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I. LELKI EGÉSZSÉG
Mit jelent a lelki egészség?
„A tisztaság fél egészség, a lustaság fél egészség, akkor én teljesen egészséges vagyok.” /14 éves kamaszlány/

A mentálhigiéné lelki egészséget jelent. A testi egészség mellett beszélnünk kell a lelki
egészségről is. Mit jelent a lelki egészség? Hogyan érzed magad a bőrödben, milyen
kapcsolatot ápolsz a körülötted lévőkkel, hogyan oldod meg a konfliktusokat, hogyan kezeled
a stresszt és még számtalan kérdés tartozik a lelki egészség témakörébe.
Az „Ép testben ép lélek” mondás azt fejezi ki, hogy a testi és a lelki egészség
összefügg egymással. A testi és a lelki egészségünk megtartásáért egyaránt tehetünk. Rajtunk
is múlik, részben saját felelősségünk is, hogyan vigyázunk a kamaszként gyakran
természetesnek vett egészségünkre. A jelszó tehát: „Tégy az egészségedért!”
A lelki egészség nem valami olyan, amit készen kapunk, hanem sokkal inkább valami
olyasmi, amit nekünk kell megteremtenünk magunkban.
Tippek a testi-lelki egészség megtartásához, a problémák megelőzéséhez:
1. elegendő mennyiségű és minőségű alvás
2. pihenés, változatos szabadidős programok (társas programok és mozgás is szerepeljen
benne!!!)
3. rendszeres, egészséges táplálkozás
4. hatékony kommunikáció
5. jó kapcsolatok ápolása másokkal
6. konfliktusok megoldása
7. stressz kezelés
8. tervek készítése a közelebbi és a távolabbi jövőre vonatkozóan (segít egészségesnek
maradni)
Nézzük most meg a fenti felsorolást egy kicsit részletesebben!
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1. Elegendő mennyiségű és minőségű alvás
Szerencsére nem vagy gép, hogy szervezeted optimálisan képes legyen feladatait
ellátni alvás nélkül is. Szükséged van a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra. Az
elegendő alvásmennyiség egyénenként eltérő lehet 7-8-9 óra. A serdülők alvásigénye
általában elég tetemes. Ha sok az alvásadósságod (átbulizott, esetleg áttanult éjszakák miatt)
az alvásigényed megnőhet. Az alvásciklusunk nagyjából 1,5 órás, így érdemes ezt figyelembe
venni, szerencsés, ha sikerül 9 órát aludni éjszaka. Az alvás a testednek (épp sok változás
zajlik benned: növekedés, hormonális változások, pihenés) és az agyadnak (napi információk
rendezése) is egyaránt alapvetően szükséges.
Tanácsok pihentető (minőségi) alváshoz:
•

a nap folyamán végzett mozgás, sport segítheti az éjszakai pihenésedet, ám az éjszakai
pihenés előtti megerőltető testmozgás (futás, edzés) gátolják a nyugodt alvást

•

a délutánonként beiktatott szunyókálások megzavarhatják az éjszakai alvást

•

próbálj mindig azonos időben (lehetőleg jóval éjfél előtt) lefeküdni

•

a pihentető alváshoz csendre, nyugalomra és viszonylagos sötétre van szükség

•

alvás = kikapcsolás (net, telefon, tévé), így az agyad is tud kikapcsolódni: kapcsold ki
a tévét; tedd távolabb, vagy kapcsold ki a telefont, számítógépet (az éjszaka nem
üzenetek küldésére, fogadására való és megzavarhatja az elalvásodat vagy a nyugodt
pihenésedet)

•

a lefekvés oldott lelkiállapotban történjen (ne pörgesd fel magad, ne nézz rémisztő
filmeket, ne igyál élénkítő hatású italokat pl. kávé, energiaital)

•

segíthet egy lazító fürdő, nyugodt, halk zene, jó könyv, kényelmes hálóruha

•

szerencsés, ha az ágyadat inkább csak alvásra és nem tanulásra, olvasásra használod,
így a szervezeted tudni fogja, ha ledőlsz, ideje „pihenő üzemmódba kapcsolni”
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A rossz alvási szokások:
•

