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1. fejezet

Az iskolafóbiáról

Az iskolafóbia nem igazi fóbia. Sokkal bonyolultabb annál, és számos egyéb za-

var is társulhat hozzá, például szeparációs szorongás, agorafóbia vagy szociális fóbia.
Ez a szorongás ugyanakkor az iskolai környezetre összpontosul. Általában az

iskolafóbiás gyermek igazából a biztonságot nyújtó otthoni környezet elhagyásá-

tól fél, és attól, hogy nélkülöznie kell a szülei megnyugtató jelenlétét.

A szeparációs szorongásban szenvedô kisgyermek tünetei ugyanolyanok,

akár egy barátnál hagyják ott a szülei, akár az iskolában. Az agorafóbiás gyerek

ugyanolyan tüneteket mutathat a moziban, mint az iskolabuszban ülve. A szociá-

lis fóbiában szenvedô gyereknél pedig akkor is jelentkezhetnek a tünetek, ha pél-

dául a gyülekezetben kérik meg, hogy olvasson fel valamit, tehát nem csak az

iskolai szereplés válthat ki nála ilyen kínzó tüneteket.

Ezek a kellemetlen tünetek azonban olyan rendszeresen jelennek meg az isko-

lai környezetben, hogy nem mindig világos, mi okozza a gyermek zaklatottságát.

A tünetek olyan súlyosak is lehetnek, hogy a gyermek nem képes miattuk iskolá-

ba járni: ezt az általános állapotot nevezik az egyszerûség kedvéért iskolafóbiának.

Egyes szakemberek inkább az iskolakerülés kifejezést használják, vagy az iskola el-

utasításáról beszélnek, de ezek megint csak félrevezetôk lehetnek. Ezeket hallva

ugyanis sokan azt hihetnék, hogy azokra a gyerekekre is vonatkoznak, akik ellóg-

nak ugyan az iskolából, de egyáltalán nem szoronganak az iskolába járástól, és se

bûntudatot, se szorongást nem kelt bennük, ha nem mennek be az órákra. 

Iskolakerülésrôl van-e szó?

Az iskolafóbia átfogó kifejezés: olyan gyermekekre utal, akik a szorongás miatt

nem akarnak iskolába járni, inkább otthon maradnának. Ezzel szemben az iskola-
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Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport

Az iskolafóbia az alábbi három korcsoportban jelenik meg a leggyakrabban: 

➥ 5–7 éves korban; ilyenkor a szeparációs szorongáshoz köthetô.

➥ 11–12 éves kor között; a felsô tagozatba lépéssel vagy a tizenkét osztályos

középiskola elkezdésével kapcsolatos szorongások okozzák, és a szociális

fóbiához köthetô.

➥ A harmadik „csúcs” 14–16 éves kor között van, amikor a szociális fóbiához,

valamint egyéb pszichés zavarokhoz, például depresszióhoz vagy más fóbiák-

hoz kapcsolódik.

Ha nem is ennyire markáns, de a kiváltott szeparációs szorongás miatt szintén

kiemelkedô idôszak lehet, amikor a gyermek másik iskolaépületbe kezd járni,

vagy amikor az óvodából iskolába megy. Az iskolakezdéssel vagy iskolaváltás-

sal kapcsolatos félelmek általában az elsô félév elején alakulnak ki, jellemzôen

szeptember-novemberben. A szeparációs szorongás egy-egy iskolai szünet után

súlyosbodhat.

Szorongásos hajlamra mutató jelek gyermekeknél

Ha a családtagokra jellemzôek bizonyos tulajdonságok, a gyermek nagyobb esély-

lyel lesz hajlamos a szorongásos zavarokra, például az iskolafóbiára. Erre utaló jel

lehet például, ha:

➥ Valamelyik közeli családtag is érzelmi vagy szorongással kapcsolatos zavarral

küzd.

➥ A gyermeket túlzottan óvják, és emiatt a szüleire van utalva, fél az önállóság-

tól. (Egykék esetében valószínûbb ez a helyzet.)

➥ A gyermek anyja erôsen szorong, és az ô szorongása átterjed a gyermekre is,

aki emiatt azt hiszi, hogy neki is oka van a szorongásra. (Az is lehet, hogy a

gyermek „példát vesz” az anyjáról, és ugyanúgy viselkedik, ahogyan ô: ugyan-

azok miatt és ugyanúgy aggódik, mint az anyja.)

➥ A gyermek apja csak kevéssé veszi ki részét a gyereknevelésbôl, vagy egyálta-

lán nincs is jelen a család életében.

➥ Gyakran a legkisebb gyerek van a legjobban kitéve a szorongásos zavarok-

nak, mivel mindig is ô lesz a „kicsi” a családban, és e szerint is bánnak vele.

