
Pszichológusi munka a 

Nevelési Tanácsadásban
Szociális és érzelmi készségek fejlesztése

Készítette: Tóth Mariann

pszichológus



Gyakori Gyermekkori Panaszok

 Magatartási zavar: impulzivitás, agresszió

 Érzelmi zavar: lehangoltság

 Viselkedési zavar: szorongás, kényszerek

 Szomatikus zavar: has-, fejfájás, alvászavar

Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermekjólét,

Háziorvos, Pszichiátria

https://www.pexels.com/photo/girl-wearing-black-jacket-and-gray-shirt-with-open-mouth-during-daytime-116151



Mit él át a szülő, gondozó probléma esetén?

 Tehetetlenség   

 Eszköztelenség

 Tisztelet hiánya

 Reménytelenség

 Alacsony önértékelés

 Kompetenciahiány

 Nincs hatékonyság

 Kiégés lehetősége

https://unsplash.com/photos/L6ymjrfk7lI



Mit él át a gyerek?

 bizonytalanság

 én-hatékonyság hiánya

 magány

 kiszolgáltatottság

 félelem, harag

 csalódottság

https://unsplash.com/photos/sxQz2VfoFBE



Milyen problémával lehet a

Nevelési tanácsadást felkeresni?

 Funkciókhoz kapcsolódó zavarok: evészavarok, 

alvászavarok, ürítési zavarok, beszédzavarok

 Érzelmi zavarok: szeparációs szorongás, szociális szorongás, 

iskolafóbia, testvérféltékenység

 Szociális kapcsolatteremtés zavarai: szelektív mutizmus, 

kötődési zavarok

 Magatartás zavarai: viselkedési zavarok, oppozíciós zavar

 A teljesítmény akadályozottságához társuló lelki zavarok, 

önértékelési problémák

 Feladatok

 Edzés

 Szakkör

 ...

http://www.pedagogiai-szakszolgalat.hu/files/dokumentumok/nevelesi-tanacsadas-szakszolgalati-protokoll.pdf



Mi történik a Nevelési Tanácsadás során?

0/A. Észlelés/Referálás 

0/B. Szűrés 

1. Állapot megismerése: első 

interjú, anamnézis, diagnosztika

2. Beavatkozás: játékterápia, 

szociális- és érzelmi készségek 

fejlesztése

3. Beavatkozás kontrollja: 

felmérés



Beavatkozás formái

 Egyéni pszichoterápiás formák

 Pszichodinamikus

gyermekpszichoterápia

 Kognitív- és viselkedésterápia

 Személyközpontú gyermekterápia

 Integratív gyermekpszichoterápia

 Játékterápia

 Pszichológus által vezetett dinamikus 

szenzoros integrációs terápia

http://www.pedagogiai-szakszolgalat.hu/files/dokumentumok/nevelesi-tanacsadas-szakszolgalati-protokoll.pdf



Egyéb ellátási formák

 Pszichoterápiás konzultáció, tanácsadás 

a gyermeknek, serdülőnek

 Négy alkalmas serdülőkonzultáció

 Pszichoterápiás krízisintervenció

 Szupportív terápia

 Konzultáció, tanácsadás a szülő számára

 Konzultáció, tanácsadás a gyermekkel 

foglalkozó pedagógus számára

 Mediáció, közvetítéses konfliktuskezelő 

módszer



Ellátás fókusza

o Probléma megismerése

o Motivációk feltárása

o Feszültséglevezetés

o Megerősítés

o Készségfejlesztés

o Stresszkezelési módszerek 
tanulása

o Alkalmazkodó képesség 
erősítése

https://unsplash.com/photos/tQagUWpAx5k



Értelem és érzelem kölcsönhatása

Miért fontos a szociális- és érzelmi fejlettség?

