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Tanulási nehézségek

Nem hajlandó tanulni a gyermek?
Lemarad az órán a feladat megoldással?
Szorong a dolgozatírásnál, felelésnél?
Okos, de nehezen tanul olvasni, írni,
számolni?

Motiválatlan a diák?

A szülők és a pedagógusok gyakran
szembesülnek a gyerekek ilyen, és ezekhez
hasonló problémáival. A gyermek “lustasága”
és tanulással kapcsolatos ellenállása mögött
sok esetben egy fel nem tárt tanulási nehézség
húzódik meg, mely általában már
kisiskoláskortól kezdve negatívan befolyásolja
a diák énképét, önértékelését.

De mi is az a tanulási nehézség?
 

Tanulási nehézségnek, súlyosabb esetben
tanulási zavarnak tekintjük, amikor az

intelligenciaszint alapján elvárhatónál
lényegesen alacsonyabb a gyermek tanulási
teljesítménye, mert egyes részképességei (pl.

munkamemória, összefüggések megértése,
elemzési képesség, figyelemkoncentráció stb.)

lassabb ütemben fejlődnek, vagy az
idegrendszer fejlődési rendellenességei miatt

nem működnek hatékonyan. Emiatt
alapvetően nehezebb az olvasás, írás és

számolás elsajátítása. A probléma az iskolai
készségek közül egy, vagy több területet is

érinthet.
 

érzelmi zavarok
félelem az iskolai kudarctól
magatartásproblémák
depresszió
pszichoszomatikus panaszok: 

A tanulási nehézségek következtében
kialakulhatnak: 

pl. nem szervi eredetű fej-, vagy hasfájás

Tipp: Mit tehet a szülő és a pedagógus?
 

Minél korábban vesszük észre a gyermek
problémáit, annál korábban kaphatja meg a

neki megfelelő fejlesztést, mellyel
hatékonyabban fogja tudni elsajátítani az

iskolai készségeket. A tanulási nehézség
vagy a tanulási zavar meglétét a szakértői
bizottságok mondják ki. Tanulási nehézség

gyanúja esetén a szülőnek és pedagógusnak
érdemes beszélnie az iskolában dolgozó
pszichológussal és gyógypedagógussal.

Szükség esetén együtt kezdeményezhetik a
gyermek szakértői vizsgálatát.

 
 



Hogyan lehet felismerni 
a tanulási nehézséget?
A részképesség problémák már korai életkortól 
tekintve jellegzetességeket mutatnak

Nem egyenletes mozgásfejlődés (pl. kúszás, mászás szakasza kimarad).
Megkésett beszédfejlődés (folyamatos beszéd csak 3 éves kor után).

Csecsemőkor: 

Nagy- és finommozgások zavara, emiatt nem szeret tornázni, rajzolni.
Nehezen tanul verseket, dalokat, nem érdekli a mese.
Nehezen fejezi ki magát szóban.
Bizonytalan a kezessége.
Nehezen tájékozódik.
Az elvont fogalmakat

Óvodáskor:

 (számok, évszakok, hónapok, színek, formák neveit) nehezen tanulja meg.

Szótalálási nehézségek.
Nem tud szavakat hangokra bontani.
Nehezen tanulja meg a betűk és hangok közötti kapcsolatot, az összeolvasást.
Betűtévesztés,- csere, – kihagyás, – betoldás olvasásban, írásban.
Bizonytalan, lassú olvasás.
Nem érti vagy rosszul értelmezi az olvasottakat.
Nem képes a szöveg lényeges elemeinek kiemelésére.
Írása kusza, rendezetlen, nehezen olvasható.
Nehezen számol, nehezen rendezi sorba a számokat és összekeveri a műveleti jeleket.
Problémát jelent a matematikai fogalmak kialakítása, használata.
A tízes átlépés, szorzótáblák tanulása nehézséget jelent.
Számolásnál rossz, kezdetleges technikával használja ujjait a műveletvégzésnél.