reggeli fáradtságot, morcosságot eredményeznek

•

befolyásolhatják a koncentrálóképességedet

•

ronthatják a memóriádat

•

negatív hatással lehetnek a másnapi közérzetedre és az iskolai teljesítményedre

•

hangulat ingadozást okozhatnak

2. Pihenés, változatos szabadidős programok
A pihenésnek két egymástól jól elkülöníthető fajtája létezik, mindkettőre szükségünk van,
ám nem mindegy, melyiket milyen arányban és mikor alkalmazzuk.
1. Passzív pihenés
- a pihenésnek az a fajtája, amikor Te magad nem végzel különösebb aktivitást
- ide tartozik az alvás, szunyókálás általában a tényleges (főként fizikai) fáradtság
esetében javasolt
- a relaxálás, az álmodozás, a zenehallgatás közbeni gondolkodás olykor megelőzheti a
délutáni tanulást, hasznosak, ha éppen „befelé” kívánsz figyelni
- a televíziózást, számítógépezést mindenképpen érdemes a tanulás utánra időzíteni,
mert beleeshetsz abba a hibába, hogy tanulás helyett műveled
2. Aktív pihenés
- a nevéből adódóan a feltöltődésednek aktív részese vagy, adott tevékenység végzése
közben pihened ki magad úgy, hogy sikerekkel, pozitív élményekkel gazdagodhatsz
- megvalósítása: sport, mozgás; ismerősökkel, barátokkal való együttlét (a valóságban
és nem virtuálisan!); szabadidős tevékenységek, hobbi, azaz valójában a szabadidős
programok
- ezek általában hasznosabbak a szellemi fáradtság napközbeni kompenzálására, a napi
feszültség levezetésére, illetve kifejezetten jók a hétvégi feltöltődés megvalósítására
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kikapcsolódást, feltöltődést jelentek mind a tested, mind a lelked számára. Továbbá pozitív
élményeket, sikerélményt, a hatékonyság megélését („én ezt is meg tudom csinálni”, „ebben
jó vagyok”) nyújthatja, s amennyiben másokkal együtt végzett, közös tevékenységről van szó,
úgy a társas támogatottság élményét („ennek a csoportnak vagyok a tagja”, „ide tartozom”, a
többiek is így cselekednek”) is biztosítja Számodra. Kiemelnénk a kellő mértékű és
rendszeresen végzett fizikai aktivitás fontosságát, mely nem csupán a testedet edzi és erősíti,
hanem elősegíti a szellemi munkát (gondolkodás, problémamegoldás, tanulás) és pozitívan
befolyásolja a személyiségedet is: kitartóbbá, céltudatosabbá válhatsz általa.

Az internet /Virtuális világ / Biztonságos internethasználat
A szabadidőnkben számtalanszor előfordulhat, hogy a számítógép előtt „találjuk
magunkat”, s a neten „szörfözünk”. Az internet előnyei (gyors információszerzés, könnyed
kapcsolattartás, elérhető háttéranyagok) mellett számolnunk kell a hátrányaival (időrabló,
személyes beszélgetéseket teljes egészében mégsem helyettesíti, internetes zaklatás,
beszélgetőtársunk másnak adja ki magát, személyes oldalak feltörése, nyers, káros
tartalmakkal való találkozás) is.
A biztonságos internethasználat érdekében figyelj arra, hogy:
•

ne adj meg magadról, családtagjaidról személyes adatot (lakcím, telefonszám, életkor)

•

olyan fényképeket tegyél ki, melyek a legkevésbé élhetnek vissza mások (de az se baj,
ha nem teszel ki képet)

•

csak azokat a fényképeket töltheted fel, amibe a képen szereplő összes személy
beleegyezését adta

3. Rendszeres, egészséges táplálkozás
Erről a témáról szól egy másik füzetünk, így most csak néhány különösen fontos
dolgot emelnénk ki.
A szellemi, lelki jóllétünk szorosan függ a fizikai állapotunktól, melyet jelentősen
befolyásol az általunk elfogyasztott táplálék és folyadék minősége és mennyisége. A
táplálékpiramis követése és betartása (lásd a mellékelt ábrát), a szervezetünk számára káros
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anyagoktól való tartózkodás nem csak az egészségünk megtartásához járul hozzá, közvetlenül
befolyásolja azt is, milyen eredményesen vagyunk képesek a feladatainkat megvalósítani
(például tanulni).

4. Hatékony kommunikáció
Sokszor arra vágyunk, hogy szavak nélkül is kitalálják, mit szeretnénk vagy éppen mi
bánt minket. Hát, néma gyereknek anyja se érti a szavát. Ezért segítség lehet, ha beszélünk
vagy beszélgetünk, de nem mindegy, hogy hogyan kommunikálunk egymással. Hatékony
kommunikációval, igényeink megfelelő formában történő kifejezésével az önérvényesítésünk
sokat javulhat. A kommunikációs készség fejleszthető. És ne feledd: gyakorlás teszi a mestert!
A hatékony kommunikációhoz szükséges:
•

nyugodt légkör és hangvétel

•

egymás meghallgatása (hogy a másiknak is legyen kedve elmondani)

•

a másik érzéseinek, véleményének tiszteletben tartása

•

vádaskodás, kritika mellőzése, a másik bírálatának kerülése

•

saját igények, vágyak egyértelmű megfogalmazása („azt szeretném...”, „annak
örülnék...”, „szükségem lenne rá...”)

