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Összetartó közösség, mint a minőségi oktatás alapköve 

Közösségépítő programok az óvodában 

 

„Az oktatás célja olyan önállóan cselekvő 

és gondolkodó egyének nevelése kell, hogy legyen, 

akik életük legnagyobb tettét 

a társadalom szolgálatában látják.” 

(Albert Einstein) 

 

Az egykori nevelés kevés intézményesített ráhatás nélkül is képes volt biztosítani 

gyermekei számára a zárt faluközösség azon konvencióit, amelyek elősegítették a csoportba 

való beilleszkedést, azon normák elsajátítását, amelyek az élet által létrehozott különböző 

helyzetekben eligazították. Mai körülmények között a nevelés terén a korábbi spontaneitás 

egyre inkább visszaszorul, helyébe a tudatos ráhatás lép. Az intézményes nevelés viszont csak 

a családdal, a közösséggel együttműködve lehet igazán eredményes, a családdal való 

kapcsolat a nevelés egésze szempontjából meghatározó jelentőségű. 

Kutatásunk célja 

Kutatásunk során abból a meggyőződésből indultunk ki, hogy a tárgyi tudás a mai 

világban már nem elegendő. A társadalom aktív tagjainak fejlett szociális kompetenciákkal 

kell rendelkezni, hogy boldogulhasson élete során.  

Az ember közösségi lény, különböző közösségekben éli le, éli meg életét. Család, 

óvoda, iskola, barátok, munkahely, szűkebb és tágabb társadalmi közösség. Ezeken belül 

történik önmegvalósítása, életcéljainak elérése. (TÉREN, 2011). Közösség nélkül nem lehet 

önmegvalósításról beszélni. A közösségépítés az igazi közösség kialakítására tett tudatos 

törekvés. Igyekszünk úgy tervezni, közös programjainkat, hogy azokat célra irányuló 

tudatosság hassa át. 

Célunk, hogy a szülőkből is egy olyan közösséget formáljunk, amelyben függetlenül 

hátterük sokféleségétől elfogadják és áthidalják különbözőségeiket, s ezáltal lehetőségük 

nyílik az őszinte és hatékony kommunikációra, valamint arra, hogy együtt dolgozzanak olyan 

célokért, melyek gyermekeink hasznára válnak. 

Szeretnénk rávilágítani arra a tényre, hogy a szülő–család-pedagógus közösség 

partnerkapcsolat pozitív hatással van a gyermek fejlődésére, fejleszti szociális készségeit és 

elősegítik az érzelmi készségek optimális fejlődését.  

Módszereink 

A pedagógiai színtér könnyen változik, módosul; azaz adott pedagógiai szituációt 

számos különböző és változó tényező (pl. a gyerekek élményei, a pedagógus hangulata, a 

kutató jelenléte) határozza meg. (TÉREN, 2011) A pedagógiai jelenségek kevésbé mérhetőek.  



Ezért mi empirikus kutatási módszerekhez folyamodtunk. Ilyen volt például a 

közvetlen megfigyelés a gyakorlati tevékenységek alatt. Ezek az adatok pedig jegyzőkönyv 

formájában lettek rögzítve. Szóbeli kérdezések során, egyéniben folytatott beszélgetések által 

konkrét személyes visszajelzést kaptunk a folytatott tevékenységről, de ugyanakkor az óvoda 

honlapján megjelent beszámolók reakcióit írásos adatok formájában is rögzítettünk. Külön 

esettanulmányt készítettünk egyik óvodásunk szüleivel, aki egy olyan óvodai rendszerből 

került hozzánk, ahol nem létezett szülő – óvoda - pedagógus közötti partnerkapcsolat. A 

gyerekek fejlődését pedig megfigyelési lapok által is nyomon követtük úgy a csoportban, mint 

egyéniben a gyógypedagógus segítségével. 

Kutatásunk elméleti megalapozottsága 

A szülő – család - pedagógus közösség partnerkapcsolatáról számos kutatásra találunk 

a nemzetközi szakirodalomban. Sok esetben olvassuk, hogy ez az összefogás biztosítja 

óvodáskortól a felsőfokú oktatásig lehetőséget támaszt ahhoz, hogy a gyermek sikeres legyen 

úgy az iskolában, mint az életben (VEKERDY, 2001). 

