetı intézkedésekkel történı korlátozása a feladata. Annak
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felimerése is fontos itt, hogy akikre az információk tartoznak, azokhoz
a segítségkérı beleegyezésével eljuttatja-e az információt?
A hírnévmegbízhatóság arra vonatkozik, mit mondanak róla ,
hogy saját gondolatainak , érzelmeinek kifejezésében a segítı mennyire hiteles, életvezetésében mennyire integrált?
A viselkedéses megbízhatóság azt jelenti, mennyire pontosan
észleli mások érzéseit, problémáit egyúttal mennyire tapintatos, amikor valaki közvetlenül igénybe veszi szolgáltatásait.
d) Kedvezıtlen szerepfelvételek szülıkkel
Több olyan hibás viselkedésmód létezik szülıkkel találkozó
szakemberek szerepviselkedésében, s amelyek a szakértelemmel és
megbízhatósággal kapcsolatos kételyeket ültetik el a szülıkben.
Az oktatási intézményekben dolgozó szakemberek gyakran
olyan módon hoznak létre kapcsolatot szülıkkel, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szülık rossz közérzettel vegyenek részt a velük
folytatott kommunikációban. Brendtro és Ness (1983) egy felmérésre
támaszkodva arról számolnak be, hogy amikor az iskolai személyzet
és a szülık véleménykülönbségbe bonyolódnak , akkor nagyon valószínő, eltérıen ítélik meg, ki a felelıs az egészért. A szülık elsısorban
az iskolát, majd a gyermeket és csak harmadsorban tartják a családot
felelısnek a probléma kialakulásáért. Ugyanakkor az iskola személyzete elsısorban az otthont, másodsorban a gyermeket és csak harmadsorban tartja az iskolát felelısnek. A szülık és a szakemberek egyaránt olyan viselkedést tanúsítanak, amelyek gátolják a hatékony
kommunikációt. A személyzet védekezése a következı formákban
jelenhet meg:
Ellenségesség: a szakemberek dühös válaszokat adnak arra, ha a
szülıktıl erıteljes bírálatot kapnak. Megfélemlítettnek érzik magukat,
úgy látják tehetetlenek azzal szemben, hogy összefognak ellenük a
szülık. A megfélemlítettség ölti magára a dühödt védekezés formáját.
Passzív elkerülés: halogatják a szülıkkel való találkozást, a
problémákról történı beszélgetést.
Tekintélyelvı dogmatizmus: szaktudásuk páncéljába burkolóznak olymódon, hogy szakmailag hibásnak minısítik az olyan érvelést,
amely álláspontjukat megkérdıjelezi, annak ellentmond.
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Kikérdezés, értelmezés: igen gyakori pszichológiailag képzett
szakemberek körében, hogy ilyenkor a szakember a szülıt a beteg szerepébe helyezi.
Versengés:problematikus gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, pszichológusok körében nem ritka az a magatartás, amikor megpróbálnak a szülı helyettesítıjeként fellépni a gyermekkel való kapcsolatban. Meglehetısen könnyı felvenni a „jó szülı " szerepét ,
ilymódon helyettesíteni a gyermek feltételezhetıen nem megfelelı
szüleit. Ha a szakember belesodródott a gyermek megmentıjének szerepébe, ahhoz a feltételezéshez vezet, hogy a szülı ellenség. A problematikus gyermekek szülei egy részének ténylegesen súlyos személyes vagy családi problémái vannak, s ezek indokokat szolgáltatnak a
jó szülı behelyettesítı szerepének felvételére.
A szülı magatartása is gátló tényezı lehet a megfelelı kommunikáció létrejöttében. A kritikus szülı fellépése fenyegetést jelent az