•

jelenre koncentrálni (ne hánytorgasd fel a régi, múltbeli sérelmeket, konfliktusokat)

•

kérdezni, ha valamit nem értesz
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5. A kapcsolatokról
A serdülők életében nagyon fontos szerepet játszanak a kortárskapcsolatok. A
kortárscsoportba tartozás erősíti a kamaszok önazonosságát, valahová tartozását, lehetőséget
teremt önmaguk kipróbálására, bemérésére és számos élménnyel gazdagíthatja őket. Persze
nem mindegy milyen értékeket képvisel, hogyan hat rád, merre terel az adott csoport, amibe
tartozol. (A szüleid ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel próbálják kideríteni a fentieket: Kik a
barátaid? Mit csinálnak a szabadidejükben? Miért néznek ki olyan szokatlanul?)
A kortárs kapcsolatokból nem csupán előnyös dolgok származhatnak. Nehéz
helyzeteket teremthet a kortársak csúfolása, kirekesztése, esetleges internetes bántalmazása.
Komoly lelki károkat képesek okozni a rossz szavak, esetleg viccesnek szánt képek,
kommentek melyek az internet nagy nyilvánossága előtt válnak láthatóvá.
A szülőkkel való kapcsolat viharaitól teljes mértékben nehéz megóvni a serdülőt,
hiszen ebben a korban jellemzően sok vita zajlik a két fél között. Ám fontos tudnod, hogy
valaha ők is voltak kamaszok, s átélték mindezt, noha úgy tűnik, mára mindez feledésbe
merült. Kérd meg őket, hogy meséljenek Neked róla, s mindezek mellet fogadd el, hogy ők
sem tökéletesek, de a szüleid és szeretnek, féltenek Téged és jót akarnak Neked!

Néhány kapcsolatot megóvó aranyszabály:
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•

ne tégy, ne mondj másnak olyat, ami neked se esne jól, amit te sem hallanál szívesen

•

figyelj a másik igényeire, szükségleteire

•

próbáld megvizsgálni mit érezhet a másik, mi készteti az adott viselkedésre

•

próbáld meglátni a másik nézőpontját, megérteni a másik szempontját

•

ha megbántottál valakit, kérj bocsánatot, hogy helyreálljon köztetek a béke

•

türelem, tolerancia (örülj az emberek sokszínűségének)

•

fogadd el, hogy nem vagyunk egyformák (szerencsére :)

•

ha tartósan haragszol, az neked sem jó

•

a jó viccnek tűnő dolgok a másik fél számára nem mindig viccesek

6. Konfliktusok megoldása
Konfliktusok a családban, kortárskapcsolatokban tanár és diák közötti helyzetekben
nem ritkák. Nem mindegy mit kezdünk a problémákkal (szőnyeg alá söpörjük őket, megoldást
keresünk rájuk, a megoldás csupán az egyik vagy mindkét fél megelégedését szolgálja…).
A konfliktusmegoldó készség javítása segíti a lelki egyensúly megtartását. A
konfliktusban két fél próbálja a saját (talán egészen eltérő) érdekét érvényre juttatni. A
leghatékonyabb, ha mindkét fél nyer valamennyit a helyzetből, így adódik a legkevesebb
érdeksérelem.
Probléma megoldási módok:
•

konfliktuskerülés, passzív visszahúzódás (kimaradok a konfliktusból, még azt is
elkerülöm, hogy konfliktushelyzet keletkezzen)

•

versengés (ki lesz a győztes? - csak az egyik fél igényei teljesülnek)

•

alkalmazkodás (az egyik fél enged)

•

kompromisszum (mindkét fél enged egy kicsit és nyer is egy kicsit)

•

megoldás (mindkét fél igényeit igyekeznek figyelembe venni és megvalósítani)

7. A stressz és kezelése
A stressz megpróbáltatást, igénybevételt jelent. Testedben, lelkedben egyfajta
kényelmetlen, feszült állapotot eredményezhet. A stressz elkerülhetetlen velejárója éltünknek.
Pozitív (vakáció, karácsony, testvérszületés) és negatív (szerelmi csalódás, iskolai problémák)
életesemények egyaránt stressz keltőek lehetnek. Hogy ki mit és mennyire tart
feszültségkeltőnek az egyéni különbségeket mutat. Ha hosszú távon nem tudjuk csökkenteni a
stresszt az akár betegségek kialakulásához vezethet.
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Stresszt okozhat:
•

túlterheltség

•

időhiány

•

kapcsolati problémák (család, barátok, partnerkapcsolat)

•

betegség (saját v. másoké)

•

költözés

•

szülők válása

A stressz jelei:
•

koncentrációs nehézségek

•

nyugtalanság

•

mértéktelen evés, ivás, dohányzás

•

indokolatlan izomfájdalmak

•

természetesség, spontaneitás hiánya

•

állandó ingerlékenység

•

indokolatlan fáradtság

•

alvás problémák

Mit tehetünk a stressz csökkentésére?
Stressz kezelési technikák:
•

mozgás, sport

•

relaxáció (lazítás)

•

nevetés, sírás

•

beszélgetés (barátokkal, családtagokkal)

•

segítségkérés (pl. szülő, orvos, védőnő, pedagógus, pszichológus)

•

derű, pozitív életszemlélet (az élet apró örömeinek megtalálása, „innen már csak jobb
lehet”)

•

alternatívákban, lehetőségekben való gondolkodás (jó ha van A terved, B terved és
esetleg egy C terved is, valamelyik csak bejön! Pl. továbbtanulás)

•
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fontossági sorrend felállítása (túl sok feladat esetén)

