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Kedves Szülők! 

A szeptemberi iskolakezdés ebben az évben eltért a korábban megszokottól. A 

2,5 hónap helyett most csaknem fél év telt el az utolsó személyes találkozások 

óta. Nem csak testileg változtak sokat a gyerekek. Okosodtak, érettebbek lettek és sokan sokkal 

alkalmazkodóbbak. Másoknál az iskolába történő visszatérés hatására inkább a szorongás 

erősödött, ami kihat a mindennapi viselkedésükre, teljesítményükre, társas kapcsolataikra is.  

Jelentős eltérés a korábbi évekhez képest az is, hogy a járványhelyzetre tekintettel szigorú 

prevenciós intézkedéseket kellett bevezetni (Pl.: lázmérés, fertőtlenítés, maszkviselés). Ebből 

adódóan mondhatjuk, hogy szinte egy pillanatra sem tudunk már elfeledkezni arról, hogy 

megbetegedhetünk. Persze, ez az állítás – megbetegedhetünk – régen is igaz volt, a többség 

mégsem tartott ettől ennyire, mint mostanában. Hittel tudtuk mondani a gyerekeknek, hogy aki 

megbetegszik, meggyógyul, ezután pedig erősebb és ellenállóbb lesz. Egyéni különbségek 

vannak abban a tekintetben, hogyan alakult át ez a meggyőződésünk az új típusú koronavírus 

hatására. Az lenne a megnyugtató, ha helyreállna bennünk a bizalom, a hit, a biztonságérzet. Ha 

ugyanis a felnőttek bíznak és biztonságban érzik magukat, képesek ezt közvetíteni 

gyermekeiknek is.  

A gyerekeknek és a szülőknek márciustól leveleinkkel igyekeztünk segítséget nyújtani abban, 

hogyan lehet az akkor aktuálisan kialakult élethelyzethez alkalmazkodni és az otthon töltött időt 

beosztani.  Most ismét szeretnénk kiemelni a napirend fontosságát. A rendszeres iskolába járás 

ugyanis nem csak a gyermek életében hoz változást: az egész család napi ritmusa megváltozik. 

Reggel meghatározott időben van az ébresztő, majd az iskolában figyelni, tanulni kell, otthon 

pedig a délutáni és esti feladatok várnak a gyermekre. Az egész napos iskola után a szülők csak 

pár órát találkoznak velük. Ezt a rövid időt érdemes arra fordítani, hogy valóban együtt legyenek. 

Így tudnak támaszt nyújtani gyermeküknek. Akkor tudják hatékonyan kihasználni az együttöltött 

időt, ha sokat beszélgetnek.  

A gyermek fejlettségi szintjnek megfelelően fontos nyíltan és őszintén beszélni a nehézségekről, 

a félelmekről, a bizonytalanságot jelentő helyzetekről ugyanúgy, mint a kellemes, vidám 

élményekről. Szánjunk időt a járványról való beszélgetésre is! Erre azért is lehet nagy szükség, 

mert a fertőzöttek számának növekedésével egyre több olyan emberrel találkozhat vagy hallhat 

felőlük, akik megbetegedtek. Ha a szülő betegszik meg, vagy a kontaktkutatás miatt karanténba 

kényszerül a család, minden esetben őszintén kell beszélni a gyermekkel. Jó, ha higgadtan 

elmondjuk neki, mi miért történik. Nyugodt, határozott hangvétel mellett a rossz hír közlése is 

jobb, mint az elhallgatás, elterelő ködösítés.   
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Biztonságérzetet ad számukra, ha érzik, hogy a szülők nem esnek pánikba, bíznak abban, hogy 

könnyen átvészelik a betegséget. Érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a gyermek 

szorongásának csökkentésével az immunrendszerét is erősítjük.   

Előfordulhatnak különböző tünetek (fejfájás, hasfájás, hányinger, éjszakai elalvási és átalvási 

nehézségek), amik lehetnek tartósak és átmenetiek is.  Visszatérhetnek olyan korábban már 

elhagyott viselkedésformák, amelyek nem jellemzőek az adott életkorban (pl. éjszakai 

ágybavizelés, szülők jelenlétének igénylése elalváskor). Legtöbbször ezek a tünetek csak 

átmenetiek és azt jelzik, hogy nehezebb az új helyzethez alkalmazkodni. Ha azonban a tünetek 

több hónapon át fennmaradnak, feltétlenül kérjenek segítséget! Előzetes, e-mailben történő 

egyeztetés után lesz lehetőségünk beszélni a kialakult nehézségekről.  

E-mail címem: kun.hajnalka@arany-alt.unideb.hu 

A gyerekeknek a szülők jelentik a legfontosabb támaszt. A higgadt, nyugodt, derűs szülők 

képesek csillapítani a gyerekek félelmeit. Próbáljanak minőségi időt tölteni gyermekükkel! A 

közös vacsora is jó alkalom lehet arra, hogy végighallgassák egymást, kivel mi történt. A 

beszélgetésnek önmagában is feszültségoldó hatása van. Az esti és hétvégi programokba érdemes 

beépíteni minél több levegőzést, közös sétát, biciklizést, labdázást is! Ez a szülőknek és 

gyermeknek egyaránt egészséges, ráadásul olyan közös élményt jelent, ami az immunrendszer 

mellett erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot is.                                                                                  
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