Jim Cavaye szerint a szülők, családtagok szerepe mellett a tágabb körű közösség is 

meghatározó szerepet játszik fiatal egyénei fejlődésében és növekedésében (Understanding 

Community Development). Amikor az iskola-család- közösség együtt dolgozik a tanulás 

támogatása érdekében a tanulók magasabb teljesítményszintre jutnak, kisebb az iskolakerülés 

aránya, és a gyermekek motiváltabbak magasabb szintű programokban való részvételre.  Az 

Amerikai Egyesült Államokban közösségi összefogással jelentős sikereket értek el az 

iskolakerülés, iskola elhagyás problémájának megoldásában. Ezek a tények az óvodai nevelés 

szempontjából is fontosak, főként mert az országok jelentős részében az iskola – pre-school 

jellegű osztályokat/csoportokat is magába foglal, akárcsak hazánkban is erre irányuló 

kísérletekkel találkozunk. A közvélemény sokszor mégis az oktatás, nevelés felelősségét 

kizárólag a pedagógusnak tulajdonítja. A szülői bevonódás fejlesztése a szakmai közvélemény 

körében nemzetközi szinten régóta hangoztatott célkitűzés, a fejlett országok 

oktatáspolitikájában számos erre vonatkozó akciótervet dolgoztak ki és valósítottak meg.  

Desforges és Abouchaar összefoglaló munkája szerint a szülői részvétel intézményi 

formái elsősorban a gyermek magatartásával, a beilleszkedéssel állnak összefüggésben 

(DESFORGES - ABOUCHAAR, 2003). A bevonódásnak ez a formája a szülők attitűdjének 

változásán, az intézmény erőforrásainak növekedésén, vagy nyitottságának és 

kiszámíthatóságának érzetén keresztül indirekt módon járulhat hozzá a gyermek 

beilleszkedéséhez. A pedagógusok segíthetnek továbbá a szülőknek énhatékonyságuk 

növelésében, valamint abban, hogy szülői szerepkonstrukciójuk része legyen a gyermek 

szélesen értelmezett tanulásának támogatása (HOOVER - DEMPSEY - SANDLER, 1997). A 

szülő és pedagógus közötti interakciónak alapvető szerepe van az információtovábbítás, az 

értékek és normák tisztázása és közös alakítása szempontjából is. 

A pedagógus és a szülő akkor támogatja egymás munkáját, ha az általuk birtokolt 

tudást és információkat kölcsönösen, a gyermek fejlődése érdekében megosztják (FÜLÖP, 

1991). 

2002-ben Magyarországon az Oktatáskutató Intézet az óvodás gyermekek szüleinek 

körében folytatott részvizsgálatot. A megkérdezettek közel egytizede fontosnak tartaná, ha 

nagyobb beleszólást kaphatna az óvodai élet tervezésébe. A szülői elégedettség mérése azt 

mutatta, hogy jelentős számban igényelnének a szülők több rendezvényt, családi programot, 

és gyermekeik számára is gazdagabb programot várnának az óvodától. Ez az igény a kutatók 

szerint hosszú távon nem egyszerűen több szabadidős program szervezését jelenti, hanem egy 

olyan stratégia kimunkálását, amelyben az óvoda a szülők bevonásával helyi közösségi 



centrumként funkcionál, s amelyben a közös programok szervezése elősegítheti a partneri 

kapcsolat kialakulását. Ugyancsak komoly tartalékok rejlenek az önkéntes szülői aktivitásban, 

amelyet az eredmények szerint az óvodák csak egy része használ ki (TÖRÖK, 2005). 

Joyce Epstein jelentős mértékben hozzájárult, a gyerek javára szolgáló család-oktatási 

intézmény-közösség együttműködésének megértésében. Véleménye szerint a partnerkapcsolat 

a család – iskola - közösség által megosztott felelősség, amikor a tagok együttműködnek, 

információt cserélnek, kalauzolnak, problémákat oldanak meg és sikereket ünnepelnek meg. 

(EPSTEIN, 2001) 

Gyakorlati tevékenységek bemutatása 

A romániai óvodai intézményes nevelés gyakorlatából szeretnénk bemutatni olyan 

módszereket, eljárásokat, ötleteket, amelyek alkalmazása sikeres eredményeket hozott 

intézményünk számára, a szülő – óvoda - közösség partnerkapcsolat kialakításában. Epstein 

tanulmányai során egy olyan forgatókönyvet dolgozott ki, ami a szülők bevonását segíti elő az 

oktatási intézmény életébe. (EPSTEIN, 2001) Ennek a sémának a követése által konkrét 

eredmények bemutatását szeretnénk e szakmai dolgozat tárgyává tenni. 

