
 

 

A kölcsönös interakcióknak köszönhetően 
egészségesen fejlődik a gyermek agya, és így tud 
erős kapcsolatokat építeni 

Amikor a szülők és a gondozók reagálnak a csecsemő 
kommunikációjára, ez erősíti a gyermek agyában azokat az idegi 
kapcsolatokat, amelyek a kötődésért, továbbá a kommunikációs és 
társas készségek fejlődéséért felelősek. A csecsemőkor után a 
kölcsönös, kétirányú beszélgetések továbbra is fejlesztik a gyermek 
agyát, és az erős kapcsolatok alapját képezik. 
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Bevezetés 

A gyermek társas, érzelmi és kognitív fejlődésében az egyik 

legfontosabb élmény a kölcsönös, „ad és viszonoz” (serve 

and return) interakció oda-vissza folyamata a gyermek és 

közeli hozzátartozói között. A gyermekek fejlődésével 

foglalkozó National Scientific Council on the Developing 

Child szervezet szerint: „Növekedést támogató 

kapcsolatokban a gyermek adok-kapok („ad és viszonoz – 

serve and return”) kapcsolatot épít ki egy emberi partnerrel, 

aki olyasvalamit nyújt számára, amit a világon sehonnan 

máshonnan nem kaphat meg – olyan élményeket, amelyek a 

gyermek egyedülálló személyiségi stílusára adott reakciók; 

amelyek a gyermek saját érdeklődésére, képességeire és 

kezdeményezéseire építkeznek; amelyek fejlesztik az 

öntudatát; és amelyek a gyermek szívének és lelkének 

fejlődését serkentik” (1. oldal). 

 

Hatással van a hallásveszteség az agy 

fejlődésére és a kapcsolatokra? 

A hallásveszteség hatással lehet a gyermek agyának 

fejlődésére. Kutatás is bizonyítja, hogy a hallásveszteséggel 

élő gyermekek agyában látható eltérések vannak: például az 

ő esetükben olyan területeken, melyekkel általában a hangzó 

szöveg feldolgozása történik, az érintés és a látható 

információ feldolgozása zajlik (Sharma et al., 2007). 

Kutatásokból az is valószínűsíthető, hogy a 

hallásveszteséggel élő újszülött és szülője közötti kötődés 
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különbözhet az ép hallású újszülöttekétől. Winston és Chicot 

egy 2012-es, az Essential Parent Company által végzett 

vizsgálat eredményeiről írtak, melyből kiderül, hogy az 

újdonsült szülők körülbelül 80%-a számol be arról, hogy 

újszülöttjükkel kapcsolatban felkészületlennek érezték 

magukat és szorongtak. A hallásveszteséggel diagnosztizált 

újszülöttek szüleinek amellett, hogy a gyermekkel törődnek, 

a hallásveszteség kihívásaival is meg kell küzdeniük: meg 

kell tanulniuk, mivel jár ez, sokszor jönnek konzultációra, 

nyomás alatt érzik magukat a hallás és a nyelvi fejlődés 

kritikus időszakainak betartása miatt, és megesik, hogy nem 

tudják, hogyan kommunikáljanak gyermekükkel (Young és 

Tattersal, 2007). A szülők így hajlamosabbak a stresszre és a 

szorongásra, amelyeket akaratlanul is átragaszthatnak 

gyermekükre. Ez a jövőben hosszútávon is hatással lehet a 

gyermek agyának fejlődésére és a gyermek stresszkezelő 

képességére. 

 

A hallásveszteséggel élő gyermek és gondozói között a 

kommunikáció is más. Ha a szülő nem kommunikál eleget, 

akkor csökkenhet a gyermek párbeszédkészsége, ez pedig az 

értékes kommunikáció veszteségéhez és a társas fejlődési 

lehetőségek elvesztéséhez vezethet. Azok a gyermekek, 

akiknek nehezükre esik megérteni a hangzó beszédet, 

stresszesebbek, és hamarabb kimerülnek, mint más 

gyermekek. A gyermeknek nincs annyi kapcsolata a 

hangokkal és a hangzó nyelvvel, mint normál hallással 

rendelkező társainak, ami a kommunikáció lassulásához és 

az agy fejlődésében tapasztalható eltérésekhez vezethet.  