Alsó tagozat: 

Problémát jelent a szabályalkotás.
Téri-orientációs problémái miatt a geometria területén is gondjai vannak.
Szövegértési zavara miatt szöveges feladatokat nehezen old meg.
Nehezen tanul idegen nyelvet.
Feledékeny, figyelmetlen, szervezetlen, fáradékony.
Nem tud előre tervezni, rosszul osztja be az idejét.

Felső tagozattól:



 A gyermekek
gyászfeldolgozásának

segítése
Kivigyem a gyereket a temetőbe? 
Igen. A kisgyermekben alapvetően nincsen
félelem, a temetőlátogatás számára egy
“kirándulás”. A fejfák, síremlékek gyakran
díszesek, ezekre érdemes is felhívni a
figyelmüket. Sokszor a temető valójában
erdőben van, virágok díszítik a sírokat. Ebben
a környezetben lehet a lehető
legtermészetesebb módon beszélni a halálról,
temetésről, gyászról.

Elvigyem a temetésre? 
Igen, ha közeli családtagról, ismerősről van szó, aki fontos
volt a gyermek életében, gyakran találkoztak, és szorosan
kötődött hozzá. A temetéssel ugyanis végérvényesen lezárul
egy fontos fejezet, és elkezdődik a gyászmunka. Az élők és
holtak világa elkülönül és ez így van jól. Ez az élet rendje.

Mit mondjunk a gyereknek? 
Csak az igazat, úgy, hogy megértse. „Itt
nyugszik a dédi mama, dédi papa…, aki
nagyon régen élt, de már meghalt.” Miért?
„Mert már nagyon öreg volt.” vagy „Nagyon
beteg volt és az orvosok sem tudtak rajta
segíteni. Már ő is vágyott a végső
nyugalomra, mert nagyon-nagyon elfáradt.” 
Fontos, hogy indokoljuk, miért is vagyunk a
temetőben: „Itt a temetőben, a sírjánál
szoktunk rá emlékezni. A szeretetünk jeleként
hozunk neki virágot, koszorút, és vannak, akik
gyertyát vagy mécsest is gyújtanak. Sokan
imádkoznak érte.” 
Minden gyermek életében eljön az a nap,
amikor szembesül a halállal, a gyásszal egy
közeli hozzátartozó elvesztése kapcsán.
Mindenkinek jobb, ha már előtte vannak
ismeretei a halálról, gyászról, temetésről.

A jó gyász program szerzője Sandra Fox szerint a
gyermekeket segíteni kell: 
1. a megértésben, 
2. az elfogadásban, 
3. a meggyászolásban, 
4. a tovább lépésben, és az 
5. emlékezésben 
Fontos tisztázni, mi a különbség az élő és a halott között? Aki él:
mozog, sétál, szalad, játszik, rajzol - a halott nem. Az élő lélegzik,
beszél, válaszol a kérdésekre - a halott nem. Az élő lát, hall, érez
- a halott nem.

„Mindenki meghal, aki él: 
a virág elhervad, az öreg fa kiszárad, a madarak leesnek a fáról,
ha a nagy hidegben megfagynak, a kutya is meghal, amikor elüti
az autó, és ez így van az emberrel is: Aki nagyon-nagyon öreg,
vagy nagyon súlyos beteg, az meghal.” 
„A meghalás visszafordíthatatlan, aki meghalt, többet nem jön
vissza.” Ennek belátása, tudatosulása még a felnőtteknek sem
egyszerű. „Már nem találkozhatunk vele úgy, mint eddig. Nem fog
mesélni, nem lehet az ölébe ülni, nem tud megsimogatni, nem
készíti el a kedvenc ételedet, nem visz ki az állatkertbe, nem
megyünk vele sétálni, kirándulni a hegyekbe.” Ezek a gyermek
számára ismerős és megérthető élethelyzetek.