Az is elôfordul néha, hogy a szülôk, amikor már tudják, hogy nem lesz több
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kerülô gyerekek szándékosan nem mennek iskolába, de általában nem maradnak

otthon sem (az idôsebb kamaszok ráadásul gyakran mutatnak antiszociális maga-

tartást és keverednek törvénytelen dolgokba). Más gyermekek egyszerûen jobban

szeretnének otthon játszani, mert szerintük az érdekesebb, mint iskolába menni,

és ehhez próbálják megszerezni a szüleik engedélyét – ám félelmet, szorongást ôk

sem éreznek.

Azok az iskolafóbiás gyerekek, akik a tüneteik súlyossága miatt nem járnak

iskolába, nem iskolakerülôk, hiszen szoronganak az iskolától, és a szüleik tudtá-

val, esetleg a szüleikkel együtt maradnak otthon. Az ilyen gyerekeknek sajátos

nevelési igényeik vannak, és empatikus, odafigyelô bánásmódra van szükségük,

mivel általában érzékeny és félénk személyiségek, akik ráadásul attól reszketnek,

hogy mások tehetetlen, szerencsétlen alaknak tartják ôket.

Az iskolafóbia típusai

Az iskolafóbiának két típusa van. Az elsô a szeparációs szorongáshoz köthetô

(lásd a negyedik fejezetet), és általában nyolcéves korig jelentkezik (bár ennél idô-

sebb gyerekek is szenvedhetnek tôle: minél tovább húzódik a szeparációs szoron-

gás, annál nehezebben kezelhetô). A kisebb gyerekek valószínûleg még nem

tanulták meg, hogyan legyenek magabiztosak és önállóak a szüleik távollétében.

A szeparációs szorongás hirtelen jelentkezhet olyan gyermekeknél, akiknél

három éves korukban egyszer már magától elmúlt, de akár hat-nyolc hónapos

korban is elkezdôdhet, és onnantól akár nyolcéves korig fennállhat.

A második típus jellemzôen nyolc év feletti gyerekeket érint, és az iskola tár-

sas aspektusai váltják ki. Tulajdonképpen szociális fóbiának tekinthetô (lásd az

ötödik fejezetet). Kialakulása fokozatos, és elkezdôdhet akár a pubertáskor ide-

jén is, amikor a gyermekek kritikusabban kezdik szemlélni önmagukat.

Néha az iskolába utazás okozza a problémát: lehet, hogy a gyermek agora-

fóbiában szenved (lásd még a második fejezetet). Ugyanakkor az agorafóbia

általában valamilyen más szorongáshoz társul, így valószínûleg a szeparációs

szorongással párhuzamosan jelentkezik a gyermeknél. Lehet, hogy a gyermek

azt szeretné, hogy a szülei autón vigyék az iskolába, mert attól tart, hogy a bu-

szon vagy a vonaton valami kellemetlen történhet, és csak akkor érzi magát biz-

tonságban, ha van aki vigyázzon rá, ha esetleg pánikba esne. (Ez volt a helyzet

a lányommal is.) 
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gyerekük, azt szeretnék, ha a legkisebb minél közelebb maradna hozzájuk,

és bár nem tudatosan, de arra vágynak, hogy a „kicsi” minél önállótlanabb

maradjon.

➥ A gyermek krónikus betegségben szenvedett, nagyon a szüleire volt utalva,

így nem alakult ki benne az a magabiztosságot nyújtó tudat, hogy ô erôs,

egészséges, és képes megküzdeni a nehézségekkel, melyeket az élet hoz. 

➥ A gyermek jellemzôen jó magaviseletû, a tanulmányi eredménye kiemelkedô.

Az iskolafóbia kialakulhat depresszió eredményeképp is, hiszen a depresszió ha-

tására a gyermek úgy érzi, nem képes az iskolában rá váró nyomással vagy kihí-

vásokkal megküzdeni. Több különbözô félelem és stresszhatás felhalmozódása is

vezethet iskolafóbiához (ahogyan az a lányom esetében is történt).

Az iskolafóbia tünetei

Akármilyen szorongásos vagy egyéb zavarban szenved is a gyermek, az alábbi

szorongásos tünetek bármelyike megjelenhet nála:

➥ sírás;

➥ hasmenés;

➥ szédülés;

➥ gyakori vizelési inger;

➥ fejfájás;

➥ kapkodó légzés;

➥ álmatlanság;

➥ émelygés és hányás;

➥ gyors szívverés;

➥ remegés;

➥ hasfájás;

➥ verejtékezés.

Ha az iskolafóbiás gyereknek iskolába kell mennie, rosszul lesz. A tünetek azon-

ban azonnal elmúlnak, amint nem „fenyegeti” ôt többé a veszély. Ha például si-

kerül meggyôznie a szüleit, hogy valóban beteg, a szülô pedig úgy dönt, hogy

hisz neki, a gyerek megkönnyebbül, a tünetek enyhülnek. De azon nyomban

visszatérnek, ha a „fenyegetés” újból aktuálissá válik.
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