iskolai személyzet számára, a gyors változást remélı szülı teljesíthetetlen igényekkel lép fel az iskolával szemben, az elhanyagoló vagy
gyermekét bántalmazó szülıt nehéz elfogadni, ugyanilyen nehéz vele
szemben hetékonyan konfrontálódni. A szülık ilyen magatartása valamint a személyzet önbizalomhiánya, tanácstalansága indítja el a fent
elemzett védekezı reakciókat, továbbá azon belátás hiánya, hogy a
tekintélyelvő, védekezı, elutasító reagálások helyett a nyitottabb
kommunikáció vállalása eredményesebb lehet.
e) A kölcsönös elismerés jelentısége a szülıkkel felvett kap
csolatban
Az ökológiai szemlélető megközelítésnél elıtérbe kerül az az elgondolás, hogy az iskolai és a családi rendszer képviselıinek ( a tanároknak és a szülıknek) a kölcsönös elismerés és a nyitottság elıfeltevésével elınyös kapcsolatba lépniük. Az iskolai személyzet magatartásával kapcsolatos javaslatok a következık : (Apter, 1982.)
Fejezzük ki, örülünk annak a lehetıségnek, hogy a szülıvel találkozhatunk.
Juttassuk kifejezésre, hogy a diák tanulásának segítése mellett
vagyunk elkötelezettek.
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Hallgassuk meg , hogy a szülı milyen gondokkal küzd, s a szülınek milyen céljai, jövıképe van gyermekével kapcsolatban.
Fejezzük ki érdeklıdésünket aziránt, hogy a szülıvel egymást
kiegészítve, együttmőködve dolgozunk a problémák megoldása érdekében.
Fogalmazzunk meg ötleteket, hogy a szülı miként segíthetné
gyermek otthoni tanulását. Hasznosítsuk a szülıtıl kapott segítséget és
ötleteket a diák egyedi problémájának megértésében. Ismerjük fel,
hogy a gyermek eltérı környezetekben másképpen viselkedik. Ha a
probléma az iskolában jelentkezik, a szülıi "szakértelemre" is fontos
támaszkodnunk. A szülı hibáztatásával semmit nem nyerünk.
A kooperativitás következményei: bevonódás iskolai rendezvények lebonyolításába, részvétel iskolai kirándulásokon, a fiatalok pályaválasztásának elısegítése munkahelyi látogatások szervezésével, a
szülı látogatása a tanítási órákon nem minısül fenyegetésnek, anyagi
támogatást nyújt a szülı a rendezvények lebonyolításához. Ezek az
eredmények akkor jelentkeznek, ha a szülık egyébként gondoskodni
kívánnak gyermekükrıl és ennek a gondoskodásnak a kiterjesztését az
iskola személyzete intézményi korlátok miatt korábban akadályozta.
A súlyos krízishelyzetben lévı szülık esetében sokkal szerényebb
eredményeket lehet elérni. Gyakran az is eredmény, ha minimális bizalom keletkezik a segítıvel szemben. Nem utasítja el a szülı az alkalmi családlátogatást, a problémáiról való beszélgetést, amelyet ilyen
helyzetben a segítı (családgondozó, szociálpedagógus, osztályfınök )
kezdeményez.
Miért igényli a szülı, hogy felvegye a kapcsolatot az iskolán belül dolgozó pszichológussal?
A) Bizonytalan a gyermekével kapcsolatos bánásmódban és
szakember tanácsára kíván támaszkodni, b) szövetségest keres a pszichológusban, közvetítı szerepet vár el tıle a gyermek és az iskola
személyzete között létrejött konfliktus megoldásában c) bizalmat érez
a segítségnyújtó személye iránt, mert a többi szülıtıl vagy gyerekektıl hallotta, hogy hatékony volt a segítségnyújtás és a problémákat
számára megfelelıen oldotta meg a segítı, d) közvetlenül alakított ki
