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Összefoglaló 

 

 

Az első gyermek várása, megszületése, a párból szülővé és családdá válás mind a 

társadalom, az ellátó rendszerek, a témában kompetens szakemberek, mind az első 

gyermeket váró család, és a megszületendő gyermek szempontjából mindig aktuális 

kérdés marad. 

Az első gyermek megszületésével a családnak új „családi térképet” kell kialakítania, és 

egyidejűleg az új szülői gondozói/nevelői feladatokra is alkalmassá kell válnia. 

A felkészülésben az ösztönös szocializációs elemek mellett a tudatos készülés is jelen 

kell, hogy legyen. A szülőségre felkészítő kötelező, törvények által szabályozott 

szolgáltatások egyfajta garanciát jelentenek a felkészülésre. A nem kötelező jelleggel 

működő, szakmai támogató rendszerek által kínált felkészítő programok alternatív 

lehetőségeket nyújtanak, azok közül a szülők igényeik, igényességük, szükségleteik és 

lehetőségeik szerint választhatnak. 

 

A közel 10 évre visszanyúló kutatásom célja az első gyermeket váró magyar szülők 

számára egy olyan új felkészítő program összeállítása, ami a megváltozott családi életre, 

a szülőségre, az újszülött gondozására és nevelésére egyaránt felkészít. A program 

multidiszciplináris szemléletű, a felkészülésben résztvevők aktív közreműködésére, a 

párban történő együttes készülésre alapoz. Specialitása, hogy a felkészítést szakemberek 

közvetlen jelenléte nélkül hivatott felvállalni. 

 

Kutatási eredményeim azt mutatják, hogy mind a programozott oktatás elveire épülő 

felkészítő könyv, mind a vizsgálat során használt saját készítésű kérdőívek és 

visszajelző levelek a szülőségre történő felkészítésben egy új lehetőségként állnak az 

első gyermeket váró édesanyák és édesapák rendelkezésére. 

Az értekezés szakmai és módszertani ajánlás is egyben az első gyermeket váró szülők 

szakmai támogatásában részt vállaló szakemberek számára. 
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1. Bevezetés 

 

Az első gyermek fogamzása, várása, megszületése, gondozása/nevelése a társadalom, a 

gyermeket vállaló szülők, és az egész család életében kiemelt jelentőségű. 

A témával való foglalkozás több szempontból is indokolt. 

1. A magyarországi demográfiai és családstatisztikai mutatók az utóbbi 25 évben igen 

kedvezőtlenül alakultak: 

- 1981-ben megkezdődött a népesség számának abszolút csökkenése. 

Az utóbbi 6 év adatait tekintve átlagosan évente 37.656 fővel lettünk kevesebben. 

- A házasságkötések száma csökken, a válások száma magas, 2 megkötött házasságra 

átlagosan 1 válás jut. 

- Az élve születések száma csökken (1980. évben 148.673 fő, 1990. évben 125.679 fő, 

2000. évben 97.597 fő, 2001. évben 97.047 fő, 2002. évben 96.804 fő, a 2003. évben 

már csak 94.647 fő), a 2004. (95.137 fő), és a 2005. (97.496 fő) évben némi javulás volt 

tapasztalható. 

- A természetes szaporodás negatív előjelű, ami népességfogyást jelent. Az 1990-2005-

ig terjedő időszakban a természetes szaporodás 1.000 lakosra számítva -1,9 és -4,7 

közötti értékeket mutatott. 

- A házasságba születő gyermekek száma csökken. 

 - A nők (26,9 év) és a férfiak (29,3 év) átlag életkora az első házasságkötéskor a 

magasabb életkorok irányába tolódik el, az első szüléskor magasabb életkor jellemző. 

2. A várandósság, szülés, korai csecsemőkor időszaka a családfejlődés egy kiemelt 

állomása. A családi rendszerben strukturális és funkcionális változások zajlanak. 

Minden családnak ki kell munkálnia az új családja „új családi térképét”, definiálnia 

szükséges az új célokat, értékeket, szabályokat, elvárásokat, szokásokat stb., a 

párkapcsolatot ápolnia kell, egyúttal az újszülött gondozására és nevelésére is 

alkalmassá kell válnia. 

Egyre inkább a családok nuklearizálódása jellemző. 

3. A fenti időintervallum a gyermek somatikus/pszichés/szociális fejlődése, életkilátásai 

és további sorsa miatt is különleges jelentőséggel bír. 

