
1. fejezet

A szülô és a szakember nyújtotta segítség

A gyengébb társas készségekkel rendelkezô gyermekek gyakran magányosak, el-

szigeteltek, kevés barátjuk van, társaik kiközösítik ôket. Felnôttként valószínûleg

nehezebben találnak állást, és nehezebben is tudják azt megtartani. A társaik ál-

tal kiközösített és elszigetelt gyermekek esetében nagyobb a veszélye az érzelmi

(pl. depresszió és pánikbetegség) és a viselkedési zavarok (pl. antiszociális visel-

kedés, bûnözés) kialakulásának.

Különleges nevelést igénylô gyermekek

A különleges nevelést igénylô gyermekek esetében még nagyobb az érzelmi és vi-

selkedési zavarok kialakulásának veszélye, mint azoknál, akik csupán gyengébb

társas készségûek. A hiányos kognitív (a körülöttünk lévô világ észlelésével, annak

ismeretével kapcsolatos), érzelmi és szociális fejlôdés sokszor vezet iskolai és

szociális kudarcokhoz, így megnô a valószínûsége annak, hogy a gyermek anti-

szociálissá, esetleg bûnözôvé váljon. 

Más tényezôk is növelik az antiszociális viselkedés kialakulásának valószínû-

ségét. A figyelemhiányban, figyelemzavarban szenvedô (hiperaktív) gyermekek

például hajlamosak az agresszióra, és sajnos kevésbé hat rájuk a büntetés, vagy

egyszerûen képtelenek átlátni tetteik következményeit. A büntetés viszont ellen-

érzéseket válthat ki a gyermekben az iskolával és a feljebbvalóival szemben, és az

általuk képviselt értékek elutasításához vezethet. 

Fontos, hogy a gyengébb társas készségû, fôleg a különleges nevelést igénylô

gyermekek segítését minél fiatalabb korban elkezdjük. Így megakadályozhatjuk,

hogy elinduljanak azon a lejtôn, ami a kezdeti szociális elutasítástól és kudarcok-

tól a késôbbi antiszociális viselkedéshez és súlyos érzelmi problémákhoz vezet.
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hat, hogy nem hajlandók semmi újat megtanulni, mert nem szeretik a megszo-

kottól eltérô dolgokat, szívesebben veszik, ha minden változatlan marad. Néhá-

nyan kifejezett érzékenységet mutatnak az öt érzék, a tapintás, a látás, a hallás, az

ízlelés vagy a szaglás terén.

Az autista gyermekeknél a készségek egyenlôtlen fejlettségûek, szemben a

szellemileg visszamaradottakkal, akiknél az egyes készségek fejlettsége hasonlóan

alacsony szintû. Egyes területeken igen fejlett készségekkel, tehetséggel rendel-

kezhetnek, például a zene, a rajz vagy az adatok memorizálása terén. Az autizmus

háromszor-négyszer gyakoribb a fiúknál, mint a lányoknál. 

ASPERGER-SZINDRÓMA. Az Asperger-szindróma az autizmus egyik típusa, de az

Asperger-szindrómás gyermek átlagos vagy kissé az alatti nyelvi képességekkel

rendelkezik, míg az autisták rendkívül nehezen tanulják meg a nyelvet, sôt a leg-

többször a normális beszédet sem tudják elsajátítani. Az Asperger-szindrómás

gyermek gyakran átlagos vagy átlagon felüli szellemi képességekkel rendelkezik.

A társas, kommunikációs és kognitív fejlôdésben tapasztalható lemaradások álta-

lában az elsô életévben jelentkeznek. 

Az Asperger-szindrómás gyermek gyakran a legalkalmatlanabb pillanatban

szakítja félbe a beszélgetést, és a szóban forgó témától teljesen eltérô dolgokról

kezd beszélni. Szereti vinni a szót, általában arról beszél, ami ôt a legjobban fog-

lalkoztatja, ügyet sem vetve arra, hogy a másikat vajon érdekli-e mondanivalója.

Az ilyen „beszélgetések” teljesen egyoldalúak, csak az egyik félrôl szólnak, a má-

sik igényeit teljesen semmibe véve. Egy Asperger-szindrómás meg sem próbálja

mindkét fél számára kielégítôvé tenni a találkozást, a beszélgetést.

Az Asperger-szindrómás gyermek általában képtelen leolvasni az arckifejezé-

seket, nem veszi észre a testbeszéd vagy a társas érintkezés jeleit. Meg kell tehát

tanítani rá, hogyan keresse és értelmezze ezeket. Nehézséget jelenthet számára a

beszélgetôpartnerrel való szemkontaktus tartása is, ami pedig a személyes kom-

munikáció elengedhetetlen része. Az autistákhoz hasonlóan szereti a megszokott

dolgokat, és ragaszkodhat bizonyos tárgyakhoz vagy elképzelésekhez. Az Asperger-

szindrómások körében sokkal több a fiú, mint a lány. 