benyomást a segítı személyérıl, mert a segítı jelen volt szülıi értekezleten vagy beszélgetést kezdeményezett szülıkkel a gyermeknevelés problémáiról.
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III. Konzultáció,tanácsadás
a) Konzultáció
Az ökológiai szemléletbıl fakadó megközelítésmód egyike
a konzultáció. (Gutkin, Curtis, 1987.) Ez olyan szolgáltatás, amelyben
a szülı és az oktatási személyzet egy tagja annak érdekében kommunikál, hogy egy harmadik fél, a gyermek problémájára megoldást találjanak. A konzultáció alapelvei összefoglalják és tartalmazzák azokat az alapelveket, amelyeket, mint problémákat a segítslégnyújtó
kapcsolatfelvétel nehézségeinél kibontottunk.
A konzultáló felek kapcsolata az egyenrangúságra épül. Amenynyiben a szülı számára egyoldalúan feladatokat szab meg a tanár , minısíti gyermekét - tekintélyi státuszában marad és nem az egyenrangúságra épít. Bizalomra építı találkozás esetén nem kell azt gondolnia a
szülınek, hogy problémafelvetése miatt a tanár a gyermek feletti hatalmával " kiegyenlíti" a szülıi bírálatból fakadó sérelmet.
Az önkéntesség elve ugyancsak fontos. A tanár nem léphet fel
kényszerítıen a szülıvel szemben. Szülıi értekezletrıl, rendezvényrıl
történı távolmaradás esetén, ha bírálattal illeti a távolmaradókat, az
önkéntesség elvét sérti.
Amennyiben meghallgatja a szülı problémáját, véleményét ötleteit az adott helyzetrıl , elismeri, miben kompetens a szülı.
Ha egyéni helyzetben konzultálunk a szülıvel, akkor öt kommunikációs készség alapvetıen fontos:
Odafigyelés: szemkontaktus fenntartása, fejbólintással történı
nyugtázása az elmondottaknak.
Visszatükrözı reagálás: az elmondottakból valamely gondolat
szószerinti, vagy egyszerőbb mondatszerkezettel történı megismétlése.
Tisztázás: tényekre történı rákérdezés, amelyek alapot vagy keretet adnak az elmondott esemény, élményegyüttes egészének.
A segítı szerepére adott nyílt vagy rejtett fenntartásokat észlelnünk kell. Ezekre reagálnunk kell olymódon, hogy az egyenrangúság,
a kölcsönösség, a fenyegetettségtıl mentesség helyreálljon. Ezeket a
reagálásmódokat a segítı kapcsolat elemzésénél már bemutattam.
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Énüzenet: ezzel akkor élünk, ha a szülı mindjárt a találkozás
elején sértésekkel él és a szerepünk meghatározásával kapcsolatos kijelentéseink ellenére nem növekszik a bizalom. Az énüzetben kifejezzük, néven nevezzük, hogy milyen érzelmi állapotban vagyunk. A
partner milyen magatartása váltotta ezt ki, és miben akadályoz ez bennünket. Majd várjuk partnerünk reakcióit. (Gordon,1991.Egan, 1975.
, Szitó, 1987.)
(Vegyünk egy olyan példát, amikor a szülı ezt a problémát fogalmazza meg a tanár vagy a pszichológus elıtt: "Mióta a fiam ebbe
az osztályba jár, csak romlott.Tavaly, másodikban még jó tanuló volt."
Visszatükrözés: "Azt tapasztalja, ebben az új osztályban rosszul
tanul a fia." vagy "Az osztály megváltozása rontotta a tanulmányi
eredményt."
Tisztázás: " Ön mivel magyarázná ezt a romlást?" "Hallott-e valamit, más gyerekeknél történt-e ilyen romlás? "
Szerepdefiníció: " Úgy gondolja, jó lenne találkoznom a fiával,
hogy beszélgessek vele errıl a helyzetrıl? " ( Ezt a kérdést azért teszem fel, mert mérlegelni kívánom, aggódik-e a stigmatizáció miatt.)