4. Magyarországon a ’80-as évek második felében a hagyományos várandósgondozás 

mellett alternatív szülőségre felkészítő programok indultak az egészségügyben. ’93-tól a 
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szociális, ’97-től a gyermekvédelmi, majd a civil szféra szakemberei kapcsolódtak be 

ebbe a munkába. Saját szülőségre felkészítő munkám gyökerei a ’90-es évek második 

felére nyúlnak vissza. A kutatás valós szülői igényeken alapul, első gyermeket váró 

szülők szükségletei hívták életre. 

 

2. Célkitűzések 

Kutatásommal és értekezésemmel a Magyarországon első gyermeket váró szülők 

felkészítésében hiánypótló szerepet szeretnék felvállalni. 

Egyrészt kimondottan az első gyermeket váró szülők felkészítését célzom meg, 

másrészt a gyermekvállalásra történő felkészítésben egy általam kidolgozott felkészítő 

program bevezetésére teszek javaslatot. 

Célkitűzéseim az alábbiak 

1. Elsődleges célom az volt, hogy kidolgozzak az első gyermeket vállaló szülők számára 

egy új, speciális szülőségre felkészítő modell-programot. 

 A program: 

- inspirálja a szülőket a tudatos, együttes készülésre, 

- használata által   

- a párkapcsoltra, családra, és csecsemőgondozásra vonatkozó tudásszint 

emelkedjen, 

- egymás ismerete, elfogadása, a pár kapcsolata javuljon. 

2. Célul tűztem ki azt is, hogy a programot a gyakorlatban is kivitelezzem, a kapott 

eredményeket elemezzem és értékeljem. 

3. Célomnak tekintettem azt is, hogy a kapott eredmények figyelembe vételével a 

program hazai bevezetésére vonatkozó javaslataimat megtegyem. 

A következő kérdések megválaszolását tűztem ki célul 

Az első gyermeket váró szülők: 

1. Nyitottak-e az új felkészítési lehetőségre, tudatosodott-e náluk a készülés fontossága? 

2. A szülés várható ideje előtt 4 hónappal mennyire felkészültek a szülőségre? 

3. Hogyan változik felkészültségük a modell alkalmazását követően? 

4. Mennyire tudható be ez a változás a modell-programnak? 

5. Bevonhatóak-e az apák is a felkészülésbe? Megvalósul-e a szülők együttes készülése? 

6. Milyen szubjektív véleményt formálnak az új felkészítő programról? 

4 



  

3. Vizsgálati anyag és módszer 

 

A kutatást 2003.01.01-2005.03.31. közötti vizsgálati időszakban Zsámbék és Tök 

településeken, a családok otthonában végeztem. A kritériumoknak megfelelő 96 

családot kerestem meg személyesen. 

A programra azok a szülők jelentkezhettek, akik 

- első gyermekük fogadására készültek, 

- gyermekük megszületését együtt (házastársi/élettársi kapcsolatban) várták, 

- a kutatás ideje alatt nem vettek részt egyéb szülőségre felkészítő programban, 

- az anya a jelentkezéskor nem lépte túl a várandósság 20., maximum 24. hetét, 

- mind az anya, mind az apa motivált volt a kutatásban való részvételre. 

A résztvevők a szociológiai jellemzőiket tekintve az országos trendhez hasonló jegyeket 

mutattak: az első gyermek vállalásának életkorbeli kitolódása (átlag életkor az anyáknál 

26,5 év, az apáknál 30,1 év; a legidősebb anya 37, az apa 54 éves), az élettársi 

kapcsolatban élők számának magas aránya (27%), az együttélés rövid időtartama 

(résztvevők 40%-ának 0-1 éves a kapcsolata) volt jellemző. Iskolai végzettség (62%-uk 

érettségivel, felsőfokú képesítéssel rendelkezett) és saját otthon (76%-uk külön 

háztartásban kezdte önálló életét) tekintetében az átlagnál kedvezőbb helyzetben voltak. 

 

A kutatás bemutatása 

Várandósság 20-24. hete: 

A kutatás kritériumainak megfelelő párok „Szülői tájékoztató levelet” kapnak a 

programról, amire önkéntesen, nyilatkozattétellel, kódszámmal jelentkezhetnek. 