A fiatalok sokszor ösztönösen tudják mi a jó nekik, így megfigyelhetünk náluk néhány
jól bevált hétköznapi lazítási formát (Remsberg, Saunders 2000) A felnőtteknek időnként fel
sem tűnik milyen hasznos és szükséges tevékenységek ezek:
•

olvasás

•

kosárra dobálás

•

heverészés

•

labda rugdosása egy falhoz

•

zenehallgatás

•

fütyörészés

•

gitározás, zenélés

•

telefonbeszélgetés

•

tévénézés

•

ölelés

•

macskasimogatás

•

tervezgetés

•

kutyasétáltatás

•

nevetgélés

•

halak nézegetése

•

evés

•

séta

•

alvás

•

futás

Amivel még továbbá segíthetünk magunknak:
•

érzelmileg pozitív viszonyulásmód

•

remény

•

hit

•

panaszkodás mellőzése

•

másokon való segítés

•

kommunikáció fenntartása másokkal

Ha elkeseredett és szomorú vagy segíti a megbirkózást a negatív gondolatokkal, ha arra
gondolsz, hogy :
•

engedélyt adok magamnak arra, hogy hibázzak („nem kell mindent tökéletesen csinálnom”,
„én is tévedhetek”)

•

képes vagyok tanulni a hibáimból

•

a legközelebbi lehetőségnél képes leszek kijavítani, amit elrontottam

•

milyen sikereket értem el korábban (Remsberg, Saunders 2000)
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Megküzdés a stresszel
Cél: a feszültség, szorongás csökkentése.
Különböző helyzetekben különféle stressz kezelő technikák lehetnek hatékonyan
alkalmazhatók. A helyzeteket két csoportba oszthatjuk. Vannak a megváltoztatható (ami rajtunk
múlik) és nem megváltoztatható (nem rajtunk múlik) helyzetek. A megváltoztatható helyzetekért
érdemes dolgozni, stratégiát alkotni, hogy megoldódjon a probléma. A nem megváltoztatható
helyzetekben az elfogadás, az érzelmi belenyugvás segíthet. A megfelelő helyzetmegoldás
kiválasztásához fontos, hogy jó kategóriába (változtatható vagy sem) soroljuk be az adott szituációt.
Itt egy idézet a fentiek összegzésére:
„Adassék nékem annyi lelkierő, hogy
mindazt elfogadjam, amin változtatni
nem tudok – és bátorság ahhoz, hogy
mindazt megváltoztassam, amire képes
vagyok – és bölcsesség ahhoz, hogy
el ne tévedjek közöttük.”
(Friedrich Oetinger)
Feladatorientált, problémaközpontú stratégiák akkor alkalmazhatók, ha a körülmények
megváltoztathatók (pl. jobb jegyet szeretnél). Ebben a helyzetben a cselekvő, hatékonyságra
törekvő megoldás irányába érdemes lépéseket tenni, vagy a gondolkodásunkat, képzelőerőnket is
segítségül hívhatjuk. Mit tehetünk?
•

Fokozni az erőfeszítéseinket (többet tanulok)

•

Elemezni a problémát (hány tantárgyból kell készülni, melyik mennyi időt igényelne stb.)

•

Kis lépésekre tagolni a feladatmegoldást (melyik tantárggyal kezdem, melyikkel folytatom a
tanulást)

•

Információgyűjtés (pl. pályaválasztásnál)

•

Lényegre összpontosítás (lényegkiemelés)

•

Segítségkérés (tananyag, jegyzet beszerzése, magyarázat kérés, tájékozott társaink
felkeresése)
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Érzelemközpontú stratégiákat használhatunk, ha a helyzeten nem tudunk módosítani, de fontos,
hogy visszanyerjük kibillent érzelmi egyensúlyunkat (pl szerelmi bánat). Érzelmi megküzdésnek
tekinthető:
•

kibeszélés

•

érzelmek kifejezése (nevetés, sírás)

•

a problémán való rágódás (nem előnyös, mélyítheti a rossz közérzetet)

•

rossz érzések csökkentése figyelemeltereléssel (pl. kedvelt tevékenység végzése)

8. Tervek készítése a közelebbi és a távolabbi jövőre vonatkozóan
Serdülőként az ember gyakorta él a mának, s ritkán fordít figyelmet a jövőre. E sorok írói
- néhány évtizedes tapasztalatokkal a hátuk mögött - azonban már tudják, hogy mindennapi
tevékenységeink tudatos megtervezésével és szervezésével rengeteg időt spórolhatunk meg
magunknak, melyet kedvenc elfoglaltságainknak szentelhetünk. Hidd el, csupán rövid idő és némi
logika segítségével növelheted a szabadidőd mennyiségét úgy, hogy az nem megy az elvégzendő
feladataid rovására. Elég csak például arra gondolnod, mi mindent kell reggel elvégezned, azokat
milyen sorrendben teszed, hogy az „üresjáratokat” elkerüld.
A tervezés és céltudatosság hosszabb távon is hasznot hoz: ha tudod, mik a céljaid, mit
szeretnél elérni (ezen a héten, ebben a hónapban vagy félévben, tanévben) könnyebb megvalósítani
azokat. A céljaink serkentőleg hatnak ránk, hiszen - jó esetben - igyekszünk elérni azokat, így
erőfeszítéseket teszünk az érdekükben. (Amennyiben tudom, hogy milyen bizonyítványt szeretnék,
tanulok, hogy olyan jegyeim legyenek, amikkel elégedett vagyok. Ha a barátaimmal szeretnék
nyaralni menni, úgy viselkedem, hogy a szüleim megbízzanak bennem, illetve dolgozom, hogy
legyen rá egy kis zsebpénzem is.)
Bizonyos életkorban már elkerülhetetlen a kérdés, hogy mi szeretnél lenni, hiszen annak
megfelelő (középfokú vagy felsőfokú) oktatási intézményt célszerű választani (s előtte ennek
megfelelően tanulni). A döntést segítheti, ha ismered önmagad (mik az erősségeid, miben vagy jó,
mit szeretsz csinálni), saját céljaidat és vágyaidat. S az eléréséhez tervezni kell, valamint a terveket
hatékonyan megoldani.
A lelki egészséghez egy diák számára fontos, hogy az iskolában is hatékonynak és
sikeresnek élje meg magát. A társas kapcsolatokról már beszéltünk, most ejtsünk néhány szót arról,
hogyan lehetsz sikeres a tanulásban, hogyan tudsz eredményesen tervezni és teljesíteni. A következő
rész felépítésével segítséget kívánunk nyújtani Számodra a tervkészítéshez, a hatékony teljesítmény
eléréséhez, illetve a megvalósításhoz is.
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Mi javítja a teljesítményt?
•

