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MottMott óó: : „„ A gyerekek elA gyerekek el őőmenetelmenetel éének gynek gy öökere minden kere minden 
szempontbszempontb óól messze az iskolakezdl messze az iskolakezd éés els előőtti idtti id őőkbkbőől l 

ered.ered. ”” (Freeman 1991, 15.) (Freeman 1991, 15.) 

Freeman, J.(1991) Gifted Children Growing up. London: Heinemann



evolevol úúcici óó

ggééneknek
tapasztalattapasztalat

szervezetszervezet aktuaktu áális lis 
kköörnyezetrnyezet

aktuaktu áális lis 
viselkedviselked ééss

A gén – környezet 
kölcsönhatás



Thompson R.A., & Nelson C.A. (2001). Developmental science and the media: Early brain
development. American Psychologist, 56:5–15. nyomán Egyed K. 2011, 186.o.

myelinizáció

Agyi dendritfAgyi dendritf áák kialakulk kialakul áása: sa: szinaptogenezisszinaptogenezis éés s 
visszametszvisszametsz éés s 



Rethinking the Brain, Families and Work Institute, Rima Shore, 1997.

6 év születés 14 év 

SzinaptikusSzinaptikus denzitdenzit ááss
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RestakRestak , (1986) , (1986) "min"min éél l öösszetettebbek a tapasztalatok, sszetettebbek a tapasztalatok, 
gazdagabb a kgazdagabb a k öörnyezet, annrnyezet, ann áál l öösszetettebb az agy "sszetettebb az agy "
Döntő jelentőségű az agy növekedése az első 5 évben – ez 
mutatja a gyerekek „szellemi erejét”:                                                

KnowlesKnowles (2013): (2013): „„ Az agy 90%Az agy 90% --a a ööttééves korig fejlves korig fejl őődik ki, dik ki, 
dolldoll áárjaink 90 %rjaink 90 % --áát mt m éégis az gis az ööttééveseknvesekn éél nagyobbakra l nagyobbakra 
fordford íítjuktjuk ””

Gyermekek fejlesztésében a család 
és az iskola véges és meghatározott 
erőforrást használ fel.                                                  
Ugyanannyi pedagUgyanannyi pedag óógiai befektetgiai befektet éés s 
a ma máár eleve magasabb fejlettsr eleve magasabb fejletts éégi gi 
szinten lszinten l éévvőő gyerekek esetgyerekek eset éében ben 
kkéépes a kivpes a kiv áállóóssáágot produkgot produk áálni.lni.



Korai tapasztalatoktKorai tapasztalatokt óól a diploml a diplom ááigig

Korai gondozási tapasztalatok

Az otthoni környezet min ősége

A gyermek kitartása

A gyermek alkalmazkodása

A gyermek teljesítményének szül ői elvárása

Szülő-gyermek együttm űködés



A MA Müünchennchen --modellmodell

Heller, K.A.,  Schofield. N.J. 2008. Identification and Nurturing the Gifted from an International Perspective. In: Pfeiffer, 
S.I.(Ed.) Handbook of Giftedness in Children. Psychoeducational Theory, Research, and Best Practices, p.96.



A A „„ kkööttőőddőő nevelnevel ééss”” elelőőnyeinyei

A A gyerekekgyerekek
•• jobbanjobban fejlfejl őődnekdnek testilegtestileg , , éérzelmilegrzelmileg , , intellektuintellektu áálisanlisan ,,
• kevesebbet sírnak,
• jobban bíznak szüleikben és magukban,
•• ffüüggetlenebbekggetlenebbek , , felfedezfelfedez őőbbekbbek ,,
• őszintén érdekl ődnek mások iránt,
• képesek intimitásra - emberekhez köt ődni,
• megtanulnak adni és kapni,
• könnyebben fegyelmezhet őek,

•• �������� specspec iiáálislis igig éénynyűű, , koraszkorasz üüllöötttt vagyvagy ““ nehezennehezen
kezelhetkezelhet őő”” gyerekekngyerekekn ééll kküüllöönnöösensen hasznoshasznos ..