Várandósság 24-26. hete: 

Kezdő vizsgálat: mérés az általános, az A, B/1. és C típusú, saját szerkesztésű 

kérdőívekkel. A kérdőívek kitöltése után véletlenszerűen megtörténik a párok kontroll, 

és kísérleti csoportba sorsolása. A kísérleti csoport párjai a gyermekvállalásra 

készüléshez egy programozott könyvet kapnak. 

Várandósság 26-28. hete: 

Minden résztvevő pár „visszajelző” levelet kap az első vizsgálat eredményéről. 
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Várandósság 24/26-32/34. hete: 

A kísérleti csoport párjai a programozott könyv segítségével otthonukban önállóan 

készülnek. A kontroll csoport párjai a hagyományos szakmai segítségben részesülnek. 

Várandósság 32-34. hete: 

Záró vizsgálat: mérés az A, B/1., B/2., C, és D típusú, saját szerkesztésű kérdőívekkel. 

Várandósság 34-36. hete: 

A programban résztvevő minden pár „visszajelző” levelet kap a vizsgálat eredményéről, 

és egy emléklapot a kutatásban történt részvétele elismeréseként. 

Vizsgálati módszerek 

1. Irodalmi áttekintés: Szakirodalmak tanulmányozásával dolgoztam fel az első 

gyermek születésével járó családi változásokat, a szakmai támogatás magyarországi 

rendszerét, módszereit. 

2. Modell-kísérlet: Az első gyermeket vállaló párok szülőségre történő felkészítése 

céljából modell-kísérletet végeztem. 

A modell módszertani elemei: 

- felkészítő könyv: a speciális könyv első formája (Szülővé lenni, vagy szülővé 

válni?) tartalmát tekintve a csecsemőgondozási ismeretekre irányult, második 

kiadása (Szülőnek lenni, vagy szülővé válni?) tartalmát tekintve kiegészült a 

családdá szerveződés témaköreivel. Didaktikáját tekintve a programozott oktatás 

(önálló tanulás, információegységekben történő haladás, egyéni ütem, kötelező 

válaszadás, eredmények azonnali ismerete), valamint a rendszerszemléletű 

családgondozás elveire épül. 

- kérdőívek: saját szerkesztésűek, nyitott és zárt kérdéseket tartalmaznak, 

tartalmukat tekintve 5 területet céloznak meg: résztvevők szociológiai jellemzői 

(általános kérdőív); párkapcsolatra és családra vonatkozó tudás (A kérdőív); 

csecsemőgondozási ismeretek (B/1. és B/2. kérdőív); a szülőséggel való 

elégedettség (C kérdőív); önbeszámoló a programmal történő készülésről (D 

kérdőív). 

- „visszajelző” levelek és emléklap: didaktikailag rendszerszemléleten, Rogers-i 

megközelítésmódon, visszatükrözési technikán alapulnak, a szülők 

megerősítését célozzák meg. 
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A felkészítés módszertani elemei kivétel nélkül a szülők aktivitására, munkájára alapoz. 

Ennek okán kapta a modell az „Aktív szülőségre felkészülés (ASZF)”-modell nevet. 

3. Kérdőíves felmérés, a kapott eredmények feldolgozása és elemzése: 

A modell szerepére, alkalmazhatóságára, hatékonyságára vonatkozóan kérdőíves 

vizsgálattal gyűjtöttem adatokat. A kérdőíves felmérés az anyák várandósságának 

24/26. és 32/34. hetében történt, anonim módon, kódszám adásával. A kérdőívek adatait 

tartalomelemzéssel és matematikai-statisztikai módszerekkel (megoszlás, átlagok, 

szórás, range, t-, és chi²-próba) dolgoztam fel. A próbák esetén szignifikánsnak 

tekintettem a különbséget, ha p < 0,05 volt. 

 

4. Eredmények 

1. Az első gyermeket váró szülők nem kellő készülési motiváltságára utal, hogy a 96 

személyesen megkeresett pár közül 46 nem teljesítette a programot, 36 család eleve 

elutasító volt, ¾ részük időhiányra hivatkozott. A modell eredményessége 

szempontjából lényeges, hogy a 60 jelentkező pár 83,3%-a sikeresen ért a program 

végére. 

2. A szülés várható ideje 4 hónappal a modell-program alkalmazása előtt igaz. 

- Az egymás elfogadásához (96%), megismeréséhez (95%), szülőségre felkészüléshez 

(88%), alkalmazkodáshoz (78%) rendelkezésre álló idővel kapcsolatban széleskörű 

elégedettség volt tapasztalható. 

