
EFOP 3.4.3-16-2016-00021”A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú 

oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében.” 

 

Cristina Catalano 

Migráns szülők tanulási nehézséggel küzdő gyerekei 

 

Absztrakt 

A 21. század elején sok román szülő hátrahagyja gyermekét/gyermekeit, külföldön keres 

megélhetést. A szülők távollétében a gyerekeket a nagyszülők vagy más rokonok nevelik. A 

szülők és gyermekeik Skype-on, Viberen tartják egymással a kapcsolatot, ám ez a csatorna 

csak a verbális kommunikációt teszi lehetővé. A gyerekeket megviseli a szülők tartós hiánya, 

különféle pszichológiai problémák lépnek fel náluk. A gyerekek körében tanulási 

nehézségeket is megfigyeltek. A helyzet megoldására a felkészült tanárok és a megfelelő 

módszerek adhatják meg a választ. 

Az emberek kivándorlása Romániából- Egy családi probléma 

A románok aranyláza a 21. században a munkanélküli emberek kivándorlása. 

Külföldre mennek, hogy a ,,Nyugat rabszolgáivá” váljanak. A statisztika azt mutatja, hogy 

egyre több szülő hagyja el a családját és gyermekeit, hogy külföldön dolgozzon pl: 

Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, Németországban és Angliában. Még 

akkor is, ha nem kapnak állást ezekben az országokban (vagy még ha kapnak is) a legtöbb 

ember jobban szeret külföldön maradni, mert azt mondják, hogy nem találnak munkát 

Romániában. Ez a jelenség megszokott, mert manapság sok idegen vállalat próbálja 

alkalmazni a román embereket, és nem jutnak elég munkaerőhöz. A legfontosabb problémát 

ezen szülők gyermekei jelentik, akik otthon maradnak rokonokkal vagy nélkülük. Az árva 

gyerekek jelensége olyan szülőkkel, akik életben vannak az egyik legváratlanabb és drámaibb, 

amit a román családok tapasztalnak. Emiatt ezeknek a gyerekeknek számtalan hiányzásuk van 

az iskolából, hajlamosak az agresszivitásra, bűncselekmények elkövetésére, drogozásra, 

dohányzásra és az alkohol fogyasztására. A gyerekek 85%-ának, akik pszichiáterhez mennek, 

legalább az egyik szülője külföldön él- a szülők inkább fizetnek a kezelésekért, mint hogy 

visszajöjjenek és a gyerekükkel maradjanak. Sajnos az iskola nem oldja meg az 

egyenlőtlenség problémáját, mint hogy a kudarc gyakran összekapcsolódik a társadalmi 

státusszal és újabban a kivándorlás jelenségével. A diákok, akiknek tanulási nehézségeik 

vannak általában azok, akik szegény vagy szerény családból jöttek. A szülőknek nehézséget 

okoz segíteni a gyermeküknek a tanulásban a köztük lévő távolság miatt-még, ha a szülők 

hajlandóak is segíteni a távolság túl jelentős. Ez bátorítja a szülőket, hogy telefonon vagy más 
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technológián keresztül tanítsanak. Ez figyelembe vehető, mint életmód, mert könnyen tudnak 

kommunikálni Skype-on, Viberen vagy Facebookon keresztül. Ez a kommunikáció 

korlátozott, mivel csak a verbális kommunikációt teszi lehetővé-érzéseket vagy más közvetlen 

kapcsolatot nem tud átadni. 

Rövidtávon hatással van a gyerekek életére, ha a szülők elhagyják őket. Egy gyerek verbális 

jeleket, fizikai agresszivitást, kirekesztődést, szorongást, gyenge osztályzatokat, iskolai 

hiányzást  és még az iskola elhagyását tudja mutatni. Hosszútávon a gyerekek ezen 

generációját megfosztják a szülők szeretetétől és a családi harmóniától. Sokan közülük 

nehézségeket tapasztalhatnak, mikor idősebbek lesznek. Az is előfordulhat, hogy némelyikük 

még bűnözővé is válik. Ennek eredményeként néhány gyerek agresszivitásának oka az 

’egyedül otthon’ generációhoz tartozás, elutasítják a tényt, hogy vannak problémáik és a 

fájdalmat, amit a szüleik hiánya okozott és ez arra készteti őket, hogy a jövőben a 

társadalmilag nem integrált felnőttek generációjának részévé váljanak. A gyerek, aki szülők 

nélkül nő fel, vagy csak az egyikükkel, olyan felnőtté válik, aki nem érti a házasság jelentését, 

aki nem bízik a házasság intézményében és úgy általában az emberekben sem. Egyre több 

fiatal megy külföldre dolgozni annak reményében, hogy jobb életet biztosítson magának, de 

súlyos pszichés zavarokkal térnek haza. 

