
9-12 �v közöttiek jellemzői:
 
 
 

Ez az �letkor az �nk�p alakul�s�ban egy meghat�roz� időszak. Nő a
kort�rscsoportok jelentős�ge, �gy a viselked�s �s teljes�tm�ny meg�t�l�s�ben a
többiek szava fontosabb lesz, mint a felnőttek�, tov�bb� az ön�rt�kel�sükhöz

is a kort�rsak, s nem a felnőttek szolg�ltatj�k a t�mpontokat.
Ha az iskolai munk�ban nem sikerül kiv�vni a t�rsak elismer�s�t, akkor azt
m�s eszközökkel igyekeznek el�rni, pl. szab�lyszeg�s, devi�ns viselked�s -

ez�rt is fontos, hogy di�kk�nt siker�lm�nyhez jussanak. 

Össze�ll�totta a Reform�tus EGYMI Debreceni
Tagint�zm�ny�nek Pszichol�gus Munkacsoportja

Okt�beri h�rlev�l

�nk�p
Ev�s
Tanul�s

A tartalomb�l:

A kor�bban teljesen külön kezelt, ellent�tesnek tartott pozit�v �s negat�v
tulajdons�gokat k�pesek lesznek egym�ssal összeegyeztetni, az

ön�rt�kel�s egyszerre tartalmaz m�r pozit�v �s negat�v jelzőket. A
gyermekek önmagukr�l alkotott jellemz�sük egyre kifinomultabb� v�lik.

Fokozatosan fejlődik az önszab�lyoz�si k�pess�gük.

�rzelmileg t�mogat� csal�di h�tt�r biztos�t�sa
Siker�lm�nyek biztos�t�sa - A sport, vagy b�rmilyen m�s t�rsas
tev�kenys�g, amelyben a fiatal öröm�t leli.
Tanulm�nyok seg�t�se - Tanul�si neh�zs�gek eset�n sokat tehet a szülő,
ha b�rmilyen felmerülő probl�m�t időben felismerve l�p�seket tesz
annak jav�t�sa �rdek�ben (külön�ra, szak�rtői vizsg�lat, fejleszt�s).

                                      TIPP az eg�szs�ges �nk�p kialakul�s�nak seg�t�s�re:
 



Gyermekkori t�pl�lkoz�si saj�ts�gok 

Term�szetes be�ll�t�d�sSzülőknek neh�z elfogadni, ha őket m�sk�nt
nevelt�k. 

A gyermek �lland�an marad�kot hagy az �telből 

TIPP: Meg lehet hagyni az �telből, nem kell mindent megenni!

Nehezen hagyja abba az �tkez�st (K�rek m�g, k�rek m�g!)

 

Fontos a szülői kontroll, hogy megtanulja a gyermek eg�szs�gesen

szab�lyozni t�pl�lkoz�s�t, illetve a t�ls�lyoss�g elkerül�se v�gett.

 TIPP: Osszuk el a felelőss�get! Pl. a szülő eldönti, mit, mikor �s hol egyen, a

gyermek pedig eldöntheti, hogy mennyit egyen.          

TIPP: K�rhetsz m�g, de m�st!

Megjelenik �vod�skorban, folytat�dhat kisiskol�skorban.
T�lzott agg�d�st v�lthat ki a szülőből, mert legtöbbször sz�pen fejlődnek a

gyermekek akkor is, ha nem követnek ide�lis t�pl�lkoz�si szok�sokat

Az �j �telek elutas�t�sa - a v�logat�s a fejlőd�s term�szetes r�sze. 

TIPP: K�v�ncsiskodjunk, amikor v�ltoz�st tapasztalunk a gyermek t�pl�lkoz�s�ban.

TIPP: Legyünk elfogad�ak gyermekünk t�pl�lkoz�si szok�saival kapcsolatban.