képességek

•

szorgalom

•

kisebb mértékű (optimális) izgalom (fontos a teljesítés)

•

kitartás, önfegyelem

•

érdeklődés

•

örömmel végzett tanulás, kutatás („szeretem, amit csinálok”)

•

egyéb jó érzések (sikerélmény, elégedettség, külső elismerés)

•

önismeret

•

sikerorientált személyiség („sikerülni fog”, „meg tudom csinálni”, „eszembe fog jutni”)

•

érzelmi kiegyensúlyozottság

•

hatékony tanulási technikák

•

célok (húzóerő)

•

jó modellek („hogyan csinálják a sikeres mások?”)

•

megfelelő környezeti feltételek
◦ nyugalmas környezet
◦ jó megvilágítás
◦ megfelelő eszközök
◦ társas támogatás (hisznek, bíznak bennem)

Mi akadályozhatja, ronthatja a teljesítményt?
•

hiányzó képességek

•

hullámzó teljesítményprofil (van, ami könnyedén megy, de van, ami nagyon nehezen)

•

motiváció hiány

•

szorgalom, kitartás hiánya

•

túlzott mértékű szorongás (stressz)

•

hiányzó célok vagy érdeklődés

•

kudarckerülő magatartás („nekem ez nem fog menni, így meg sem próbálom”)

•

koncentráció nehézségei

•

önbizalom hiánya

•

érzelmi kiegyensúlyozatlanság

•

nem megfelelő külső feltételek
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◦ nincs elegendő idő (elmélyül-e a tananyag, kampányszerű tanulásnál pl csak a dolgozat
előtti nap elsajátított ismereteknél ez nem túl valószínű)
◦ nem megfelelő fizikai környezet (zaj, zavaró hatások)
◦ leértékelő társas környezet
Hogyan készülj fel a tanulásra?
I.

Készítsd fel a szervezeted:
1. légy kipihent
- a délelőtti iskolai és a délutáni tanulás között mindenképpen érdemes pihenni,
kikapcsolódni, feltöltődni
- ha álmos, fáradt vagy annak két fő oka lehet:
1. valóban pihenésre van szükséged ⇒ pihenj, ha úgy érzed, anélkül nem megy
2. a fáradtságba menekülsz, mert nincs kedved tanulni ⇒ győzd le Önmagad és
kezd hozzá MOST (és nem később!) a tanuláshoz
2. biztosítsd fizikai jólléted
-

éhesen,

szomjasan

nehéz

koncentrálni

⇒

ebédelj

meg,

biztosítsd

folyadékszükségleted
- a mosdót is látogasd meg mielőtt tanulni készülsz
II.

Készítsd fel Önmagad:
1. tedd rendbe a lelked (lásd korábban)
2. ami biztosan szükséges:

elhatározás – „AKAROM”
céltudatosság – „ELÉREM”
szándékosság – „FOGOM”
kitartás – „CSINÁLOM”

III.

Készítsd fel a környezeted:
1. biztosítsd a segítő feltételeket – legyen friss a levegő, kellő mértékű hőmérséklet és
elegendő fény a tanulás helyén
2. tegyél rendet az íróasztalodon is – habár állítólag a zseni a káoszon is úrrá tud lenni,
úgy gondoljuk, a géniusz nem pazarolja felesleges dolgokra (a rumliban történő
keresgélés) az idejét és energiáját
3. zárd ki a külső ingereket
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4. készítsd elő a szükséges tankönyveket, füzeteket, írószereket, és egyéb
segédeszközöket
5. legyen kartávolságra szótár, lexikon, lap a jegyzeteléshez
Hogyan fogj hozzá a tanuláshoz?
I.