Énüzenet: nagyon fontos, a kontextus, amiben énüzenetet fogalmazunk meg. A tanácsadó könnyen túlérzékenységerıl tanúskodhat,
ha nem megfelelı az énüzenet. Egy lehetıség: " Meglepıdtem most
azon, hogy azt mondta, csak romlott. Mivel néha beszélgettem vele (
a gyermekével), úgy vélem, elégedetlen azzal, amit elértem nála." (Az
énüzenet második fele érzelem visszatükrözést is tartalmaz.)
Ezen kommunikációs módok során a kezdeti probléma egyre
jobban feltárul, újrafogalmazódik, s megállapodhatunk abban, mi lesz
az a tényleges probléma, amivel ezután foglalkozunk.
A megismerı pszichológia nézıpontjából a konzultáció egy
problémamegoldó folyamat, amelynek különbözı szakaszai vannak, s
a beszélgetés során ezeknek a szakaszoknak a facilitálása a tanácsadó
feladata. Egyéni helyzetben informális módon irányítjuk úgy a beszélgetést, hogy elıre haladjunk ezeken a szakaszokon. Csoportos helyzetben pedig a táblára vagy papírlapra felírva foglalkozhatunk az
egyes szakaszokkal. Az ötlettréning, brain storming lépéseit ennek
egyik változatában a probléma alaposabb feltárásához használjuk. Kiindulunk abból, hogy az osztályban magatartási vagy tanulási problé-
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mák jelentkeztek. Ezt megfogalmazzuk egy mondatban . Majd ötleteket kérünk a szülıktıl arra, hogy ık mivel magyarázzák a problémát.
Mi is beírhatjuk közben saját ötleteinket. ( Eközben értékelnı megjegyzéseket tenni nem lehet.) Ezután szavazással vagy 3 ill. 5 fokú
skálán értékeljük az ötleteket. A legmagasabb szavazati értékkel rendelkezık közül az elsı 3-mal vagy csak az elsıvel foglalkozunk.
Megvizsgáljuk azt is, hogy fogalmilag különböznek-e vagy egységbe
foglalhatók azok, amelyek az elsı helyeken szerepelnek. Ha megállapodtunk az okokban, akkor ugyanilyen ötlettréniggel folytatjuk a változást segítı megoldások keresését. Vádaskodó , túlzottan feszült légkörben nem lesz sikeres egy ilyen folyamat lebonyolítása, csak akkor,
ha elıtte az énüzenetek szintjén a dühöt megfogalmaztuk egymás
iránt. Az énüzenetek a felek részérıl nem a másik fél bírálatát és
vádlását tartalmazzák, hanem a saját érzéseinkre és helyzetünkre adott
reflexiót. Az ötlettréning szakaszai tehát : 1. a probléma megfogalmazása 2. ötletek létrehozása 3. értékelés, rangsor 4. döntés néhány vagy
valamelyik elképzelés mellett.
A konzultáció során a szülınek modellt nyújtunk arra, hogy
gyermeke problémáját ne mellızze, hanem odafigyeléssel és aktív
hallgatással reagáljon rá. Amennyiben sérelmesnek éli meg a helyzetet, a fenyegetés, kritika, gúny, kioktatás helyett reagáljon énüzenettel.
Tekintse a helyzetet problémának . Bízzon abban, hogy meg tudja oldani, ha elegendı idıt ad magának, ha nem kényszeríti önmagát vagy
gyermekét tekintélye védelmében védekezı helyzetekbe. (Gordon,
1991., Horváth-Szabó Katalin, 1994.)
Az szülıvel folytatott egyéni konzultáció során fontos lehet érinteni a következı területeket serdülıkorú gyermek esetében: a) a serdülı viselkedési problémái, ezzel összefüggı szülı-serdülı kapcsolat
b) a tanulás c) jövıkép, pályaválasztási cél. Ez a három terület a
Carkhuff modellben egymásra épülve jelenik meg.(Aspy, 1986.)
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A szülı, mint a jövıkép kialakításának
segítıje