TIPP: �tell�ncol�s: �j �tel bevezet�se, mely hasonl�t egy olyan �telhez, amit szeret… 

A gyermek testtömeg�nek gyarapod�sa TART�SAN meg�ll, vagy testtömege
elkezd csökkenni.
A gyermek kimerült �s kedvetlen.
Testi fejlőd�se, növeked�se elmarad az elv�rtt�l.
M�ssal nem magyar�zhat� jeleket fedezünk fel (pl. f�radts�g, �lland�
viszket�s, f�jdalmakra panaszkod�s, gyakori fertőz�sek, kiüt�sek, szorong�s).
T�pl�lkoz�si szok�sainak megv�ltoz�s�val a t�ls�lyoss�g jegyeit kezdi el
mutatni.
Kor�bban m�r megold�dott t�pl�lkoz�si probl�ma TART�SAN �jra
előfordul.

          Ami igaz�b�l probl�m�t jelez:
 

Tudjuk, hogy a t�panyagokban, vitaminokban gazdag t�pl�lkoz�s
mennyire fontos. A t�pl�lkoz�s saj�toss�gaival viszont gyakran

nem vagyunk annyira tiszt�ban, �s könnyen elkezdhetünk
agg�dni.

 

LelkeS-suli - okt�beri h�rlev�l



Ev�szavarok 

Felismer�s�ben kiemelt szerepe van a környezetnek.
Nemcsak l�nyok, hanem fi�k is �rintettek lehetnek.
Kialakul�s�ban biol�giai, pszichol�giai �s szoci�lis t�nyezők
egyar�nt szerepelnek.

testk�pzavar (indokolatlanul köv�rnek l�tja mag�t) 
hat�rozott s�lycsökkent�s, hirtelen fogy�s (az �tel visszautas�t�sa,
t�lzott testmozg�s, hashajt�z�s)
t�lzott foglalkoz�s a tests�llyal �s az alakkal, illetve a t�pl�lkoz�ssal. 

 

                                                   Kiemelten fontos tünetei:

visszat�rő fal�si epiz�dok
egy fal�si epiz�d alatt nagy mennyis�gű �tel fogyaszt�sa
jellemző, a szem�ly nem tud kontrollt gyakorolni az �tel
mennyis�ge �s minős�ge felett
visszat�rő, helytelen viselked�s a tests�lygyarapod�s
megakad�lyoz�s�ra (pl. önh�nytat�s, koplal�s, t�lzott
testmozg�s)
az ön�rt�kel�st a testalak �s a t�ls�ly indokolatlan �s t�lzott
m�rt�kben befoly�solja

A bulimia nervosa gyakran a serdülőkorban jelentkezik, a
fal�srohamokat gyakran titkolj�k az egy�nek. 

Tünetei: 

A gyermekkori elh�z�s kialakul�s�nak szempontj�b�l nagyon
fontosak a szülői �tkez�si, testedz�si, stresszkezel�si �s
�rzelemkifejez�si mint�k. 
A magas cukortartalm� italok napi szintű - ak�r v�z helyett
val� fogyaszt�sa - hozz�j�rulhat a gyermekkori elh�z�shoz. 

Elh�z�s

Ha a gyermek nagyon szűk v�laszt�kra korl�tozza az �ltala elfogadott �teleket,
�s ez az �llapot legal�bb k�t �ve fenn�ll. 
�tlagosan 5-10 f�le �telt fogyasztanak �s heves ellen�ll�ssal fogadj�k az �j
�telf�les�geket. 
Testk�pzavar nem jellemző, nem foglalkoznak a tests�llyal �s a megjelen�ssel. 
A gyermek lehet sov�ny, norm�l alkat� vagy t�ls�lyos is.
Hi�nyt�pl�koz�s alakulhat ki. 
Az ev�s körüli �lland� feszülts�g rombolja a szülő-gyermek kapcsolatot �s
akad�lyozhatja a gyermeket a t�rsas programokban val� r�szv�telben. 

Szelekt�v ev�s

                A CSAL�DTER�PIA
 

A nemzetközi ir�nyelvek �s a hazai szakirodalom �s gyakorlat szerint is gyermek-
�s serdülőkori ev�szavarokban a csal�dter�pia bizony�tottan hat�kony m�dszer.