közép és hosszú távú céljaid ismeretében tervezd meg az aznapi tanulásodat
1. ismerd fel, ha csak az időt húzod a tanulás előtt és kezdj hozzá a tennivalóidhoz
2. nézd meg az órarended és a naptárad, ellenőrizd, hogy várható-e számonkérés,
beadandó dolgozat határideje a közeljövőben a tanulás tervezésénél
3. alakítsd ki a tantárgyak aznapi tanulási sorrendjét (általános és középiskolában)
☺ kezdd a számodra legkönnyebbel, hogy belemelegedj
☺ folytasd a legnehezebbel, mert itt még jól tudsz koncentrálni
☺ érdemes a humán és reál tantárgyakat váltogatni
☺ ha két idegen nyelvet kell tanulnod, több másik tárgy legyen köztük
mérd fel, mi az elsajátítandó anyag és mennyi időd van rá (felsőfokú tanulmányok
esetében)
☺ milyen feladataid vannak (előadások jegyzeteinek rendezése, könyvtárazás,
jegyzetelés, összefoglalók készítése, referátum vagy beadandó megírása
stb.)
☺ mi az, amit már olvastál, esetleg kijegyzeteltél (vagy legalább más
jegyzetével rendelkezel)
☺ mi az, amit már tudsz
4. döntsd el, melyik tárgyra/feladatra mennyi időt szánsz
5. határozd meg a pihenés idejét
6. igyekezz taratani az időkereteket
7. „csípd fülön” Magad, ha nem figyelsz
néhány apró trükk:
☺ ha rendszeresen tanulsz, egyre kevésbé okoz nehézséget nekigyürkőzni az
otthoni feladatok elvégzésének
☺ alakíts ki Magadnak tanulást megelőző szokásokat, melyek segítségedre
vannak, hogy rávedd Magad a munkára
☺ ha tanulás előtt kupacokba rakod a könyveket, felszereléseket, láthatod,
hogyan nő a megtanult anyagok kupaca
☺ pipáld ki a listádon azt a tárgyat, amivel már készen vagy
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II.

összpontosítsd figyelmedet
A tanulás alapfeltétele, hogy képesek legyünk tartósan összpontosítani a megértendő,
megjegyzendő dolgokra. Amennyiben az eddig leírtakat megtetted, már nincs is szükség
másra, ám ha mégis, íme néhány trükk, mely segíthet:
☺ határozd el Magad a munkára és zárd ki a külső ingereken kívül a belső
(nem a tanuláshoz kapcsolódó) gondolatokat is
☺ ülj egyenesen az íróasztalodnál (a fekve tanulásnak több hátránya is van:
könnyebben elkalandozol, a tanult anyagot fekve tudnád a legjobban
visszaadni)
☺ maradj végig aktív (lásd később), hogy fenntartsd a figyelmedet

A tanulás megvalósítását segítő módszerek:
I.

áttekintés
1. szedd össze a gondolataidat az anyagról/ témáról, idézd fel, mit hallottál róla az
órán/korábban
2. nézd át a tanulandó anyagot (főcímek, alcímek, ábrák), hogy kapj egy „képet” róla,
mielőtt belefogsz az elolvasásába
3. amennyiben vannak kérdések, olvasd el azokat is

II.

megértés
Értelem nélküli tanulás, azaz magolás helyett törekedj a megértésre.
1. figyelj oda órán/előadáson és kérdezz, ha valamit nem értesz
2. olvasás közben fejts meg minden szót, kifejezést, mondatot – nézz utána az
ismeretlen szavak jelentésének, használd a lexikonokat, internetet, illetve szükség
esetén kérdezd meg a tanárodat, szüleidet, osztálytársaidat
3. az, hogy megértetted az anyagot, azt jelenti, hogy saját szavaiddal is el tudod azt
mondani
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III.

aktív tanulás
1. keltsd fel saját érdeklődésedet az anyag iránt:
☺ tegyél fel kérdéseket
☺ keress érdekes információkat
☺ fontosak a saját (az anyaghoz) kötődő gondolataid
2. a lényeget kell megtalálni és azt mélyen bevésni
☺ órán/előadáson figyelés közben írj le kulcsszavakat Magadnak, melyek az
anyag

vázát

képezik

(segítségül

kiemeltük

Számodra ezen

rész

kulcsszavait, hogy lásd, mire gondoltunk)
☺ olvasás közben találd meg a mondanivaló lényegét tartalmazó szavakat,
kifejezéseket és emeld ki azokat (aláhúzással vagy még jobb, ha
kijegyzeteled)
☺ az egyes bekezdések/alfejezetek rövid tartalmát írd le, mondd el saját
szavaiddal
IV.

kellő mértékű bevésés
1. az ismétlés a tudás anyja, tehát ISMÉTELJ (kellő minőségben, azaz mondd fel
hangosan és mennyiségben – ameddig biztonsággal nem tudod az anyagot)
2. mivel az éjszakai alvás közben rendeződnek és rögzülnek hosszú távra a nap
folyamán bevitt információk az agyadban, ezért (a tanulás szempontjából is) nagyon
fontos az éjszakai alvás
3. a számonkérés előtti napon már új anyag elsajátítása nem szerencsés, akkor már csak
ismételj

V.