- Az adekvát konfliktus megoldás (88%), a csecsemőgondozásra vonatkozó tudás 

(80,5%), a helyes családfa definíció (79%) a szülők nagy részét jellemezte. A szülés 

utáni szexuális élettel kapcsolatos ismeret (72%) valamivel kevésbé volt jellemző. 

- Az új család, és szülőség kereteinek tisztázottságára vonatkozó szülői vélemények 54-

73%, illetve 46-62 %-os előfordulása mellett 3,8-4,2, illetve 3,9-4,2 elégedettségi átlag 

pontérték volt tapasztalható (maximum érték 5 pont). 

- A szülők által 35 „jó szülőre” jellemző tulajdonság került megemlítésre. Ezek közül az 

első 10, leginkább fontosnak minősítettek: „család-, gyermek centrikusság, szeretet; 

gondoskodó-védő; felelősségteljes-kötelességtudó; türelmes-nyugodt-higgadt; 

következetes; odaadó-önzetlen-áldozatkész-segítőkész-lehet rá számítani; megbízható; 

figyelmes-megértő; melegszívű-kedves-jólelkű-anyatípus; nevelésre felkészült-

gyakorlata van benne”. 
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- Az új családra vonatkozó együttélési keretek tisztázottsága leginkább a mindennapi 

életben nem olyan nagy jelentőséggel bíró „ünnepekre, pár-, és saját szülőkkel való 

kapcsolatra, értékrendre, egymással szembeni elvárásokra” volt igaz. A napi együttélés 

szempontjából lényeges keretek (szabályok; egyezségek; feladatok megosztása; célok; 

szokások) tisztázottsága tekintetében valamivel nagyobb bizonytalanság volt 

tapasztalható. 

- A szülőségre vonatkozó legfontosabb keretek közül leginkább az értékeket, ünnepeket, 

célokat, a saját szülővel való együttműködést, és a szülői elvárásokat gondolták 

tisztázottnak a szülők. A szabályok, szokások, gyermeknevelési elvek, egyezségek, a 

pár szüleivel való együttműködés tisztázottsága kevésbé volt jellemző. 

- A felkészültség megítélésére vonatkozó szülői vélemények leginkább a szülők 

kapcsolati, érzelmi, testi, kevésbé a gyermekgondozási, legkevésbé az anyagi 

felkészültségéről tanúskodtak. 

- A „jó szülőség” megítélése „önmaga, társa, együtt” vonatkozásban átlagosan 92 %-os 

gyakoriságot, és magas (4,47-4,69-4,69) elégedettségi értéket mutatott (a maximum 

pont 5). 

3. A szülés várható ideje előtt 1,5-2 hónappal a modell-program alkalmazását követően 

igazak az alábbiak. 

- A kutatás által megcélzott területek mindegyikén mind az ismeretek, mind az 

elégedettség tekintetében eredményjavulás volt tapasztalható. 

- A szülők a II. vizsgálat idején 38 „jó szülőségre” jellemző tulajdonságot említettek 

meg. A 3 legfontosabb szülői tulajdonság - a gyermek-, és családcentrikusság, szeretet; 

a gondoskodó-védő szülői magatartás; valamint a türelmesség- mellé a „figyelmes-

megértő” tulajdonság is bekerült. 

- Az új családra vonatkozó együttélési keretek tisztázottságára vonatkozóan mindegyik 

területen erőteljes javulás volt tapasztalható. Leginkább a célok, szabályok, értékek, és a 

feladatok megosztása esetén gondolták jelentősen többen (28%, 24%, 22%, 18%-al az 

egyes esetekben) úgy, hogy a keretek tisztázottabbá váltak. Az értékek és célok 

tisztázottsága az „élre került”, a további sorrend az I. vizsgálatnak megfelelően alakult. 

A szülők többsége úgy gondolta, hogy leginkább az új családra vonatkozó szabályok, 

egyezségek, szokások, és a feladatok megosztása tisztázatlan. 

- A szülőségre vonatkozó legfontosabb keretek tisztázottságát tekintetve mindegyik 
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területen erőteljes javulás (a gyermeknevelési elvekre vonatkozóan 32%-os, a szabályok 

esetén 29%-os, a szülői elvárásoknál és értékeknél 26%-os) volt tapasztalható. Az egyes 

keretek tisztázottsági sorrendjének „élmezőnyébe” bekerültek az értékek, célok, szülői 

elvárások mellé a gyermeknevelési elvek is. 