A A szszüüllőőkk

•• jobbanjobban éértikrtik a a gyerekgyerek üükk jelzjelz ééseitseit , , 
•• hathat éékonyabbankonyabban fegyelmeznekfegyelmeznek ,,
•• kköövetikvetik a a gyerekgyerek temperamentumtemperamentum áátt ,,
•• jobbanjobban ismerikismerik a a gyerekgyerek üüketket ,,
•• intuitintuit íívanvan reagreag áálnaklnak ,,
•• éérzrzéékenyebbekkenyebbek ,,
•• mmagabiztosabbakagabiztosabbak ,,
•• jjóó megfigyelmegfigyel őőkk leszneklesznek ..



kötődés

szülői 
gondoskodás

társas kapcsolatok 
észlelése

fejlődési 
implikációk

biztonságos

megbízható válaszkészség 
és ráhangolódás; az 
esetleges hibák 
hatékonyan javíthatók

értékesek; a másik 
figyelmét érdemes 
keresni és meg is lehet 
szerezni

kkéépes hatpes hat éékonyan, konyan, öönnáállll óóan an 
mműűkköödni dni éés a s a 
kapcsolataiban tanulnikapcsolataiban tanulni

Rees, C. 2008. The influence of emotional neglect on development. Paediatrics and Child Health 18:12 

Kötődés – társas és kognitív készségek



� a gyermek explorációs viselkedése,
���� a szülő instrukciója,
���� a gyermek szociális kapcsolatai,
���� gyermek feladathelyzetben mutatott viselkedése

Bizonytalanul kBizonytalanul k ööttőőddőő gyerekekgyerekek kevkev éésbsb éé vizsgvizsg áálgatjlgatj áák k 
kköörnyezetrnyezet üüket,ket, ehhez alacsonyabb szintű anyai útbaigazítás társul, 
kevésbé támogató a társas környezet, szegszeg éényesebb a nyesebb a 
helyzetkezelhelyzetkezel őő kkéészsszs ééggüükk, mint a biztonságosan kötődő gyereknek. 

Más szóval a bizonytalan gyerek - akár egyedül, akár társas 
helyzetben  – híján van számos, a kognitív fejl ődést segít ő
viselkedésnek.

O'Connor, E., McCartney, K. 2007. Attachment and cognitive skills: An investigation of mediating mechanisms. 
Journal of Applied Developmental Psychology, 28, 458–476

A köt ődés és a kognitív készségek közötti 
kapcsolatot az alábbi mechanizmusok közvetítik:



HHáárom figyelmi rendszerrom figyelmi rendszer üünk van: nk van: 

1. a születéskor kezdődő rendszer, a figyelem alap-
aspektusát foglalja magába - éébersbers éég, alvg, alv áási szakaszok,  si szakaszok,  
arousalarousal . . 

2. a születéstől figyelhető meg, az orientáció képessége is. 
Az első hat hónap alatt nagyon gyorsan fejlődik, ez a 
feltétele a szenzoros ingerek szelekciszenzoros ingerek szelekci óójjáánaknak . 
Jelentősége, hogy  a csecsemő a környezetre orientálódik 
és ezzel "bejáródnak" a szenzoros pályák.  

3. a második év vége felé fejlődik ki a kontrollkontroll áált figyelemlt figyelem ,  
a figyelmi ellenőrzés. A tartós figyelem, az egyén azon 
képessége, hogy fenntartsa összpontosítását egy adott 
ingerre. 

Graziano, P.A.,  Calkins, S.D., Keane, S.P. 2011. Sustained Attention Development during the
Toddlerhood to Preschool Period: Associations with Toddlers' Emotion Regulation Strategies and 
Maternal Behavior. Infant Child Development, 20, 6, 389–408.



Egy vizsgálat szignifikáns összefüggést kapott a magas anyai 
melegség/érzékenység és a tartós figyelmi teljesítmény között 
2-4.5 év között).

Graziano, P.A.,  Calkins, S.D., Keane, S.P. 2011. Sustained Attention Development during the
Toddlerhood to Preschool Period: Associations with Toddlers' Emotion Regulation Strategies and 
Maternal Behavior. Infant Child Development, 20, 6, 389–408.



Ambivalens kötődésű gyerekek alacsonyabb szintű
kommunikációs készséget mutatnak, tartós figyelm ük 
szegényesebb a strukturált és feszültségekkel telt 
feladathelyzetekben.

A gondozóhoz fűződő ambivalens kapcsolat akadályozza más 
személyekhez fűződő vagy tárgyakra irányuló figyelmüket is. 

O'Connor, E., McCartney, K. 2007. Attachment and cognitive skills: An investigation of mediating mechanisms. 
Journal of Applied Developmental Psychology, 28, 458–476

Bizonytalanul köt ődő, ambivalens és a dezorganizált köt ődésű
gyerekek figyelmi teljesfigyelmi teljesíítmtméényenye általában alacsonyabb szintű.



A MA Müünchennchen --modellmodell

Heller, K.A.,  Schofield. N.J. 2008. Identification and Nurturing the Gifted from an International Perspective. In: Pfeiffer, 
S.I.(Ed.) Handbook of Giftedness in Children. Psychoeducational Theory, Research, and Best Practices, p.96.