Kiterjesztés

Leszőkítés

Elkötelezıdés
bátorítása

A szülı, mint a
a tanulás segítıje

Diagnózis

Célkitőzés

Fejlesztés

A szülı, mint tanácsadó

Odafigyel
Reagál

Személyessé
tesz

Kezdemé
nyez

A serdülı

Önfeltárást
kezd

Önmegértéshez jut el

Cselekvést kezd,
változik

A modell azt sugallja, hogy a tanulás és a pályaválasztás alakulásának megfelelı segítése mind a segítı szakember, mind a szülı részérıl alapvetıen a tanácsadó magatartásra épül. Akkor képes megérteni a segítı szakember és a szülı a serdülı problémáját, akkor tud
közremőködni tanulásának és pályaválasztásának alakításában, ha tanácsadó magatartással közelít a serdülıhöz. Elıször tehát a személyes
problémák megértésére törekszik még akkor is, ha a hozott probléma
szintjén tanulási vagy pályaválasztási problémákról van szó.
b) Tanácsadás
A tanácsadást az különbözteti meg a konzultációtól, hogy a tanácsadás esetén a szülı életének , párkapcsolatának alakulására vonatkozó személyes problémákat hoz be a beszélgetésbe. A saját önmegértésének szintje sokkal inkább mélyül, melynek következtében várható, hogy ezt a magatartást meg tudja valósítani gyermekénél is. Azáltal
, hogy személyesebb problémákat érint, ı maga másként határozza
meg a kapcsolatot. A tanácsadó feladata ennek észlelése. Mérlegelnie
kell, hogy az iskolához kötıdı helyzete olyan-e, hogy a szülı ettıl az
önfeltárástól késıbb nem érez -e szégyent? Meg kell fontolnia hogy
kellıen bizalmasan tudja-e kezelni a rá bízott személyes élményeket?
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A tanácsadás során a segítınek a haladó empátia alapján szükséges kommunikálnia . A Carkhuff modellben leírt személyessé tétel
mélyítését szolgálja a tanácsadás. A haladó empátia esetén a kimondott gondolatok mögötti érzelmek visszatükrözésével foglalkozunk
nemcsak egyszerően a tartalom visszatükrözésével. (Egan, 1975.)
A hitelességünkre és spontaneitásunkra támaszkodva adekvát
személyes tapasztalatot mondunk el életünkbıl, ami illeszkedik a segítséget kérı mondanivalójához. Ezt nem kioktatás, hanem az élményhasonlóság miatt tesszük és attól a szándéktól vezérelve, hogy a megbomlott egyenrangúságból valami visszaálljon a kommunikációban.
Alkalmaznunk szükséges a konfrontációnak azt a formáját,
amely bemutatja az ellentmondásos tendenciákat , vágyakat az elmondott problémákon belül.
Érdeklıdnünk szükséges , hogy a megvalósulásnál a tényleges
történéshez képest, milyen lehetıségek adódtak volna az esemény során.
(Haladó empátiára példa a fenti esethez: " Csalódottnak, dühösnek érzi magát, mert most rosszabbul megy fiának a tanulás."
Személyes tapasztalat: "... visszagondolok egy pillanatra arra az
idıszakra, amikor gyermekemnek hasonló problémája volt ... Akkor ez
úgy történt..." "Eszembe jutott most egy olyan történet, amikor két évvel korábban az egyik gyereknek hasonló problémája volt... stb."
Konfrontáció: "Az a benyomásom, néha úgy gondolja ezért a
teljesítményért a fia a hibás, amit az elıbb mondott, abban pedig inkább a tanárok. De arról is beszélt, hogy talán túl sokat vár (Ön) ettıl a
gyermekétıl, mióta egyedül maradt ( a szülı ) a válás miatt. "
Alternatívák: " Gondolt már arra, minek kellene megváltoznia
ahhoz az osztályban, hogy másképp teljesítsen a fia? Most csak fantáziáljunk errıl következmények nélkül!" - "A továbbtanulás miatt látja
aggasztónak ezt a helyzetet? Mire gondol a továbbtanulásnál? "
Véleményem szerint a tanácsadó beszélgetés során a segítı kapcsolat tapasztalati modelljén túl a krízisintervencióból, a realitásterápiából és az egyéni dinamikus terápiából szükséges még átvenni és alkalmazni alapelveket.