- A felkészültség megítélésében is eredményjavulás volt tapasztalható. Az I. 

vizsgálathoz hasonlóan leginkább érzelmileg, testileg, a gyermek gondozására 

vonatkozóan, legkevésbé anyagilag gondolták felkészültnek magukat a párok. 

- A „jó szülőségre” vonatkozó eleve magas elégedettségi átlag pontszámok még 

emelkedtek. Az együttes „jó szülőségre” adott átlagpontszámok voltak a 

legmagasabbak, ezt követte a társ, majd a saját maga „jó szülő”-i megítélés. 

- A kísérleti csoport esetén a kontroll csoporténál jelentősebb ismeretbővülés ellenére az 

elégedettségi pontértékek alacsonyabb emelkedése, esetenként csökkenése volt 

jellemző. 

4. A modell felkészültségre gyakorolt pozitív hatása mind a helyes választ adók, és a 

helyzetet jobban ismerők nagyobb arányában, mind az elégedettségi pontértékek 

emelkedésében megmutatkozott. 

- A csecsemőgondozási ismeretekre igaz, hogy az I. vizsgálat alkalmával a kontroll és 

kísérleti csoport teljesítménye (80%, 80,75%) majdnem teljesen megegyezett egymással 

(„közepes” minősítés). A II. vizsgálat alkalmával ugyanazt a kérdőívet (B/1.) a kontroll 

csoport családjai „jó” eredménnyel (85%), a kísérletiek 13%-os teljesítményjavulás 

mellett, „jelesre” teljesítették. 

A II. vizsgálat alkalmával kitöltött új kérdőívre (B/2. típusú) a kontroll családok 

„közepes” (77,5%), a kísérletiek „jeles” (92%) minősítést kaptak. 

- A kontroll csoportnál az ismeretekben bekövetkező változás (az I. és II. mérés 

adatsorainak átlagai közötti különbség összehasonlítása) eldöntésére egymintás t-próbát 

alkalmaztam (az általam kapott érték /1,92/ a t-eloszlás táblázatban a p < 0.05 

szignifikancia szintnél a 24-es szabadságfokhoz tatozó értéknél /2,064/ kisebb), a kapott 

eredmény nem tekinthető szignifikánsnak. A kontroll csoportról nem mondható el 95%-

os biztonsággal, hogy ismereteik bővülése a modellnek (kérdőívek, visszajelző levelek) 

volt köszönhető. 

- A kísérleti csoportnál az ismeretekben bekövetkezett változás az elvégzett egymintás 

t-próba alapján (kapott értékem /3,35/ a táblázatban találtnál /2,064/ nagyobb) 
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szignifikánsnak bizonyult. A programról 95%-os biztonsággal állítható, hogy a kísérleti 

csoportnak a csecsemő gondozására vonatkozó ismeretei ténylegesen javultak, és az 

eredmény nem a véletlennek, hanem a programnak volt köszönhető. 

- Az anyák és apák iskolai végzettség-teljesítmény összefüggésének vizsgálata (χ²-

próba) alapján elmondható, hogy a kísérleti csoportba tartozó anyáknál 10% és 20% 

közötti a valószínűsége a véletlen szerepének abban, hogy az iskolai végzettség 

közrejátszhat az elért eredmények alakulásában. A véletlen szerepe nagyobb, mint a χ²-

próbáknál általában szokásos 5% szignifikancia határ, az iskolai végzettségek és elért 

eredmények közötti kapcsolat nem szignifikáns. A kísérleti csoportba tartozó apáknál is 

elvégezve a χ²-próbát, a kapott eredmény azt mutatta, hogy az apák is iskolai 

végzettségtől függetlenül eredményesen használták a programot. 

5. Az anyák és apák együttes felkészülése a modell egyik „nyeresége” volt. A kísérleti 

csoportba tartozó apák könyvvel történő készülésre fordított átlagos ideje volt a 

legkevesebb. Az apák szívesebben tanultak az anyával együtt, mint külön. 19 résztvevő 

külön is megemlítette az anya és apa együttes tanulását, mint a program egy fő erényét. 

6. A program pozitív szülői megítélése egyértelműen jellemző (78%), a programozott 

könyvet használók körében majd 100%-os volt. 

