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A Hősök Tere Alapítvány 
útravalója a kiránduláshoz

Szülőként hogyan használd 
ezt a könyvet?

A félelmek és a kudarcok kezelése nehéz téma, 
ezért foglalkozik vele ez a könyv és a Hősök Tere 
Alapítvány is. Az a fő kérdés, te HOGYAN nyúlj 
hozzá. Mit mondj a gyermekednek? Hogyan ke-
zeld a különböző helyzeteket? Mire biztasd? Ho-
gyan dicsérd?

Miközben ezt a könyvet olvasod vagy felolva-
sod, a gyermekedről és magadról is sokat tanul-
hatsz. Adódik a lehetőség, hogy beszélgessetek 
az ő félelmeiről, kudarcairól vagy „csak” Holliéról. 
Biztosan lesznek kérdései, megjegyzései, de talán 
csak apró jelekből veszed majd észre, hogy érde-
mes megállni egy szóra. Sőt, eszedbe juthat olyan 
gyerekkori történet, amelyet egyébként nem is 
meséltél volna el neki. Arra bátorítunk, hogy 
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mindenképpen oszd meg vele. Az a tény, hogy 
veled is előfordult ilyesmi, összekapcsol titeket, 
megnyugtatja őt, te pedig könnyebben el tudod 
képzelni, mi játszódhat le a gyermekedben.

Ha már önállóan olvassa a könyvet, akkor 
utána beszélgethettek, és fel tudjátok dolgozni 
az olvasottakat. Például kérdezd meg tőle, hogy: 
„Neked is jól jönne egy ilyen zsebrém?” Vagy: „Te 
mit szólsz a beskatulyázáshoz Papa Mumus gye-
rekkorában?” Vagy: „Szerinted melyik volt Holli 
számára a legnehezebb helyzet?”

A mese értelmi és érzelmi feldolgozásában 
segítenek a fejezetek végén lévő játékos feladvá-
nyok, rejtvények. Ezeket a gyerek önállóan is meg 
tudja oldani. Hadd foglalkozzon vele akár egyedül 
is! De az is előfordulhat, hogy veled együtt sze-
retné megoldani őket. Ez esetben egyértelműen 
szüksége van a támogatásodra.
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Szülőként hogyan gyakorolhatod 
a mesekönyvet is átható growth mindsetes 
viselkedést?

A fejlődésfókuszú szemléletmód, azaz a growth 
mindset elmélete (2006) Carol Dweck, a Stanford 
Egyetem világszerte ismert pszichológiaprofesz-
szora nevéhez fűződik. Az elmélet lényege az 
a meggyőződés, hogy az ember alapvető tulajdon-
ságai kellő erőfeszítéssel fejleszthetők. Így a ke-
mény munkát, a tanulást és a kitartást helyezi 
előtérbe a jó teljesítményhez vezető úton, szem-
ben a rögzült gondolkodásmóddal (fi xed mindset), 
amelyre az jellemző, hogy a tehetségre úgy te-
kint, mint velünk született adottságra, a hibázást 
és a sikert is végleges állapotnak tekinti.

Miért hasznos a growth mindset nekünk 
és a gyerekünknek?
Olyan helyzetekben, amikor elhagyjuk a kom-
fortzónánkat, a growth mindset optimista hozzá-
állást eredményez. Merünk hibázni, próbálkozni. 
Ez abból a tudatból fakad, hogy hibázni szabad, 
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mert tanulunk belőle, és a siker is elsősorban 
erőfeszítés eredménye. A problémából így kihívás 
lesz. A kudarcra pedig nem végleges állapotként, 
hanem egy folyamat részeként tekintünk. Így sokkal 
könnyebb elfogadni a hibázást, kevesebbet szo-
rongunk mások véleménye, kritikája vagy éppen 
sikerei miatt.

Öt kulcs, amivel a growth mindset felé 
tudod terelni a gyereked

1. Hibázni szabad!
Alakíts ki otthon olyan légkört, amelyben lehet 
hibázni, és lehet róla beszélni is. Ha te hibázol 
szülői szerepedben, mutass példát: ismerd be, és 
keresd meg, min tudsz változtatni ahhoz, hogy 
legközelebb jobban alakuljon. A saját példa a leg-
erősebb! Ha a gyermeked hibázik, akkor ahelyett, 
hogy szembesítenéd ezzel, kérdezd meg, ő ho-
gyan értékeli a saját munkáját. Segíts neki megta-
lálni, min tud változtatni ahhoz, hogy következő 
alkalommal jobban csinálja.
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2. Biztasd az erőfeszítésre!
Ha sikert ér el a gyermeked, jelezd neki, hogy ez 
az ő erőfeszítésének az eredménye, és nem első-
sorban a szerencséjén vagy a tehetségén múlt. 
Inkább azt mondd neki, hogy „büszke lehetsz 
magadra”, ahelyett, hogy „büszke vagyok rád”. 
Így a megfelelni vágyás helyett a belső mo ti vá-
ció ját erősíted.