A veszteség megélése fájdalmas, ez a legfontosabb érzés a gyászban. A sírás, zokogás kifejezésre juttatja ezt az
érzelmi állapotot. Fontos tudni és tudatosítani a gyerekekben, hogy a férfiaknak, fiúknak is szabad sírni. Ha nem sírunk,
a fájdalom bennreked, és annak súlyos következményei lesznek: pl. elakad a szava, dadog, gombócot érezhet a
gyomrában, testi fájdalmak, tünetek jelentkeznek, amik utalnak a lelki fájdalomra.
A gyászban a harag és a düh érzése is megjelenik: haragudhatunk a halottra (Miért hagyott el minket?!), dühösek
lehetünk az orvosra (nem tett meg mindent), sőt önmagunkra is. Keressük, ki a felelős, a hibás és emiatt a vádaskodás,
sőt az önvád is megjelenik. A gyermek is vádolhatja önmagát, pl. veszekedett az elhunyttal a halála előtt, haragudott
rá, csúnyát mondott vagy rosszat kívánt neki. Az önvád alól mindig fel kell oldani a gyerekeket. Attól, hogy rosszat
mondunk, gondolunk, kívánunk – még senki sem hal meg.



Marlene & Ben Alex (1991): A nagypapa, meg én és az
elmúlás, Skandinávia Könyvkiadó; 
Polcz Alaine (2001): Élet és halál titkai - Mit mondjunk a
gyereknek?, Pont Kiadó; 
Pernilla Stalfert (2006): Halálkönyv, Vivandra Könyvek;
Patrice Karst (2015): A láthatatlan fonál, Kulcslyuk Kiadó;
Benji Davis (2016): Nagypapa szigete, Móra Könyvkiadó;
Shona Innes - Agócs Írisz (2021): Az élet olyan, mint a szél,
Pozsonyi Pagony; 

Ajánlott irodalom szülőknek, pedagógusoknak: 

A gyermek értelmi színvonala,
halálfelfogása és a környezetében élő
felnőttek gyászban tanúsított viselkedése
fogja meghatározni a gyermek
gyászfeldolgozását. Ha a felnőtt a
gyászában megreked, a gyereknek is
nehezebben zajlik a gyászfeldolgozás.

Ha a szülők megszépítik a halált: „elment” „elaludt” –
megnehezítik a megértést. Ennél sokkal jobb, ha a meghalt
szót használjuk, nagyon fontos, hogy aki alszik, az reggel
felébred. Aki meghalt az nem. A gyászban a leggyakoribb
tünet az alvás zavar: elalvás képtelenség, alváshiány,
felriadás, rossz álom. Ezért is találták ki a virrasztást: úgysem
bírnak aludni - ehelyett összegyűlnek a családtagok, barátok,
szomszédok, gyertyát gyújtanak, imádkoznak, sírnak és
siratnak. A siratóasszonyok eléneklik az elhunyt egész
élettörténetét, jó tulajdonságait, és a hibákat tréfásan vagy
pozitívan fogalmazzák meg. “Halottról jót vagy semmit.” A
hagyomány szerint egy év a gyász ideje: ez idő alatt
szembesül a család azokkal az élet helyzetekkel, amikben az
elhunytnak lényeges szerepe volt. Ezeket az alkalmakat már
sohasem lehet éppen úgy megünnepelni, mint még életében
tették.

A gyász életünk legnagyobb krízise. 
A gyászfeldolgozás egy hosszú folyamat. A
gyermek vissza-vissza tér ugyanazokhoz a
kérdésekhez. Ha nem múlik a fájdalom, vagy
az alvászavar, ha tünetek jelentkeznek,
forduljunk szakemberhez: pszichológushoz,
gyásztanácsadóhoz, akik egyéni
beszélgetésekkel vagy gyászcsoportban
segíthetnek a gyászfeldolgozásban. 



Iskolai bántalmazás

Verbális Fizikai Kapcsolati Internetes 
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Bárki áldozatául eshet!- diák, tanár is

 

 
Mit nevezünk iskolai bántalmazásnak (bullying)?

A bullying (zaklatás, iskolai erőszak, pszichoterror) olyan indokolatlan agresszív viselkedésforma,
amely ismétlődő jelleggel és szándékosan irányul egy gyenge, magányos egyénre, akinek

nehézségei vannak önmaga megvédésében (Olweus, 1999; Figula, 2009).
 