Megvizsgáltuk a szülőkkel, családokkal, mint első és legfontosabb partnereinkkel 

eddig kialakított közös programjainkat, tevékenységeinket. Szülőértekezleten véleményeket, 

javaslatokat kértünk a szülőktől. Ezen kívül fontosnak tartjuk az egyéni, spontán 

beszélgetéseket, véleményeket is. Az így begyűjtött vélemények, tapasztalatok, javaslatok 

alapján alakítottuk ki programjainkat. Az év minden hónapjára legalább egy közös programot 

szervezünk a szülőkkel, családokkal. A fent említetteken kívül természetesen figyelembe 

kívánjuk venni az aktualitásokat és rugalmasan alkalmazkodni a mindenkori szülői közösség 

elvárásaihoz, igényeikhez, hiszen minden folyamatosan változik körülöttünk, természeti és 

társadalmi környezetünkben is. Ezért fontos a nyitottság, a változásokhoz való alkalmazkodás, 

megújulási képesség. 

Családi programok szervezése 

A tanév során minden hónapban legalább egy közös programot tervezünk a szülőkkel, 

családokkal. A tervezésbe és a megvalósításba egyaránt kívánjuk őket bevonni. Építünk a 

szülők igényeire, elvárásaira, javaslataira és aktív részvételükre. Mindenkor figyelembe 

vesszük a helyi lehetőségeket, az aktualitásokat, ennek megfelelően ezekhez rugalmasan 

alkalmazkodunk. 

A szülőket nevelési kérdésekben segítjük logopédus, pszichológus, gyógypedagógus 

együttműködésével, direkt nevelési tanácsadást biztosítva számukra, vagy a 

gyermeknevelésről szóló népszerű irodalom ajánlása által. Családtámogató programokat 

szervezünk, olyan rendezvényeket a családoknak, amelyek arra is lehetőséget teremtenek, 

hogy megismerjék, ezáltal jobban elfogadják egymást. Ilyenek például az ősszel szervezett 

szüreti mulatság Mérán, a vidéki hagyományok jegyében. Itt az újonnan érkezett családok 

beilleszkedésére fektetődik a hangsúly oldott, barátságos légkörben. A gyerekeknél szociális 

készségeik fejlesztését, a hagyományok iránti tisztelet, nemzeti identitás érzetét is erősíti, ami 

később egy egészséges énkép, személyiség kialakulásához járul. 

Az adventi ünnepi időszakban szervezett közös készülődés, valamint a karácsonyi 

nagycsalád ünneplése a nevelésben sokrétű szerepet tölt be. Ilyenkor alkalom adódik arra, 

hogy a hétköznapok forgatagából, lelassuljon úgy szülő, mint pedagógus és gyermek, 

egymásra figyeljünk, az ünnep üzenetére és a jóság gyakorlására törekedjünk. Ezáltal olyan 

emberi értékek megismerésére és befogadására kerül sor ami a gyerekek személyiségét 

pozitív irányba mozdítsák. 



A farsangi mulatság közös szervezése által alkalmat biztosítunk a családtagoknak, egy 

közös cél elérése érdekében való együttműködésre. A farsangi alakoskodásra való 

előkészületekkel olyan kreatív, egyéniségbeli vonások kibontakozására kerül sor, amelyek 

által a társadalom szabta szerepek megváltoznak. A gyerek felnőtt, a felnőtt gyerek, a szülő 

bohóc, az igazgató kalóz lehet egy feledhetetlen élmény dús délután erejéig. Az ilyen jellegű 

rendezvények során nagyon gyakran alkalmazunk élménypedagógiai módszereket, tudatosak 

lévén arról, hogy ezáltal az élményeket közösség javára hasznosítjuk. Az egészséges 

versengésről, megpróbálkoztatásról, fellépésről, szerepek vállalásáról nyújtunk példát 

gyerekeinknek. 

Anyák - apák napi ünnepléseink alatt, a szülő - gyermek kapcsolatok mélyítésére 

törekszünk.  