Ezen területek közül bármelyik érintheti negatívan a 

gyermeket.  

 

Leblanc és munkatársai (2017) eredményei szerint azon 

gyermekek esetében, akik erősebb kötelékekkel és 

kapcsolattal rendelkeztek a szüleik felé, jellemzőbbek voltak 

a pozitív agyi fizikai eltérések, mint azon gyermekek 

esetében, akik bizonytalanabbul kötődtek. Raby és 

munkatársai (2012) kimutatták, hogy még azok a gyermekek 

is, akik genetikai adottságaik miatt több stressznek vannak 

kitéve, jobban tudják kezelni a stresszes helyzeteket, ha erős 

a kötődésük a szülővel, mint azok a társaik, akik számára ez 

az erős kötődés nem adott. Továbbá kutatások igazolják, 

hogy a kölcsönösen aktív szülő-gyermek kapcsolatban 

felnövő gyermekek magasabb szintű társas kompetenciával 

rendelkeznek, jobbak a kognitív képességeik, jobban tudnak 

dolgozni az iskolában, több az önbizalmuk és nyelvileg is 

jobban fejlődnek (National Scientific Council on the 

Developing Child, 2004.). A kötődés és a kapcsolat fontos 

szerepet játszik az egészséges agy kialakulásában, továbbá 

az „ad és viszonoz” jellegű interakció pedig hatékony módja 

a korai kötődés és kötelékek kialakításának. 

 

A folyamatos, „ad és viszonoz” jellegű kommunikáció a 

gyermek későbbi fejlődési szakaszaiban is szükséges. A 

gyermek szűk családján kívüli fontosabb kapcsolatai – mint 

például a szoros baráti kötelékek – szükségesek az agyi 

fejlődés későbbi szakaszaihoz és a fejlett társas kapcsolatok 

kialakításához. Azonban a hallásveszteséggel élő 

gyermekeknek hatalmas kihívással kell megküzdeniük – úgy 

kell megpróbálniuk részt venni és csatlakozni a 

beszélgetésekhez és interakciókhoz, hogy nem mindig jut el 

hozzájuk minden információ, a ki nem hallott szavak miatt. 

A tizenévesek és a felnőttek is egyhangúlag arról számolnak 

be, hogy a zajban a hallás nagy kihívást jelent számukra. Egy 

átlagos otthon, osztályterem vagy közterület nagyon zajos – 

még akkor is, ha úgy érezzük, hogy csendes. A ventilátorok, 

hősugárzók, lámpák, elektromos berendezések, 

mosogatógépek, hűtőgépek és más eszközök folyamatosan 

zúgnak, ami zavarja a hallást. Zajban a gyermekek számára 

nehezebb megérteni az általuk hallani kívánt beszélgetést. 

 

A hallásveszteséggel élő gyermek számára előfordulhat, 

hogy akusztikai szempontból mindennapos családi szituációk 

is nehézséget jelentenek. Például a vacsoraasztalnál zajló 

beszélgetés, ahol több családtag beszélget egymással 

felváltva, már túlzottan nehezített szituáció lehet a gyermek 

számára, így lehet, hogy ezt már nem fogja tudni követni. Ha 

a gyermek nem tud lépést tartani a beszélgetés menetével, 

akkor visszahúzódhat, vagy pedig előfordulhat, hogy ilyen 

alkalmakkor már nem vesz részt a beszélgetésben. Úgy 

érezheti, hogy kihagyják, mivel nem tud bevonódni a család 

fontos beszélgetéseibe. 