A csal�d működ�se bonyolult rendszer, melyben a csal�dtagok tudatos �s
tudattalan interakci�i szab�lyozz�k a tagok egym�sra hat�s�t,
együttműköd�s�t. A tünet a csal�di kommunik�ci� term�ke, melynek ebben a
szab�lyoz�sban c�lja �s �rtelme �s „haszna” van.
A ter�pi�s beavatkoz�s a csal�di kommunik�ci�, csal�di kapcsolatszab�lyoz�s
megv�ltoztat�sa, mely adapt�vabb megküzd�si strat�gi�k lehetős�g�t adja a
csal�dnak.

    Elengedhetetlen elj�r�s, mert a gyermek együtt �l a csal�dtagokkal, m�sr�szt,
mert az ev�szavarok leggyakoribb jelentkez�sekor sok csal�d a serdülőkori

�letciklusv�lt�s probl�m�ival is küzd. 

Ev�szavarok kezel�se 
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Az anorexia nervosa leggyakrabban serdülőkorban
kezdődő, s�lyos �s vesz�lyes t�pusa az ev�szavaroknak. 

A s�lyfelesleggel küzdő gyermekekkel szemben a kort�rsaik gyakran kritikusak �s
kev�sb� elfogad�ak. A negat�v �lm�nyek hat�s�ra visszah�z�d�v� v�lhatnak a

közöss�gben, �gy szoci�lis k�szs�gek ter�n kevesebb lehetős�gük van a fejlőd�sre. 
Az elh�zott gyermekekn�l felnőttkorban is megmaradhat a magas v�rnyom�sra,

sz�v �s �rrendszeri betegs�gekre val� hajlam. 



2. Megfelelő táplálékra

4. Elfoglaltságra/feladatra

5. Nyugalomra

Az oxigénen kívül olyan tápanyagokra 
van szüksége, melyeket csak úgy tudunk 

bevinni a szervezetünkbe, ha
megesszük: olajos halak, olajos magvak, 

tojás (omega-3 és omega-6 zsírsav); 
zöldségben és gyümölcsben gazdag 

étrend (B és C vitaminok).
 

3. Alvásra
A pihentető éjszakai alvást nem spórolhatjuk 

meg, ugyanis memóriánk csak így képes 
tartósan eltárolni az új információkat. Ha 

mégsem tudunk eleget aludni, az általában 
csak egy felszínes tanulást tesz lehetővé, az 
információk nagy részét hamar elfelejtjük. 

Lehet veled is előfordult már, hogy 
közvetlenül ébredés után eszedbe jutott egy 

új ötlet , ugyanis éjszaka míg te aludtál az 
agyad aktívan dolgozott.

 

Ha az izmainkat akarjuk erősíteni, akkor azt 
megtehetjük testmozgással és sporttal. 

Ugyanez az alapelv működik az agyunknál is: 
minél többször használjuk, minél több új 

dolgot tanulunk, olvasunk, annál könnyebben 
tudjuk rögzíteni az információkat. Képzeld, a 

memóriabajnokok kártyapaklik
memorizálásával tartják edzésben magukat!

 

1. Oxigénre 
Ahhoz, hogy az autó működni tudjon, 
üzemanyagra van szüksége. Nincs ez 

másként az agyunk működésénél sem. Ha 
tanulás előtt figyelsz arra, hogy az agy friss 

oxigénhez jusson, máris sokat tettél a 
hatékony tanulás érdekében (pl. 

szellőztetés). Kiváló módszer a testmozgás: 
fuss, ugrálj, hintázz, biciklizz, táncolj, vagy 

amihez kedved van. 

Mire van szüksége az agyunknak 
ahhoz, hogy tudjunk tanulni?

- egy memóriabajnok tippjei -
 

Ha nagyon feszültek vagyunk tanulás közben, 
akkor nem fogunk tudni koncentrálni a 

tanulnivalóra. Ebben is jó szolgálatot tesz a 
testmozgás: mozgasd meg magad (ötletekért 

lásd az első pontot)! Ezen kívül írhatsz egy listát 
is arról, hogy milyen tevékenységek kapcsolnak 
ki téged igazán: van, akit a rajzolás, van olyan, 
akit a zene vagy egy beszélgetés a barátaival. 

Neked mi szokott leginkább segíteni?
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Felmerülő k�rd�sek eset�n keresse
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