Hiperaktivitás

A figyelemzavar olyan tünetegyüttes, amit többnyire (de nem minden esetben) a

figyelem tartamának rövidsége, a szertelenség és a túlmozgásosság jellemez. Az
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Egyes gyermekek talán sosem sajátítják el a fejlett szociális viselkedést, de se-

gítséggel alkalmassá válhatnak egy bizonyos szintû társas életre, és a társadalom

hasznos tagjaivá válhatnak. Kis segítséggel barátokra lelhetnek, képesek beillesz-

kedni a közösségbe, állást tudnak találni, megtanulhatják, melyek az elfogad-

hatatlan viselkedési formák, illetve azt is megérthetik, hogy miért azok.

Pervazív fejlôdési rendellenességek

Az autizmus és az Asperger-szindróma (valamint más hasonló zavarok) a pervazív

fejlôdési rendellenességek (a személyiség egészét érintô neurológiai rendellenes-

ségek) kategóriájába tartoznak. Ezeket a fejlôdés több (soha nem egyetlen!) terü-

letén tapasztalható hiányosság jellemzi. Minden ilyen gyermeknél megfigyelhetô a

kommunikációs és a társas készségek bizonyos fokú elégtelensége, de ennek mér-

téke eltérô. Mind az autista, mind az Asperger-szindrómás gyermekek különbözô

súlyosságú tüneteket mutathatnak életük egyes szakaszaiban; a viselkedésük idô-

vel változhat, akár fejlôdhet is. 

AUTIZMUS. Az autizmus spektrumbetegség, vagyis a problémák súlyossága és a ké-

pességek széles skálán mozoghatnak, a betegeknél a számos tünet bármilyen

kombinációja elôfordulhat, változó súlyossággal. Az autizmusban szenvedôknek

más, az agymûködést befolyásoló zavaraik is lehetnek, mint pl. epilepszia, szelle-

mi visszamaradottság vagy genetikai rendellenességek. Az autizmus tünetei két és

fél éves kor elôtt jelennek meg.

Az autista gyermek egyre közömbösebb lesz a szülôi szeretet iránt, és vissza-

utasítja a dédelgetést. Távol tartja magát az emberektôl, nem alakít ki kapcsolato-

kat, szívesebben játszik egyedül, nehezen vagy egyáltalán nem teremt kapcsolatot

a többi gyerekkel. Sokszor a társadalmi szokásokkal szemben is közömbös marad,

és képtelen megérteni mások érzéseit. 

Az autista gyermeknek komoly nehézséget jelent a nyelv, a beszéd megtanu-

lása, valamint a másokkal való (verbális és nem verbális) kommunikáció: nem

képes megérteni és lemásolni a gesztusokat, beszéde robotszerû és monoton,

hanglejtés nélküli. Lehet rendkívül hiperaktív, de akár passzív, és mégis lobbané-

kony. Elôfordulhat, hogy dühkitörései vannak, vagy minden ok nélkül sírva

fakad. Tünetei és képességei napról napra változhatnak. 

Vannak agresszív vagy önveszélyes autista gyermekek is. Mozdulataik gyak-

ran ismétlôdnek, például ringatóznak vagy össze-vissza csapkodnak. Elôfordul-
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gyává teszik ôket. Mindez elveheti a gyermek kedvét az iskolába járástól, mint-

hogy az iskolával kapcsolatos érzései függenek az ottani szociális sikereiktôl –

vagy azok hiányától.

Iskolafóbia

Az iskolafóbia nem a hagyományos értelemben vett fóbia, mivel azonban extrém

fizikai tüneteket okozó, igen nagyfokú félelem alakul ki az iskolai környezettel

szemben, kézenfekvô mégis így nevezni. 

Az iskolafóbiának két típusát különböztethetjük meg. Nyolcéves kor alatt az

iskolafóbiás gyermek általában a szülôktôl való különválás okozta szorongástól

(ún. szeparációs szorongás) szenved. (Ez gyakran agorafóbiával társul, például a

gyermek nem hajlandó tömegközlekedési eszközön utazni, fél a betegségektôl,

pánikrohamai vannak). Az, hogy nem szívesen megy iskolába, elsôsorban az ön-

bizalom és az önállóság hiányára vezethetô vissza. Ez a bizonytalanság érzésében

gyökerezik, aminek sokféle kiváltó oka lehet. Például fenyegetve érzi magát a

családban egy kistestvér érkezése miatt, fél attól, hogy az egyik szülô súlyosan

megbetegszik, vagy sokáig nem ment iskolába betegség vagy a nyári szünet

miatt. Néha a szülôk konfliktusai vagy a házasság felbomlása okozza a gyermek

félelemeit. Az iskolafóbia általában az elsô félévben, szeptemberben vagy októ-

berben alakul ki. 