A hosszas távollét a családtól krízis helyzetet hozhat létre a migráns személy és 

családja számára. Ezek a negatív hatások észrevehetőek mind az egyénen, mint külföldi 

állampolgáron mind a családon. Azonban sok ember ezeket a dolgokat egy másik 

szempontból elemzi. Jó dolog, ha valakinek van bátorsága ahhoz, hogy belépjen egy új 

munkaerőpiacra, megtanuljon egy új nyelvet, megismerjen egy új kultúrát, egy másik 

értékrendet, elkezdjen beilleszkedni egy új társadalomba, ami különbözik a sajátjától. De 

magával az egyénnel és a társadalmi környezetével kapcsolatos kockázatokat a lehető 

legkisebbre kell csökkenteni. A társadalmi kapcsolatokról van szó, amik a távozás pillanatáig 

fenn állnak. Ezeket a dolgokat nem mindig vesszük figyelembe.  
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A tanulási nehézségek tipológiája 

Az iskolai évek során egy gyermek mutathatja a gyenge nyelvfejlődés különböző jeleit. A 

legismertebbek a következők:  

 

Beszédzavar, amikor a kiejtés eltér a normáltól; a hangok kiejtésének lehetetlensége vagy a 

hangok elhagyása; egyes hangok cseréje egy másikkal; hangkonverziók.  

A dadogás egy súlyosabb rendellenesség, ami fiúknál gyakrabban fordul elő. Három fajtája 

van: tartós dadogás – a beszéd folyékonyságának a megszakítása a hangok, szótagok 

elnyújtása vagy ismétlése miatt; a hangok elrontása akkor fordul elő, ha a mondat első 

szavánál gátlás van egy tagolt vagy hosszú szó miatt és van ennek a kettőnek a keveredése.  

Az általános beszédfejlődés késései azoknál a gyerekeknél figyelhetők meg, akik nem érik el 

az adott életkorú gyermekek átlagos beszédszintjét. A jelenség a szegényes szókincsben, a 

mondatok és kifejezések megformálásának alacsony képességében nyilvánul meg. A 

megkésett beszédfejlődés nemcsak a hangképzési zavarokat tartalmazhatja, hanem a lexikális 

és nyelvtani problémákat is.  

Elektív mutizmus (önkéntes) – hiperérzékeny gyerekek körében gyakran figyelhető meg 

átmeneti, részleges vagy teljes némaság. A gyerekek néhány emberrel nem hajlandók a 

kommunikációra bizonyos periódusokban, a beszéd elutasítása pedig egy idő után komoly 

problémává válhat.  

Diszlexia és diszgráfia – az olvasás és írás megtanulásának képtelenségére utal. Az ilyen 

rendellenességgel küzdő iskolás gyerekek folyamatosan és ismétlődően összekeverik a 

betűket és grafémáikat; felcserélnek, betoldanak, kihagynak betűket és grafémákat, 

kihagynak, felcserélnek, betoldanak szavakat vagy akár mondatokat. A gyermeknek ebből a 

hiányosságából adódóan nehézségei vannak a kommunikációval a legmagasabb nyelvi 

szinteken. Ez a sajátosság akadályozza a beilleszkedést, a belső elraktározást és a helyesírási 

szabályok automatizálódását. Az olvasottaknak, sőt a saját kézírásuknak a félreértése miatt 

legtöbbször szóban sem úgy fejezik ki magukat, ahogyan kellene.  

Inadekvát beszéd – számos tényező okozta működési zavar (diszfunkció).  Tartalom és 

jelentkezés közötti diszparitás.  