 

Noha egy ilyen helyzet az elején meglehetősen 

reménytelennek tűnhet, nagyon sok hallásveszteséggel élő 

gyermeket láthatunk, akiknek jól fejlett az agya, kiválók a 

kommunikációs készségei, és egészségesek a társas 

kapcsolatai. A szülők ugyanis rendelkeznek megfelelő 

eszközökkel ahhoz, hogy a gyermek agya egészségesen 

fejlődjön és erős társas kapcsolatai legyenek, melyek 

hosszantartó pozitív hatást gyakorolnak fejlődésére. A 

szakemberek képesek megfelelő tájékoztatást adni a szülők 

számára, és ezzel lehetőségeket adnak a kezükbe, hogy 

használják a már eleve adott képességeiket. 

 

Az „ad és viszonoz” jellegű beszélgetésekhez 

való hozzáférés javítása 

A szülők az „ad és viszonoz” típusú kommunikációhoz való 

hozzáférést számos módon tudják javítani. Például: 

 

1. Biztosítják, hogy a hallásjavító technológia jól 

illeszkedjen, és hogy a gyermek a nap minden ébren 

töltött órájában viselje, ezzel optimalizálva a 

beszélgetésekhez hallás útján való hozzáférést. 
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2. Tájékozódás a lehetséges környezeti módosításokról a 

lehető legjobb hallási környezet létrehozása érdekében, 

és a kihívásokkal teli hallási környezetben elhangzó 

párbeszédekhez való hozzáférés javítása. Ez jelentheti a 

távmikrofon-rendszer használatát, helyfoglalást az 

étterem egy csendesebb részében, továbbá otthon a 

multimédiás szórakoztató eszközök és a gépek 

kikapcsolását a családi beszélgetések alkalmával. 

3. A gyermek megtanítása a saját kommunikációs 

érdekeinek érvényesítésére. Így a gyermekek értékes 

beszélgető- és kapcsolati partnernek érezhetik 

magukat, és megadják számukra azokat a készségeket 

és magabiztosságot, melyekkel bármely helyzetben 

aktív résztvevői lehetnek a beszélgetésnek, és tudnak 

majd válaszolni. 

 

Az „ad és viszonoz” jellegű interakciók 

lehetőségének megteremtése 

Az „ad és viszonoz” jellegű interakciókat egyszerűen meg 

lehet tanítani a szülőknek és a gondozóknak. Az „ad és 

viszonoz” interakciók esetében kulcsfontosságú, hogy a szülő 

figyelje a gyermek kommunikációra irányuló erőfeszítéseit, 

és megfelelő válaszreakciót adjon. Ha a szülő 

megcsiklandozza a csecsemőt és a csecsemő ficánkolni kezd, 

a szülő felismeri, hogy gyermeke ficánkolása kommunikációs 

erőfeszítés, mellyel a gyermek azt kéri: „még”. Így a szülő 

megkérdezheti: „csiklandozzalak még? Csiklandozlak még!” 

És újra megcsiklandozza a gyermeket. Egy másik jó „ad és 

viszonoz” jellegű interakció lehet a kukucskálós játék. Az „ad 

és viszonoz” jellegű interakciók nem jelentenek nagy 

kihívást, mivel természetesek, és a gyermekkel kapcsolatos 

ösztönös reakciókra építenek. Ezeket az interakciókat a 

szülők mindennapi teendőik elvégzése közben is végezhetik. 

Például a pelenkacsere, az öltöztetés és az etetés mind olyan 

alkalom, amikor ezeket az interakciókat természetesen be 

lehet építeni a csecsemő napi rutinjába.  

 

Ha a gyermek idősebb lesz, a szülő és a gondozó számára 

számos más lehetőség áll rendelkezésre arra vonatkozóan, 

hogy „ad és viszonoz” jellegű interakciókat és minőségi 

beszélgetéseket építsenek be a napi rutinba. A szülők 

tehetnek fel kérdéseket a gyermeknek, majd pedig elegendő 

időt szánnak arra, hogy meghallgassák a választ és további 

kérdéseket tegyenek fel. Használhatnak gazdag és változatos 

szókincset, és megfelelő alkalmakkor stimulálhatják a 

gyermek képzeletét. A tárgyak és események helyett pedig 

beszélgethetnek gondolatokról és érzésekről a gyermekkel.  