SES és neurokognitív fejl ődés
A koragyermekkori szociális helyzet (SES) jelent ős hatást gyakorol a 
neurokognitív fejl ődésre – figyelem, mem ória (késleltetett felidézés), 
végrehajtó funkciók, nyelvi fejl ődés funkcióiban.

Egy „brain-behavior” vizsgálat gyengén olvasó 6-9 éves  gyerekek 
esetében kimutatta pl. a fonológiai felismerés és a  gyenge SES 
kapcsolatát. 

Hackman, D.A. and Farah, M. 2008. Socioeconomic status and the developing brain. Trends in Cognitive Sci. 
Vol.13 No.2



Apai funkciApai funkci óókk a gyermeknevela gyermeknevel éésben (sben ( LambLamb , , 
2002): 2002): 

1.1. apai elkapai elk öötelezettstelezetts éégg - közvetlen személyes interakció
a gyermekkel, mely magában foglalja a gondviselés, 
játék, kikapcsolódás és tanítás tevékenységeit; 

2.2. eleléérhetrhet őősséég/hozzg/hozz ááfféérhetrhet őősséégg - az apa olyan 
pozíciója, mely lehetővé teszi a gyermek számára az 
apával való interakció létrehozását, ha arra szükség 
lenne; 

3.3. felelfelel őőssss éégvgv áállalllal ááss a gyermek gondozásáért - tervek 
kialakítása és cselekvések végrehajtása a gyermek 
ellátása érdekében.

Lamb, M.E. (2002). Infant-father attachments and their impact on child development. In:  Tamis-LeMonda,C.S., 
Cabrera, N. (Eds), Handbook of father involvement: Multidisciplinary perspectives.



Az apák bevonódása pozitív hatással van a gyermekek 
(elsősorban a fiúk) kognitkognit íívv fejlődésére (Papalia et al 
1990)

Gyermekek iskolai karrierjGyermekek iskolai karrierj éét elt előősegseg ííti az apai ti az apai 
jelenljelenl éét, a t, a magasan involvmagasan involv áállóóddóó apapáák gyermekei k gyermekei 
nagyobb mnagyobb m éértrt éékkűű belsbels őő kontrollt tulajdonkontrollt tulajdon íítanak tanak 
maguknak, magasabb az maguknak, magasabb az öönbecsnbecs üüllééssüük.k.

Flouri, E. (2005): Fathering and Child Outcomes, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey



A gyermekek és édesapjuk kommunikációja során:

�� aaz apz apáák tk t ööbb bb „„ Hol?Hol? ”” éés s „„ Mi?Mi? ”” kkéérdrd éést tesznek fel,st tesznek fel,
�� az apaz apáák kezdemk kezdem éényeznyez éésséére re aa gyerekekgyerekek ttööbbszbbsz öör r 

szolgszolg áálnak magyarlnak magyar áázattal,                                                         zattal,                                                         
�� ttööbbet beszbbet besz éélnek,lnek,
�� vvááltozatosabb szltozatosabb sz óókkéészletet hasznszletet haszn áálnak, lnak, 
�� hosszabban fejezik ki magukat.hosszabban fejezik ki magukat.

Ez bizonyEz bizony ííttéék lehet arra a hipotk lehet arra a hipot éézisre, zisre, 
hogy az aphogy az ap áák nyelvi hidat kk nyelvi hidat k éépeznek a peznek a 
gyermek gyermek éés a ks a k üülvillvil áág kg k öözzöött.tt.

Rowe, M. L., Coker, D., & Pan, B. A. (2004). A comparison of fathers’ and mothers’ talk to toddlers
in low-income families. Social Development, 13, 278–291.



Easterbrooks és Goldberg (1984): az apák viselkedése 
erőteljes hatással van a gyermekek problprobl éémamegoldmamegold óó
kkéépesspess ééggére s bár az anyák viselkedése jobban 
befolyásolja a babák kötődését, az apai az apai bevonbevonóóddááss
abban abban segsegíítt,, hogy a khogy a kööttőőddéés biztonss biztonsáágos legyen.gos legyen.

Easterbrooks, M.A., Goldberg, W.A. 1984. Toddler Development in the Family: Impact
of father involvement and parenting characteristics, In: Child Development, Vol.55, 740-752.o.