A tanév zárását különböző szabadidős, kulturális és sportprogramok szervezésével 

tesszük színesebbé ahol a szülők mindenféle megkülönböztetés nélkül alkotnak egy csapatot a 

gyerekek, pedagógusok részvételével. Minden közösen szervezett alkalom növeli a szülők 

belénk vetett bizalmát, az intézmény tevékenységének színvonalát. Oldódnak a feszültségek, 

szélesednek a kommunikációs csatornák, tágulnak a határok, összeszűkülnek a szakadékok 

család és oktatási intézmény között. A partnerkapcsolat fenntartása érdekében az óvoda-iskola 

átmenet témakörökben is tartunk felvilágosítás, leghatékonyabbnak azonban a 

közösségfejlesztő családi programjaink bizonyulnak. 

A szülők bevonása az óvodai élet hétköznapjaiba 

Kommunikáció az óvoda nevelési programjáról és a gyermekek fejlődéséről szóló 

hatékony kommunikációs lehetőségek megtervezése az iskola-család között. (Epstein, 2001)  

Minden évben legalább egy olyan szülői értekezletet tartunk, ahol nemcsak 

adminisztratív gondok megoldására kerül sor, hanem olyan kommunikációs készségek 

fejlesztésére is, ami mindannyiunk számára gyümölcsöző. 

Rendszeresen váltunk üzeneteket, felhívásokat, folytatunk telefonbeszélgetéseket, 

küldünk elektronikus formában hírleveleket, aktualizáljuk honlapunkat biztosítva az 

információk és vélemények szabad áramlását. Féléves kiértékeléseket tartunk a szülőkkel a 

gyermek fejlődési szintjéről, óvodai aktivitásáról. 

Önkéntes munka: megszerezni a szülők segítségét és támogatását  

(Epstein, 2001) 

Önkéntesen vállalt feladatokba vonjuk a szülői közösséget intézményi és 

csoportszinten is, pl. a csoport és az udvar alakításában, az épület kisebb javítási 

munkálataiban, szükség esetén a gyerekek szállításában, rendezvények megszervezésében, 

adminisztrációban, a pedagógusi munka más jellegű segítésében, illetve más szülőknek 

történő segítségnyújtásban. 

Otthoni tanulás: a szülők beavatása az otthoni tanulás gyakorlatába, interaktív házi 

feladatok együtt végzése, projektek készítése. (Epstein, 2001) Óvodás gyermekeink esetén ez 

főként arra irányuló információ és ötletnyújtást jelent, hogy a szülők miként tudják segíteni a 

gyerekek otthoni játékát, milyen játékok és tevékenységek támogatják a gyermekek 

fejlődését, széles értelemben vett tanulási folyamatait. 

Döntéshozatal: a szülők bevonása az óvodai tervekbe, szülői képviselet kialakítása, 

vezető szülők megválasztása. (Epstein, 2001) A szülői képviselet feladata különösen, hogy 

figyelemmel kísérje a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, tájékozódjon a pedagógiai 



munka eredményességéről, megállapításairól tájékoztassa a nevelőtestületet. Ugyanakkor a 

gyerek érdekében különböző adminisztratív szervezkedéseket is végre hajt ünnepi 

alkalmakhoz kötve. 

A tágabb közösség és az óvoda/iskola kapcsolata: megtalálni és összekapcsolni a 

közösség erőforrásait, szolgáltatásait az óvoda/iskola nevelési céljainak megvalósítása 

érdekében, összekötni a családi nevelést, az iskolai munkát és a gyermekek fejlődését. 

(Epstein, 2001)A családokat informáljuk a közösség kulturális, szabadidős szolgáltatásairól, a 

szociális támogatásról és egyéb programokról, tájékoztatást nyújtunk olyan közösség által 

szervezett lehetőségekről, amelyek a tanulási készséget, a tehetség kibontakozását szolgálják,  

beleértve a nyári gyermekprogramokat is. 

Tárgyi feltételek 

Kiindulási pontunk, hogy minden gyermek a saját képességei szerint, annak 

figyelembevételével nevelhető, fejleszthető; nevelik, fejlesztik őt az új társkapcsolatok, a 

közösség, amelyben él, vagyis az óvoda minden dolgozója és a család, a szűkebb környezet 

(COLE-COLE 1998). Nevelésünk az óvodában családias, derűs légkörben zajlik, biztosítva a 

gyerekek fejlődéséhez és neveléséhez szükséges optimális feltételeket és ezeket csak úgy 

valósíthatjuk meg, ha ismerjük a családot, a szülőket és bevonjuk őket az óvodai életbe. 