(cyber bullying)
 

(szóbeli)
 

Bántalmazó

Szemlélődők 
 

Kik a szereplői?

Bántalmazott
 

(akik látják az eseményeket, és képesek rá, hogy
közbeavatkozzanak, a bántalmazottat megvédjék, és ők is

kérhetnek segítséget, ha a bántalmazott nem teszi).



megváltozik a viselkedése: visszahúzódóbb lesz,

étvágytalan, nem beszélget, kerüli az embereket,

de leginkább azokat akik bántják

megváltozik a hangulata: sokat sír, szomorú,

félőssé válikhányingere, fejfájása lehet, fáradtnak érzi magát

- ezeket hívjuk pszichoszomatikus jeleknek,

amikor a lelki fájdalmak/nehézségek már testi

tünetként jelennek meg
öngyilkossági gondolatai lehetnek!

Miről lehet felismerni, hogy valaki bántalmazott?

Kié a felelősség?

Mindenkié! Ha téged vagy az osztálytársadat
bántják, mindenképpen jelezd egy felnőtt
személynek, kérj segítséget! 
HA senki nem (tud) segít(eni), akkor a rendőrséghez
is fordulhatsz!

Ha bántalmazott vagy:
https://kerjsegitseget.com/

Szülőknek:
https://maszol.ro/eletmod/122472-mit-tehetunk-
szul-kent-az-iskolai-bantalmazas-ellen 

https://kerjsegitseget.com/
https://maszol.ro/eletmod/122472-mit-tehetunk-szul-kent-az-iskolai-bantalmazas-ellen


Gyakran azért nem tudunk figyelni a 
tanulnivalóra, mert annyi dolog jut eszünkbe, 
ami feszültséget okoz bennünk. Ha ez veled is 
így van érdemes tanulás előtt valami olyan 
csinálnod, ami segít kikapcsolódni és ellazulni.

Alapszabály, hogy éhesen, szomjasan vagy
álmosan nem fogunk tudni kellőképpen
koncentrálni a tanulnivalóra, hiszen az agyunk
azzal lesz elfoglalva, hogy mielőbb megszűntesse
ezt a kellemetlen állapotot. 

Koncentrációs nehézségek mindenkivel előfordulhatnak. 
Azonban, ha úgy érzed ez egy állandó probléma az 
életedben, akkor kérheted szakember segítségét (ez 
lehet az intézményedben dolgozó pszichológus).
 

Ha listát írsz a feladataidról és fontossági
sorrendben haladsz velük máris sokat tettél. 
Ha feltornyosulnak a feladatok, és elkezdesz 
kapkodni az rengeteg energiát felemészt.

Hol szoktál tanulni? Van ott elég fény? Ha szükséged
van valamire könnyen megtalálod? Mennyire tudsz itt
nyugodtan tanulni anélkül, hogy bárki megzavarna? 
Ha ezekre a kérdésekre őszintén válaszolsz, látni fogod
min kell változtass.

Instagram, TikTok, YouTube videók… sokszor bele sem 
gondolunk, hogy mennyi inger vonja el a figyelmünket. 
Legalább a tanulás idejében érdemes félre tenni a 
telefonunkat (de tényleg!). Hasznos kikapcsolni az 
értesítéseket is, a váratlan hanghatások kizökkentenek. 

Hogyan tanulj hatékonyabban?

KONCENTRÁCIÓT
SEGÍTŐ TIPPEK

FESZÜLTSÉGOLDÁS

ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEINK

IDŐRABLÓK

HA TÉNYLEG SEMMI SEM MŰKÖDIK, PEDIG
MÁR MINDENT MEGPRÓBÁLTÁL…

A TANULÁS HELYE

HALOGATÁS ÉS KAPKODÁS HELYETT 
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FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK ESETÉN KERESSE
BIZALOMMAL AZ INTÉZMÉNY
PSZICHOLÓGUSÁT!
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