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A Glasser nevéhez fızıdı realitás-tanácsadás elfogadhatónak
tartja, ha etikai illetve életstílussal összefüggı kérdésekben a tanácsadó elmondja személyes meggyızıdését, amennyiben a segítségkérı
érdeklıdik eziránt.(Towns, 1981.) A személyes meggyızıdés tapintatlan kifejezése olyan következménnyel jár, hogy a tanácskérı konformista módon igazodik véleményünkhöz vagy ezzel konfrontálódik.
Ezáltal elveszítjük a tanácsadás célját, hogy róla tudjunk meg valamit
vagy segítséget nyújtsunk számára. A személyes meggyızıdés kimondásának igénye azzal a céllal történik, hogy a tanácskérı megtudjon valamit rólunk és a kommunikációban létrejött egyenlıtlenség
csökkenjen. A személyes meggyızıdés kifejezésének nem a megfellebbezhetetlen értékítéletet kell sugallnia, hanem azt, hogy a tanácsadó
sem képes mindent "megmagyarázni", személyes tapasztalatára épít,
értékesnek tart valamit és emelett kötelezıdött el cselekvésével.(A tömegkommunikációban teret nyerı tanácsadási formákban a szakértıi
vélemény gyakran úgy hangzik el, mintha az megfellebbezhetetlenül
helyes lenne és kizárólagos magyarázatot jelentene a felvetett problémára.) A személyes meggyızıdés kifejezése nélkül a tanácsadó
kommunikációja elsısorban meghallgatást, visszatükrözı megfogalmazást tartalmaz, a saját gondolkodásmódja rejtve marad ugyanakkor
feltétlen bizalmat igényel a tanácskérıtıl. Ez egyfajta fölényhelyzetet
is teremt, amelynek csökkentése érdekében a tanácskérı személyes
véleményt provokál. A szülıkkel való találkozásnál, amely gyakran
egyszeri vagy csak néhány alkalmat foglal magában ,a teljes
nondirektivitás , a hosszú csend erısen frusztráló hatású és rombolja a
csak ébredı bizalmat a beszélgetı felek között.
A realitás-tanácsadás jelentısen épít a felelısségvállalásra. A
szülıvel való kommunikációban fontos kihangsúlyoznunk azt az értéket, hogy a kapcsolatfelvétel nehézségeit azért is vállalta, mert felelısségteljesen gondolkodik a gyermekének helyzetérıl.
Az egyéni dinamikus terápia a tanácsadó aktivitását emeli ki .
(Barbanel, 1982.) Az aktivitás egyrészt jelenti a tanácsadó gyakori
megnyilatkozását, másrészt a lényeges problémára történı összpontosítást. A lényeges probléma a szülı által hozott probléma hosszabb feltárása után derül ki. A probléma feltárását a visszatükrözı és a tisztázó
kérdések segítik elı. Az értelmezésekkel, megszólalásokkal arra törekszünk, hogy a hozott probléma összekapcsolódjon a személyes élet-
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helyzet pontosabb megértésével. - A szülı által hozott probléma pl. az,
hogy 6. osztályos lánya szorong felelés közben és nem tud olyan színvonalon teljesíteni, mint otthon, amikor felmondja a leckét. A további
beszélgetés révén eljutunk oda, hogy lánya attól fél, nem tud megfelelni anyja elvárásainak, anyja ingerült lesz, ha nem visz haza megfelelı érdemjegyet. A beszélgetés továbbvitele révén az anya eljut egy
olyan belátásra, hogy túlzottan megterheli lányát ezekkel a követelményekkel, mióta férjével válófélben van és férje átmenetileg külföldön
tartózkodik. Lánya jövıje miatti aggodalma és a házasságának felbomlásától való szorongása késztette a magas követelmény felállítására. A
tanácsadás révén nagyobb önelfogadásra jutott el és a szigorú elvárások helyett több segítséget és elfogadást tanúsított a késıbbiekben lányával szemben. - Egy másik anyával meg lehetett beszélni, hogy