3. Dicsérj jól! 
A cselekvést és az erőfeszítést dicsérd, ne az 
egész személyiségét. A visszajelzésed legyen össz-
hangban azzal, amit elért. A legjobb szándékkal 
kimondott, „te vagy a legokosabb” típusú dicsé-
retek hamar átváltoznak önmagukkal szembeni 
elvárássá, ami kudarckerüléshez és ezáltal siker-
kerüléshez vezet. Ne várd meg a folyamat végét! 
Dicsérj már akkor, amikor belekezd valamibe. Így 
megerősíted abban, hogy jó úton jár.

4. Figyeld, hogy mit szól mások sikereihez!
Mások sikereit látva a gyermeked elkeseredhet 
vagy irigykedhet. És ez bizonyos szempontból 
természetes is, de érdemes mögé nézni. Segít-
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hetsz neki azzal, hogy arról beszélgettek, a siker 
mögött mennyi munka és erőfeszítés van. Azt 
nézzétek meg inkább, mit tud tanulni ebből, ami-
vel ő is elérheti vagy éppen túl is szárnyalhatja 
ezt az eredményt!

5. Mit kerülj el?
„Ügyes vagy! Okos vagy!” – Ha az egész szemé-
lyiségét dicséred meg, az túl nagy tét egy gye-
rek számára. Ahelyett, hogy „ügyes vagy”, „okos 
vagy”, mondd azt: „Ezt nagyon klasszul csinál-
tad!”, „De jó, hogy belevágtál!”, „Tetszik, hogy 
ilyen kitartóan próbáltad megoldani a feladatot!”, 
„Megérte, hogy nem adtad fel, ugye?”

„De hát te ezt tudod!”, „Biztos voltam benne, 
hogy menni fog!”, „Ezt vártam tőled!” – Ezek 
a mondatok láthatatlan elvárásokat támaszta-
nak a gyermekeinkkel szemben, ez pedig a belső 
motivációjuk helyett a másoknak való megfelelni 
vágyás felé sodorja őket. Ráadásul arra mutatnak 
rá, hogy mi hiányzik még belőle az eredményhez, 
és nem arra, ami már megvan, aminek örülhet, 
amit tovább fejleszthet.
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„Ne izgulj!” – Izguljon nyugodtan, hiszen izgul-
ni szabad! Az izgalom, az adrenalin tesz minket 
képessé arra, hogy kihozzuk a maximumot a tes-
tünkből, elménkből egy szokatlan helyzetben. 
Csak arra fi gyelj, hogy az izgalma ne legyen túl-
zott mértékű. A teljesítményszorongást növeli 
a megfelelni vágyás és a kudarctól való félelem.

Mi a Hősök Tere Alapítvány?

A Hősök Tere Alapítványnál azon dolgozunk, 
hogy Magyarországon társadalmi norma legyen 
az együttérzés. Ahol ítélkezés helyett kérdezünk, 
ahol azt keressük, ami összekapcsol, és nem azt, 
ami elválaszt minket. Kritikusan gondolkodó és 
empatikusan cselekvő társadalomért dolgozunk, 
ahol természetes, hogy felelősséget vállalunk, 
hogy kiállunk másokért és önmagunkért.

Szervezetünket Orosz Györgyi és Halácsy Pé-
ter alapította Philip Zimbardóval, hogy feltér-
képezzék és legyőzzék azokat a hiedelmeket, 
amelyek meggátolnak bennünket abban, hogy 
segítsünk másokon – vagy akár önmagunkon.

Hesna_SohaNeAddFel_beliv_211026.indd   124Hesna_SohaNeAddFel_beliv_211026.indd   124 2021. 10. 26.   12:29:362021. 10. 26.   12:29:36



Az oktatásban dolgozó szakemberek és a diá-
kok számára élménytréningeket, workshopokat, 
előadásokat tartunk, ugyanakkor hiszünk abban, 
hogy ezt a szemléletváltást leghatékonyabban ve-
letek, szülőkkel együtt tudjuk elérni, ezért kifeje-
zetten nektek szóló képzéseket és programokat 
is szervezünk. A könyv szerzője, Al Ghaui Hesna 
évek óta a Hősök Tere Alapítvány nagykövete és 
professzionális támogatója ügyünknek.

További részleteket a Hősök Tere Alapítvány 
programjairól és képzéseiről a honlapunkon 
találsz:

www.hosoktere.org
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