Ha az apa fokozottabb m értékben részt vesz a 
nevelésében, az ilyen ap ák gyermeke:

�� az apa sajaz apa saj áát vt v éégzettsgzetts ééggééttőől fl f üüggetlenggetlen üül jobb esl jobb es éélye lye 
van a felsvan a fels őőfokfok úú vvéégzettsgzetts éég elg el éérréésséére; re; 

� kevkev éésbsb éé hajlamos erhajlamos er őőszakra, bszakra, b űűnnöözzéésre sre éés bs b áármifrmif ééle le 
öösszetsszet űűzzéésre a tsre a t öörvrv éénnyel;nnyel;

�� ttööbb pozitbb pozit íív tulajdonsv tulajdons áággal rendelkezik: empggal rendelkezik: emp áátia, tia, 
öönbizalom, nbizalom, öönkontrol, szocinkontrol, szoci áális kompetencilis kompetenci áák; k; 

��nagy valnagy val óószszíínnűűssééggel aktggel akt íív v éés pozits pozit íív szerepet fog v szerepet fog 
betbet öölteni majd a sajlteni majd a saj áát gyerekei nevelt gyerekei nevel éésséében.ben.

((……))

Allen, S. 2002. The Effects of Father Involvement: A Summary of the Research Evidence. The FII-
ON News, Vol.10.



LambLamb szerint az ilyen csalszerint az ilyen csal áádokban mindkdokban mindk éét szt sz üüllőő igig éényei nyei 
kielkiel ééggüülnek: lnek: 

�������� az apaz apáának a knak a k öözelszels éég irg ir áánti vnti v áágya, gya, 

�������� az anyaz any áának pedig az, hogy karriert csinnak pedig az, hogy karriert csin ááljon. ljon. 

Ezek a kapcsolatok gazdagabbak Ezek a kapcsolatok gazdagabbak éés mindks mindk éét ft f éél pozitl pozit íívan van 
ééli meg mind a hli meg mind a h áázasszass áágot, mind a gyereknevelgot, mind a gyereknevel éést.st.

Lamb, M.E. (2002). Infant-father attachments and their impact on child development. In:  Tamis-LeMonda,C.S., 
Cabrera, N. (Eds), Handbook of father involvement: Multidisciplinary perspectives.



A MA Müünchennchen --modellmodell

Heller, K.A.,  Schofield. N.J. 2008. Identification and Nurturing the Gifted from an International Perspective. In: Pfeiffer, 
S.I.(Ed.) Handbook of Giftedness in Children. Psychoeducational Theory, Research, and Best Practices, p.96.



A stressz - kortizol - neuronkárosító hatásai

McClelland, S et al. 2011. Neurobiology of Learning and Memory, 96, 79–88



McClelland, S., Korosi, A., Cope, J., Ivy, A., Baram, T.Z. 2011. Emerging roles of epigenetic
mechanisms in the enduring effects of early-life stress and experience on learning and memory. 
Neurobiology of Learning and Memory, 96, 79–88.

Maras PM, Baram TZ. 2012. Sculpting the Hippocampus from within: Stress, Spines, and CRH. 
Trends Neurosci, 35:315-24, 2012. 



A gyermekkori stressz nem csak funkcionA gyermekkori stressz nem csak funkcion áális lis 
zavarokhoz vezethet, hanem az agystruktzavarokhoz vezethet, hanem az agystrukt úúrráát t 
éérintrint őő tarttart óós szerkezeti vs szerkezeti v ááltozltoz áásokhoz is. sokhoz is. 

- 5,8%14 éves korPrefrontális
kéreg

- 22,4%9-10 éves korCorpus 
callosum

-13,2%Hippokampusz

Változás 
mértéke

Szenzitív 
periódus

Érintett 
agyterület

4 éves kor előtt, és 
11-15 év

Mind az akut, mind a krMind az akut, mind a kr óónikus nikus kortizolszintkortizolszint emelkedemelked éés s 
kkáárosan hat a kognitrosan hat a kognit íív kv k éépesspess éégekre gekre –– prevenciprevenci óó!!!!!!



Dr. GDr. Gáádoros Jdoros J úúlia                                                        lia                                                        
Vadaskert KVadaskert K óórhrh ááz z éés                             s                             
Szakambulancia:Szakambulancia:

„…én azt látom a legnagyobb bajnak, hogy sok gyerek  
elvesztette azt a családi biztonságot, amely szüksé ges 
minden ember egészséges lelki fejl ődéséhez. Egyre 
nehezebben él mindenki, m égis úgy t űnik, mintha a 
létért való küzdelemben éppen az egym ásért való
törődést felejtenénk el.
……egyre gyakoribban talegyre gyakoribban tal áálkozunk alulszocializlkozunk alulszocializ áált, lt, 
viselkedviselked éészavaros, egyszavaros, egy ááltalltal áán n „„ elszabadultelszabadult ””
gyerekekkel, akikre talgyerekekkel, akikre tal áán mn m éég soha senki nem tudott g soha senki nem tudott 
igazigaz áán odafigyelnin odafigyelni ”” ..



A tehetséggondozást a jövő szüleinél kell 
elkezdeni!

KKööszszöönnööm m 
megtisztelmegtisztel őő
figyelmfigyelm üüket!ket!