 

Nincs ismert recept arra vonatkozóan, hogy mennyi „ad és 

viszonoz” jellegű interakció mondható elegendőnek, de ha 

intuitív módon beépítjük a mindennapi életbe, akkor a 

gyermek egész nap érdemi interakcióhoz fog jutni. A 

szülőknek megnő az önbizalma, amikor rájönnek arra, hogy 

csak az, hogy következetesen reagálnak gyermekük 

kommunikációs erőfeszítéseire, elegendő az egészséges agyi 

fejlődéshez. 

 

Összefoglaló és megbeszélendő témakörök 

Mindamellett, hogy a hallásveszteséggel élő gyermekek 

esetében szükség van a megfelelő erősítésre, hogy hallhassa 

a beszélgetéseket, az optimális agyi fejlődéshez és az erős 

kapcsolatokhoz szükség van a gyermek és szülő (illetve más 

személyek) közti „ad és viszonoz” jellegű interakciókra is. Az 

erősítés nem elég. Az „ad és viszonoz” jellegű interakciókat 

már a megfelelő erősítés biztosítása előtt és azt követően is 

gyakorolni kell. 

 

Megbeszélendő témák szakemberek számára a szülőkkel és 

gondozókkal folytatott megbeszélésekhez: 

 

• A szoros kapcsolatok kialakítása elengedhetetlen a 

gyermek optimális társas, érzelmi és kognitív 

fejlődéséhez. 

• Az erős és gondoskodó kapcsolatok a szülő-gyermek 

viszonyon túl is kulcsfontosságúak. A gyermekek 

másokkal kialakított kötelékei – mint például a baráti 

kapcsolatok – fontosak a későbbi fejlődési szakaszok, 

illetve a kifinomultabb társas készségek kialakítása 

szempontjából. 

• Az „ad és viszonoz” jellegű interakciók pozitívan 

befolyásolják a gyermek agyi fejlődését és támogatják 

az erős kötelékek kialakulását. 

• Ehhez nincs szükség drága játékokra és elektronikai 

eszközökre. A gyermek számára azonban 

elengedhetetlen a szemkontaktussal adott reakció, a 

mosoly, a beszéd és a játék. Ahogyan a gyermek idősebb 

lesz, a gyakori és minőségi „ad és viszonoz” jellegű 

interakciók pont ugyanennyire fontosak lesznek az 

optimális agyi fejlődéshez és a fejlődést elősegítő közeli 

kapcsolatok kialakításához. 

• A jól illeszkedő és következetesen viselt hallásjavító 

technológia, a környezetben eszközölt módosítások és a 

gyermek saját, a hallókörnyezet javítására irányuló 

érdekeinek védelmére való megtanítása lehetővé teszi a 

hallásveszteséggel élő gyermek számára is, hogy több 

lehetősége legyen „ad és viszonoz” jellegű interakciók 

kialakítására. Ez segíti őt abban, hogy fontos 

kapcsolatait tovább fejlessze, és így az egész felnőtté 

válás felé tartó fejlődése során szinten tudja tartani 

kapcsolatait. 
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Az „ad és viszonoz” jellegű interakciók természetesen jönnek, 

és a kutatások is sorra alátámasztják, hogy lehet, hogy ez a 

legfontosabb eszközünk a beszéd- és nyelvi fejlődés 

támogatásában, az egészséges agy kialakulásának 

elősegítésében, és a gyermek támogatásánál abban, hogy 

erős kötelékeket és kapcsolatokat alakíthasson ki. Ezen 

interakciók fontosságáról a szakembernek kell elkezdenie 

beszélni, és minél hamarabb. Mi vagyunk ugyanis „az agy 

építészei” és a gyermek elsődleges segítői abban, hogy 

fontos, közeli kapcsolatokat alakíthasson ki. 
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