Nyolcéves kor fölött gyakoribb, hogy tényleges szociális fóbiának tekinthetô

iskolafóbiában vagy teljesítménykényszerben szenved a gyermek. Hatalmas

stresszt jelenthet számára például az, hogy válaszoljon a tanár kérdéseire, hango-

san olvasson a többiek elôtt, hogy gyengék a koordinációs képességei, vagy ha

utolsóként választják ôt a csapatjátékokhoz. A társai és/vagy a tanárai kritikái,

piszkálódásai miatt végül már félelemmel töltheti el bárkinek a visszajelzése, aki

az iskolai környezethez tartozik.

Ha a gyermek korábban már leküzdött egy problémás idôszakot, késôbb még

inkább hajlamos lehet az iskolafóbiára. Egy olyan hétéves gyermek esetében pél-

dául, aki már megbirkózott egy súlyos iskolafóbiával, nagyobb annak a veszélye,

hogy a középiskola elején, amikor újfajta terheléseknek lesz kitéve, ismét kiala-

kuljon a probléma.

Az iskolafóbiás gyermek különleges nevelést igényel. Vannak, akik annyira

szenvednek, annyira rosszul érzik magát, ha iskolába kell menniük, hogy végül

ki kell venni ôket az iskolából, és magántanulók lesznek. Másokat külön termek-
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érintett gyermekeknél más problémák is megfigyelhetôk: tanulási nehézségek,

megkésett beszédfejlôdés, kényszerbetegség.

A figyelemzavarban szenvedô gyermek szétszórt (gondatlanságból adódó hi-

bákat ejt, nem figyel eléggé a részletekre, a teendôivel kapcsolatban feledékeny),

a figyelme könnyen elterelôdik. Gyakran gondot okoz számára az utasítások kö-

vetése, sokszor nem is figyel rá, hogy mit mondanak neki. Nehézségei lehetnek a

feladatok összehangolásával, nem szívesen végez erôfeszítést igénylô feladatokat,

esetenként elhagyja az ilyenekhez szükséges tárgyakat. 

A hiperaktív gyermek nem tud ülve maradni vagy csendben tevékenykedni,

és rengeteget beszél. Gyakran babrál a kezével vagy kalimpál a lábával. Hajlamos

az impulzív, szertelen viselkedésre, nem gondolja át tetteinek következményeit,

tapintatlan, és képtelen kivárni a sorát a játékban vagy a beszélgetésben. Gyakran

bekiabálja a választ egy másik gyerekhez intézett kérdésre, félbeszakítja a beszél-

getést, ezért parancsolgatónak, érzéketlennek vagy gorombának tûnhet. 

Sok hiperaktív gyermek számára gondot okoz a társas élet szabályainak el-

sajátítása, a különbözô társas helyzetekben elvárt magatartásformák megértése,

így meg kell tanítani nekik, mikor hogyan viselkedjenek. 

A viselkedési zavarok mellett sok hiperaktív gyermek szorongásos zavarokban

is szenved, még több depresszióban. Körülbelül háromszor annyi fiút diagnoszti-

zálnak ilyen tünetekkel, mint lányt. Életkoruk elôrehaladtával állapotuk javulhat.

Tanulási nehézségek

A tanulási nehézségekkel küszködô gyermekeknél a fent leírt problémák általá-

ban bizonyos mértékû átfedésben jelentkeznek. Azok a gyermekek, akik számá-

ra nehézséget okoz a tanulás (és/vagy a fenti problémák jelentkeznek náluk), nem

tudják a viselkedésüket az új követelményeknek megfelelôen megváltoztatni, így

sokszor úgy tûnhet, hogy egy adott helyzetben nem viselkednek megfelelôen.

Nem tudnak uralkodni az érzelmeiken, s ennek érzelmi kitörés, dühroham, a

dolgok túlreagálása, türelmetlenség és a tudatos viselkedés háttérbe szorulása

lehet az eredménye. Az érzelmi kontroll hiánya miatt megnô a viselkedészavarok,

a szorongás és a depresszió kialakulásának veszélye. 

Az esetlenül, a helyzetnek nem megfelelôen viselkedô, a testbeszédet és má-

sok viselkedésének finom jeleit nem érzékelô gyermekek úgy érezhetik, hogy el-

szigeteltek, nem tudnak beilleszkednek a társaik közé, akik talán ki is közösítik

ôket. Elôfordulhat, hogy semmibe veszik, zaklatják, bántják, vagy nevetség tár-
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