A résztvevők 162 esetet említettek, ami miatt jó volt részt venni a programban 

A modell 3 fő területen, 23 konkrét módon segítette a szülőségre felkészülést. 

I. a felkészülésben segített 
 1. a gyermekgondozásban nyújtott segítséget 
 2. elgondolkodtatóak voltak a kérdések 
 3. eddig nem gondolt ilyen kérdésekre 
 4. sok új, érdekes információt kapott  
 5. a tanulásban kapott segítséget, tanulságos volt 
 6. hatására utánanézett dolgoknak 
 7. megnyugtató választ kapott bizonyos kérdésekre 
 8. összegezte a még megoldandó feladatokat 
 9. segített egyeztetni bizonyos dolgokat 
10. a felkészülést nagyban megkönnyítette 

II. a kapcsolatban segített 
 1. együttes készülés jó volt, a párt sikerült bevonni, beszélgettek róla 
 2. egyetértés alakult ki közöttük 
 3. közelebb kerültek egymáshoz 
 4. az eddig ki nem mondott dolgok a felszínre kerültek 
 5. sokat fejlődtek együtt 
 6. a pár gondolatait sikerült megismerni 
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III. rádöbbent, megtudott dolgokat 
 1. rájött, hogy tudatosabban kell készülnie 
 2. megtudta, hogy sokat kell még tanulnia 
 3. nagyobb türelemre, segítőkészségre van szüksége  
 4. jobban oda kell figyelnie dolgokra 
 5. megtudta, hogy mennyire felkészült, nagyobb lett az önismerete 
 6. rádöbbent, hogy folyamatosan változnak érzései 
 7. sok dolog van, amire ez idáig még nem is gondolt 

 

5. Javaslatok a gyakorlati alkalmazásra 

1. Az új modell gyakorlatban történő általános bevezetésével a hazai szülőségre 

felkészítő alternatív lehetőségek köre eggyel bővül. 

2. A program a szülők aktivitására, munkájára alapoz, emiatt javasolt a program „Aktív 

szülőségre felkészülés”-modell (ASZF- modell) néven történő bevezetése. 

3. Kimondottan az első gyermeket váró szülőket megcélzó felkészítő program nincs 

Magyarországon, bevezetése emiatt is indokolt lenne. 

4. A modell hiánypótló szerepet tölt be a párok együttes, kontrollált tanulásában. 

5. A program bevezetése viszonylag költségtakarékos volta miatt is ajánlott: szakember 

közvetlen jelenlétére nincs szükség, infrastruktúrát nem igényel, a segédanyagok 

(könyv, kérdőívek, visszajelző levelek, emléklap) költségeivel kell számolni. 

6. A könyv önmagában is alkalmas a szülők felkészülésére, kontrollált tanulására. 

7. Kimondottan a családdá szerveződéssel és az újszülött gondozásával foglalkozó 

magyar nyelvű felkészítő könyvről nincs tudomásom. 

8. A könyv egésze, egyes részei, egy-egy feladat önmagában oktatási segédanyagként 

használhatóak: 

a. Egészségügyi szakemberek a kötelező, és alternatív szülőségre felkészítésben 

alkalmazhatják. 

b. A szociális, és gyermekvédelmi területen dolgozók a családgondozói munkában, a 

családi élettel kapcsolatos prevenciós programokban használhatják. 

c. Az oktatás/nevelés területén, tanórán kívüli foglalkozásokon (tanfolyam, szakkör, 

klub), és tanórákon is felhasználható. Biológia-, pszichológia-, pedagógia-, természet és 

társadalomismeret-, etika tantárgyak mellett hasznos lehet a könyv egyes részeivel való 

munka: történelem órán a családtípusokkal, a családfával való foglalkozás, matematika 

órán a táplálással kapcsolatos, számításon alapuló feladatok megoldása, magyarnyelv 

órákon a korai szülő-gyermek kommunikációra vonatkozó részek feldolgozása. 
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9. A kérdőívek önmagukban is alkalmasak a szülők felkészültségének mérésére. 

10. A szakemberképzésben változtatások szükségesek: az első gyermeket vállaló 

családokkal végzett rendszerszemléletű munka; a családi működés átalakulásának 

megismerése; problémamegoldó tanácsadás; a középkorosztályú, és idősebb szülők 

felkészítési módszertanának oktatása új tantárgy/kurzus keretében indokolt. 
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