Óvodánkban a munkahelyi légkör nyugodt és kiegyensúlyozott. Tiszteletben tartjuk 

egymás személyiségét, megbecsüljük és értékeljük egymás munkáját. Közösen tervezzük és 

beszéljük meg a felmerült problémákat, hiszen célunk közös: a gyerekek szeressenek óvodába 

járni, jól érezzék itt magukat és harmonikusan fejlődjenek. 

A szülők bevonásával egyetemben arra összpontosítunk, hogy a gyerekeknek egy 

természetes, otthonos környezetet biztosítsunk és ebben a környezetben neveljük együtt a 

szülőkkel. 

Adatok feldolgozása és elemzése 

Munkánk során több olyan felkéréssel is szembesültünk, amelyekben szülők a 

választott óvodai intézménnyel kapcsolatosan fejezték ki elégedetlenségüket sokszor 

jogtalanul máskor jogosan. Óvodánkban nem szorgalmazzuk az intézményváltást az első 

kellemetlenség után, de ennek ellenére szakember véleményezése után, gyakran érkeznek 

hozzánk olyan szociális, magatartásbeli problémákkal küszködő gyerekek, akik speciális 

odafigyelést igényelnek. Ilyen Fruzsina esete, akinek helyzetéről először a szülőkkel felvett 

anamnézisből értesültünk.  

Fruzsina (álnév), most négy éves és hat hónapos. Három évesen került óvodába, négy 

évesen hozták hozzánk. A szülők panasza az volt, hogy Fruzsina nagyon feszült, lerágta a 

kisbabája kezét, amit alig engedtek, hogy bevigyen a terembe, az óvodába (csak a szülők 

külön kérésére engedték meg). Otthon egész nap feszült volt és kiabált. Azt játszotta, hogy ő 

az óvó néni, és szidta, bántotta a gyerekeket (az óvodában őt nem bántották). A szülők nem 

igazán tudtak a pedagógusokkal beszélni, nem nagyon hagytak lehetőséget erre. Nem tudták, 

hogy az a gyerek, akinek addig ismerték minden lépését, mit csinál az óvodában. Egész évben 

minden nap sírva váltak el reggel az óvoda ajtóban a kislányuktól, aki nem akart óvodába 

járni. Ez a helyzet azért volt furcsa számukra, mert Fruzsina egy nagyon kiegyensúlyozott 

kislány volt, addig mindent meglehetett beszélni vele, a szülők maguk is pedagógusok. A 

szülők megjegyezték, hogy Fruzsina nagyon sokat köhögött az elmúlt egy évben, amire az 

orvos diagnózisa pszichoszomatikus rendellenesség volt.  



Fél éve van óvodánkban és megfigyeléseink alapján elmondhatjuk, hogy nagy kedvvel jön 

reggelente, vidám és kiegyensúlyozott. A szülők visszajelzése szerint otthon is jókedvű, 

nyugodt, várja az óvodát, ha betegség miatt hiányzik több napot, akkor főképp. A szülők 

nyitottak, minden programon részt vesznek, segítenek különböző dolgok elkészítésében, az 

édesapa néha barkácsol az óvoda számára. Érdeklődőek, kíváncsiak a gyermek hogylétével 

kapcsolatban, meghallgatják és betartják tanácsainkat. 

A szülők beszámolója fél év eltelte után: 

A tény, hogy első héten és a vakációban bejöhettünk, nagyon jó kezdésnek bizonyult 

Fruzsina számára, akinek az anyuka jelenléte nagyon fontos. Azt érezte, hogy ez nem egy 

olyan hely ahová az édesanyja be sem léphet. A kerek másfél évet tartó köhögése mára elmúlt 

gyógyszerek nélkül. Az orvosok gyanakodtak a pszichoszomatikus tünetekre, és 

bebizonyosodott: Fruzsina pszichésen köhögött.  