enuresis nocturnaval küzdı felsı tagozatos fiának a táborozástól való
félelme ugyanúgy az anyával való szoros kapcsolatra vezethetı vissza,
mint az enuretikus tünet. - Zenei pályára készülı, de zenei tanulmányaival összefüggı vizsgáit elrontó fiatal szüleivel azt kellett megbeszélni, hogy a tehetséges gyermek teljesítményzavarának legalább kettıs jelentése van. Nem kíván elszakadni otthonról és az önálló életvezetés felé haladni, ezen a ponton anyjáról nem kíván leválni, az anya
erıteljes gondoskodó magatartása ezt meg is támogatja. Az apa viszont hasonló területen bizonyította tehetségét, amire most fia készül,
s fiának az apával összehasonlítva vannak problémái saját tehetségének színvonalával.
A krízisintervenció alapelveiben figyelemre méltó, hogy értékesnek tekint akár egyszeri találkozást is. E rövid idıtartamot is kiaknázó
megközelítés lehetıségével gyakran kell élnünk a szülıkkel való
munka során. E szemlélet alapján úgy reagálunk a szülıre, mint aki a
gyermekével összefüggı bánásmód terén krízishelyzetben van. Segítünk elfogadtatni a helyzetet, nem támogatjuk a probléma felismerésének tagadását. A probléma felismerése azonban önmagában véve
bizonytalanságot kelt, ezért szükség van a szülı énképének támogatására. (Sandoval, 1987.) Fel kell ismernünk, hogy a szülı környezetet
vádló reakciói gyakran bőntudatosságából és önértékelési bizonytalanságából fakadnak. - Ilyen volt az a helyzet, ahol a válófélben lévı
anyát az apa bántalmazta, a két lánytestvér közül az egyik az anya , a
másik az apa szövetségesévé vált. Az anya elbizonytalanodott szülıi
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és partneri szerepében, a helyzetért férjét és idısebb lányát okolta. A
magabiztosság visszanyeréséhez támogatásra volt szüksége.
A krízisintervenció , az egyéni dinamikus terápia és a segítségnyújtás tapasztalati modellje egyaránt támogatja, hogy új készségeket
tanítsunk és azok gyakorlását sugalljuk a tanácsadásban résztvevı
személy számára. A szülık gyakran gyermeküket vádolják, amikor elviselhetetlen terhek nehezednek rájuk. Szükségessé válhat új készségek kialakítása, hogy a szülı a gyermekét vádló viselkedés helyett az
elviselhetetlen stresszhelyzetben tanuljon meg Nem-et mondani az ıt
terhelı eseményekkel szemben, tanuljon meg panaszkodni, tanulja
meg az érzelmek kifejezését , az énüzenet alkalmazását konfliktusos
helyzetekben. A készségtanítás valamint a készségek gyakorlásának
elvárása látszólag ellentmond a szabad választás elvének. A készségtanításra azonban nem az odafigyelés és a probléma mélyebb megértése helyett kerül sor, hanem - gyakran a tanácskérı bizonytalanságának
feloldása érdekében- ezen szakaszok után. Ilyenkor egészen más kontextusban folyik már a felek közötti együttmőködés. A készségtanításra hangolódás nincs idıtartamhoz kötve , a partner önfeltárásának és
önmegértésének elırehaladása egy találkozás alkalmával is megfelelı
lehet ahhoz, hogy a készségtanítás a partnerek közti bizalmat növelje.
A konzultáció és a tanácsadás végsı célja , hogy a segítı kapcsolat megszőnjön, a segítséget kérı szülı önállóvá váljon a gyermekérıl
való gondoskodásban, életének irányításában. A tanácsadó azáltal tartja fenn saját státuszát , hogy segítségért folyamodnak hozzá, mégsem
teszi függıvé saját tevékenysége iránt az ıt megkeresı serdülıt és a
szakértelmét igénybe vevı szülıt. Nyitva hagyja a lehetıséget azonban a visszatérésre, ha a segítségkérı az újabb kihívásokkal nem tud
egyedül megküzdeni.
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