a fáradtság leküzdése
1. a fáradtság jelei
☺ a figyelmed egyre többször elkalandozik
☺ nehezebben érted meg az olvasott szöveget
☺ nem tudod, mit olvastál az előbb
☺ türelmetlenné válsz
☺ mocorogni támad kedved
☺ megfájdul a szemed, fejed, hátad
2. mit tehetsz a fáradtság ellen
☺ tanulás közben iktass be rövid szüneteket, kb. 40-45 perc elteltével
☺ legjobb ha a szünet idejét előre eltervezed, akkor a szervezeted mozgósítani
fogja erőtartalékait és hatékonyabb leszel a tervezett szünet előtt
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☺ a rövid szünetben (5-10 perc) állj fel és mozogj egy kicsit; szívj friss levegőt
és szellőztesd ki a szobádat is; igyál egy pohár vizet, gyümölcslevet, vörös
vagy zöld teát
☺ figyelj a szervezeted bioritmusára és tartsd is meg azt
- fogadd el, hogy délután 13 és 14 óra között kevésbé vagy aktív, próbálj
akkor pihenni, feltöltődni és kicsit későbbre időzítsd a délutáni tanulás
kezdetét
-

a késő esti órák ismét nem alkalmasak az erős szellemi erőfeszítések
megvalósítására, ha ekkor tanulsz több időre lesz szükséged az anyag
elsajátításához, illetve esetleg nehezebben is alszol majd el

☺ biztosíts Magadnak éjszaka kellő mértékű és mennyiségű alvást

II. LELKI BAJOK
A lelki egészség megteremtéséről, megőrzéséről olvashattál eddig. A serdülés idején számos
változás (testi, hormonális, kapcsolati, iskolai) áll be az életedbe. Sok új tényezőhöz kell
alkalmazkodnod (megváltozott, átalakulóban lévő test, új iskolai környezet és társak, szülő,
gyermek kapcsolatban bekövetkező változások…). A sok változás érzékennyé, sérülékennyé teheti a
fiatalokat. A kamaszokat leginkább érintő lelki problémákról és a segítség lehetőségeiről szól
következő fejezetünk. Ha az alábbi tünetekből észlelsz magadon, kérj segítséget szakembertől
(háziorvos, védőnő, iskolapszichológus, szociális munkás).
Alvásproblémák
•

álmatlanság: ha nem tudsz elaludni, feltétlen kérj segítséget,
mert nagyon kimerítő!

•

ha tartósan nehezen alszod át az éjszakát vagy jóval a
szükséges idő előtt ébredsz

•

rémálmok gyötörnek

Szorongás
A sok stressz szorongóvá tehet. A szorongás jelei lehetnek:
•

társas gátlások (nem mersz barátkozni, túlzottan félénk vagy)
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•

erős teljesítményszorongás (tanóra, dolgozat, felelet, vizsga előtt nagyon izgulsz)

•

szélsőségesen maximalista igényszint (csak a tökéletes teljesítmény, testalkat elfogadható
számodra)

•

testi tüneteket is okozhat (testi kivizsgálás ilyenkor elsődleges, hogy nincs-e valami szervi
ok a háttérben!)

Depresszió
Az erős teljesítménykényszer, a sorozatos sikertelenségek, nehézségek hatással lehetnek a
hangulatodra is. A hangulati romlás (közismert nevén depresszió) jelei lehetnek:
•

gyakori szomorúság, sírósság

•

a tanulmányi eredmény jelentős romlása

•

koncentrációs nehézségek

•

korábbi hobbik feladása (érdeklődés csökkenése)

•

kapcsolatok beszűkülése (elzárkózás a társaktól)

•

kínzó, negatív, önmarcangoló gondolatok („semmit sem érek”, „senki sem szeret” stb.)

•

étvágy jelentős mértékű változása

•

alvás jelentős mértékű változása (alvásproblémák)

•

fáradtság, erőtlenség

•

motiváció csökkenése (semmihez nincs kedved)

•

egyedüllét érzés

•

reménytelenség

Táplálkozási zavar
A médiában bemutatott „tökéletes” női minták időnként utánzásra csábítanak néhány tinit. A
gyógyulás nehéz és hosszadalmas.
Anorexiára (kóros soványságra) figyelmeztető jelek:
•

tartós elégedetlenség a testalkatoddal (kövérnek érzed magad)

•

erős félelmek a hízástól (napi szintű súlymérés)

•

jelentős testsúlycsökkenés

•

étkezésben erős korlátozások (drasztikus fogyókúra)

•

lányoknál a menses elmaradása (más oka is lehet)
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Önsértések
•

saját test, bőr karcolása, vágása, ha szomorú vagy feszült az illető

•

szólj egy felnőttnek, ha ilyet tapasztalsz másoknál, mert veszélyes lehet rá nézve