Maga az a tény, hogy az óvó néni az édesanyjával akár neki készít valamit, vagy csak 

beszélgetnek nagyon boldoggá tette őt. Többször is megjegyezte az óvodában, hogy az, hogy 

haza lehet vinni munkákat és, hogy hozhat otthonról ezt-azt, ez milyen jó. Mikor az őszi 

vásárra együtt készült az óvoda és a család, akkor a kislány szállt a boldogságtól. Tudta, hogy 

ő érte vannak együtt a felnőttek, ő az összekötő kapocs, annyira boldog volt, hogy mi, szülők 

is csodálkoztunk ezen. Mára egy nagyon tevékeny, kreatív, okos, kiegyensúlyozott kislánnyá 

vált. 

Fruzsina esete egyike a legfrissebbeknek, és sikeres kimenetelét a szülők visszajelzései 

alapján, valamint megfigyeléseink szerint közös sikernek tulajdonítjuk. Azáltal, hogy 

szabadságot kaptak az óvodai életbe való bekapcsolódáshoz, hogy figyeltek rájuk és 

elfogadták őket, megnyugtatóan hatott számukra. A közös élmények, az otthonos hangulat, a 

gyermek igényeinek előtérbe helyezése megalkotta azt a bizalmi pontot, amiről együtt 

indulhatott óvónő, szülő, gyerek.  

Következtetések: 

A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös 

tevékenység gyakorlása a szülők bevonásával.  

Az intézményes nevelésnek a jelenleginél jóval nagyobb szerepet kell vállalnia a 

társas viselkedés fejlődésének segítésében, egyik legfontosabb feladata a szociális 

kompetencia folyamatos fejlesztése, a társadalmi beilleszkedéshez, a boldoguláshoz 

szükséges szociális összetevők (motívumok, képességek, készségek, szokások, ismeretek és 

minták) megfelelő működésének tudatos segítése.  

A fejlesztésre már az óvodában szükség van és ebben a korban leginkább a szülők 

bevonásával válik eredményessé. A szocializációs folyamatnak ebben a szakaszában 

elsajátított és begyakorolt szociális és érzelmi készségek, szokások és minták ugyanakkor 

nemcsak az óvodai, hanem az iskolai, sőt, a felnőtt lét eredményességére is hatással vannak. 

A szociális viselkedés fejlettsége befolyásolja az iskolai tanulmányi sikerességet is, valamint 

az interperszonális kapcsolatok nem megfelelő működése a kialakuló viselkedési problémák 

egyik forrása is lehet. 

A kutatás korlátai 

Kutatásunk során nem állt rendelkezésünkre egy olyan szociometriai eljárás, amelyet 

az eredmények rögzítésében használhattunk volna. Ezzel szemben a természetes környezetben 



való megfigyelés eszközét alkalmaztuk, ami viszont elterjedt a gyerekekkel végzett 

szociáliskészség-vizsgálatok körében, de a pontatlanság valószínűsége fennáll. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a szülők magasabb szociokulturális 

szinten vannak, ezáltal érdeklődéssel és odaadással fordulnak az óvoda felé. Bizonyosak 

vagyunk afelől, hogy alacsonyabb kulturális szint más jellegű eredményeket keltene. 

Ugyanakkor nagyon sokszor nehézségekbe ütközünk, amikor a közös tevékenységek 

időpontjait kell megállapítani úgy, hogy a többségnek jó legyen. Sokszor azok a gyermekek, 

családok maradnak ki betegség vagy idő összeférhetetlenség miatt, akiknek a leginkább 

hasznára válna a programokba való bekapcsolódás. Bár rengeteg ötlettel és lelkesedéssel 

fordulunk minden kihívásos helyzet elé, a gyerekek előmenetele céljából, sokszor az extra 

tevékenységek megtervezése és megvalósítása sok energiát felemészt. 

Jövőbeli kutatási irányok 

Érdemesnek tartjuk vizsgálatunk továbbfejlesztését elemi osztályok keretén belül is.  

A szülő – óvoda - közösség partnerkapcsolat, viszonyát a szülői mivolt szemszögéből is 

alaposabban lehetne kutatni, hiszen gyakran látjuk élménypedagógiás gyakorlatok 

alkalmazása alatt, hogy saját fejlődésükkel is szívesen foglalkoznának. Ugyanakkor 

kolozsvári viszonylatban vizsgálandó, az általunk kidolgozott módszerek alkalmazása, 

alacsonyabb szociokulturális háttérrel rendelkező családok körében is. 
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