 Gondolkodás nincs érzelmek nélkül

 Segíti a nehéz élethelyzetekkel való megküzdést: 

veszteség, kudarc, problémás családi történések

 Bizonyítottan támogatja az iskolai készségek fejlődését

 Könnyebb megküzdeni a kihívásokkal, feladatokkal, 
kudarcokkal  elősegíti a fejlődést

 Eszközök: érzelmi támogatás, pozitív fegyelmezés, modell-

nyújtás, problémamegoldás, megerősítés, szerepjáték, 

történetek megbeszélése, művészetterápiás eszközök
https://unsplash.com/photos/t1XLQvDqt_4



Értelem és érzelem kölcsönhatása

Értelmi (kognitív) képességek:

 érzékelés: látás, hallás, stb.

 észlelés: jelentés tulajdonítás

 figyelem: ingerek kiemelése

 emlékezés: memória

 képzelet: valóság alkotás

 gondolkodás: összetett folyamat

Szociális- és érzelmi képességek:

 érzelmek felismerése

 érzelmek szabályozása 

 kapcsolatkialakítás szabályai

 szociális probléma-megoldás

 proszociális viselkedés: segítéség-

nyújtás 



Mire figyelünk a foglalkozások során?

Készségek fejlesztése: 

 verbális és nonverbális kommunikáció

 együttműködés

 tolerancia, empátia

 konfliktuskezelés

 kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás kortársakkal és felnőttekkel

 szociális elfogadás

 pozitív énkép 

 feladatvállalás, feladattartás

 segítségnyújtás a bosszantással és a csúfolással szemben

 szociális erkölcsi érzék



Mit jelent a gyakorlatban a szociális- és 

érzelmi kompetencia? (Washington Office of Public Instruction) 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/healthfitness/standards/healtheducationk-12learningstandards.pdf

Óvodás korban:

 Pozitív én-kép kialakítása (pl. szerethető vagyok akkor is, ha néha hibázok)

 Zavaró ingerek felismerése (nem szeretem a zajt, vagy a túl szoros ölelést)

 Érzelmek azonosítása

 Érzelmek megfelelő kifejezésének azonosítása

 Zaklatás és bosszantás felismerése 

 A zaklatás visszautasítására megfelelő módok felismerése

K-12 Learning Standrads

(:



Mit jelent a gyakorlatban a szociális- és 

érzelmi kompetencia? (Washington Office of Public Instruction)

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/healthfitness/standards/healtheducationk-12learningstandards.pdf

Kisiskolás korban:

 Egyéni erősségek és gyengeségek felismerése

 Egészséges testkép kialakítása – hogyan hat rá a család, társadalom?

 Mi a stressz? Hogyan reagálunk rá?

 Érzelmek kifejezésének módja, mások érzelmeinek felismerése

 Mi a teendő zaklatás esetén? Mi a jelentősége a passzív szemlélőknek?

K-12 Learning Standrads



Mit jelent a gyakorlatban a szociális- és 

érzelmi kompetencia? (Washington Office of Public Instruction)

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/healthfitness/standards/healtheducationk-12learningstandards.pdf

Serdülő korban:

 Magas és alacsony önértékelés hatása az egészségre

 Hogyan határozza meg a testkép az étkezési szokásokat és az egészséges 

döntéshozást; önértékelés és testkép kapcsolata

 Egyéni stresszkezelési módszerek értékelése

 Empátia és együttérzés megértése, ezek gyakorlása konfliktusokban

 Egészséges közösségi lét létrejöttének támogatása, bullying mentes iskola

K-12 Learning Standrads



Szociális- és 

érzelmi tanulás 

faktorai

o Önismeret: az érzelmek felismerése és 

kezelése

o Társas készségek: szociális érzékenység, 

pl. másokról való gondoskodás

o Önmenedzselés: kihívást jelentő 

helyzetek hatékony kezelése

o Társas tudatosság: pozitív kapcsolatok 

kialakítása

o Döntéshozatal: felelős döntések 

meghozatala

Önismeret

Társas 
készségek

Önmenedzselés

Társas 
tudatosság

Döntéshozatal

(Zsolnai és mts., 2015)
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