Krízishelyzetek
Lehetnek átmeneti nehéz időszakok is, amikor kilátástalannak érzed a jövőt, vagy
tehetetlenséget érzel a jelenben, esetleg nem tudod hogyan tovább. Ezek nagyon kínzó, szenvedést
okozó állapotok lehetnek, melyekből szeretnél kimenekülni. A menekülésnek sajnos lehetnek nem
megfelelő, egészségre káros útjai is (káros szenvedélyek, önveszélyeztető magatartás). Ilyen
esetben azonnal kérj segítséget, hogy együtt megtaláljátok a kiutat vagy segítsen, támogasson valaki
a nehéz helyzet elviselésében! Segítséget adhatnak a telefonos lelki segély szolgálatok (Kék Vonal).
Személyes segítséget kérhetsz szüleidtől, környezetedben élő felnőttektől, szakembertől.
Bántalmazás
Lelki, érzelmi bántalmazást jelenthetnek a rossz szavak, a kirekesztés, csúfolódás,
leértékelés. Családban, iskolában, kollégiumban, interneten egyaránt előfordulhat.
Fizikai bántalmazás (pl. a verés) főként a fiatalabb és ezért tehetetlenebb korosztályt
érintheti.
A szexuális bántalmazás elkerülése, megelőzése érdekében tudnod kell, hogy a tested a te
tulajdonod. Senki sem érhet a testedhez az engedélyed nélkül. Ha úgy érzed, hogy valaki túlságosan
bizalmaskodik veled, azonnal szólj és kérj segítséget.
Mikor érdemes segítséget kérni?
☺ Ha úgy érzed:
•

vagy mások jelzik, hogy nagyon megváltoztál

•

egyedül nem tudsz változtatni a helyzeten

•

nem bírod tovább

•

valaki bajban van a környezetedben szólj egy felnőttnek!

☺ Ha hozzáértő mások javasolják
Hová fordulhatsz segítségért?
•

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 116-123 www.sos505.hu

•

Kék Vonal (Gyermek- és Ifjúsági Telefon) T:116-111 www.kek-vonal.hu

•

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Gyulai elérhetősége T:66/463-111)

•

Iskolapszichológus
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•

Védőnő

•

Háziorvos

•

Gyermekpszichiátriai Gondozó

Lila ködök helyett – mi történik a pszichológusnál?
Problémák, nehéz helyzetek ellen nincs védőoltás. Mindannyiunknak lehetnek nehézségei,
amelyekkel egyedül nehezen birkózunk meg. Ilyen esetekben kérhetjük a szülők, vagy ha az ő
lehetőségeiken is túlmutat a probléma, szakember segítségét is. A segítségkérés nem szégyen,
hanem egy egészséges megoldáskeresése a bajban lévőknek. Szakemberek, akik segítségedre
lehetnek: pszichológus (találkozhatsz velük iskolában, Nevelési Tanácsadókban, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatoknál egyaránt) gyermek- és ifjúság pszichiáterek (lelki bajokkal
foglalkozó orvosok), háziorvosok, védőnők, iskolai szociális munkások.
Beutalhat, javaslatot tehet a vizsgálatra a háziorvosod, pedagógusod, felmerülhet a segítség
kérése egy családtagban. Ha még nem vagy tizennyolc, szülő kérhet időpontot az első beszélgetésre.
Az első találkozás során a szakember nemritkán a szülővel/szülőkkel beszélget el a családi
helyzetről, a gyermek fejlődéséről, jellemzőiről. Amikor első alkalommal mész el a
pszichológushoz, akkor jó, ha valamelyik szülőd elkísér.
Mi történik egy pszichológiai vizsgálaton?
•

ismerkedő beszélgetés (18 év alatt szülővel/szülőkkel is fontos, hogy találkozzon a
szakember)

•

tesztek felvétele, kérdőívek kitöltése (a beszélgetésen túl ez is segíti, hogy megismerjen a
szakember)

•

egyéni erősségek, esetleges gyengeségek, érzelmi állapot, hangulat, problémakezelés
feltérképezése

•

probléma megállapítása (milyen jellegű, milyen súlyosságú, igényel-e kezelést)

•

javaslat a további teendőket illetően (pl. relaxáció megtanulása, tanulástechnikai tréning,
egyéni
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vagy

csoportos

terápiák,

javaslatok

szülőknek,

pedagógusoknak

stb.)

Olvasnivaló:
Dr. Dévai Margit: Találd ki magad!, Lamin Stúdió, 1995
Dr. Koncz István: Kamaszkapaszkodó, Ego Training School, Szentendre, 1994
Kent, J., Villegas, M.: Lányokról lányoknak, PEOPLE TEAM Millenium Kft. Pongrác
Kiadója, 2009
Kovácsné Sipos Márta: AQ tanulás fortélyai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003
Kugemann, W. F.: Megtanulok tanulni, Gondolat kiadó, Budapest, 1976 (tudjuk, hogy régen
adták, ki, de hidd el, e témában nincsen jobb könyv azóta sem)
Mohás Lívia: Ki vagy te? Önismereti könyv önjáró fiataloknak, akik okosak, de néha egy
csöpp eszük sincs, Saxum Kiadó BT, 2006
Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról, AKG Kiadó, Budapest, 1998 (jó figyelem, emlékezet és
gondolkodás fejlesztő gyakorlatokat találhatsz benn)
Remsberg, B., Saunders, A.: Gyermekeink és a stressz, Pont Kiadó, 2000 (szülőknek érdemes
forgatni)
Rouyer, D. A: Lányok nagy könyve, Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011
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A jelen kiadvány tartalma az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Egészségfejlesztési Irodájának szerzői joga által védett, annak írásos engedélye
nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható.
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