Fantáziajáték – a gyerek képessége, amelynek segítségével el tud vonatkoztatni a valóságtól. 

Mindez negatív hatást gyakorolhat a tanulási folyamatra, mert a gyerekek fantáziája fizikai és 

érzelmi szükségletekkel működik. 
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 Mindezek irányítják a gyerekek mentális életét, ha együtt fejtik ki hatásukat, akkor 

csökkentik a gyerekek szellemi képességeit és mindez fokozatosan mentális hiányosságokhoz 

vezet. Ez egy olyan pszichológiai tényező, amely iskolai problémákat okoz, csökkentve a 

kognitív képességeket. Az általános intellektuális képességet az intelligencia kvócienssel 

mérik, amit egy egyénileg kitöltött standardizált teszt kitöltésével bonyolítják le. A. Binet Th. 

Simon (1904) az intelligencia „metrikus lépcsője” koncepciója fejlesztésre és frissítésre kerül. 

Ebben meghatározásra kerül, hogy korreláció van a gyerekek kora és mentális képességeik 

között.  

 Érzelmi szempontból, utalva a gyerekek emocionális zavaraira és viselkedésükre, a 

következő megállapításokat szeretnénk kiemelni: 

a) Félénkség / Szégyenlősség – egy olyan viselkedésként definiálható, ami a biztonságérzet 

hiányával, a bátorság hiányával, félelemmel és védelmi reakciókkal hozható összefüggésbe. 

b) Aggodalom- az önbecsülés hiányából fakad, lehet aktuális vagy megjósolható, az egyén 

saját magát alulbecsüli, aluértékelés is jellemző; ezeknek a gyerekeknek az egyik legfőbb 

jellemzője, hogy a legtöbb szituációt, bárhol történjen is, veszélyként élik meg, s a lehetséges 

kudarcoktól félnek.  

c) Iskolától való félelem – a legtermészetesebb és leggyakoribb formája a szeparációtól való 

félelemnek. Miután a gyerek már több hónapja jár iskolába és a szeparációs félelme nem 

csökken, sőt ellenkezőleg, a félelem felerősödik és pánik rohamot ölt, abban az estben 

szimbolikus félelemről vagy más szóval iskolafóbiáról beszélünk. Gyakran ennek az oka az 

erős szülő-gyerek kapcsolatra vezethető vissza, ami az anya esetében erősebb, mint a 

gyereknél. Az iskola elkezdi a gyerek anyai függőségét csökkenti, ami nagyon fontos szerepet 

tölt be a gyerek fejlődésében egészen iskoláskorig – de ha ez továbbra is fennmarad, az 

negatív következménnyel járhat a gyerek jövőbeli fejlődésére. A gyerek túlbecsüli a 

készségeit, a lehetőségeit, a teljesítményét, az iskola azzal a veszéllyel fenyeget, hogy ezt a 

hitet lerombolja, ez az amiért a gyerek afelé halad, hogy fenntartja azokat a szituációkat, 

amelyek megerősítik a „belső énjüket” szürreális és kizárólag serkentő módon.  

d) Idegesség / Nyugtalanság – gyakori módja annak, ahogy a gyerekek reagálnak az iskolai 

és a családi környezetben történő eseményekre. Az idegesség állapota lehet rövid időtartamú, 

anélkül, hogy alapvetően érintené a személy kiegyensúlyozottságát. A környezeti viszonyok 

szintén befolyásoló tényezők lehetnek a gyerek nyugtalansága szempontjából. A kimutatott 

viselkedési mintázatok azok, amelyek leginkább rávilágítanak a gyerekek közötti 
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különbségekre: ingerlékenység, harag, ellenségesség, depresszió, kiszolgáltatottság, étkezési 

és alvászavarok, pszichomotoros instabilitás, hisztérikus kirohanások.  

A gyerekek a motovációval kapcsolatos nehézségekbe ütköznek úgy mint: 

- A tanulási szándék hiánya, a klonkrét cél elérésésvel kapcsolatos vágy hiánya, amely vagy 

eltökélt, vagy pedig valaki más instukrcióival van összefüggésben. 

- Sem megfelelő / irreális elvárások, amelyek nem veszik figyelembe azt a kontectust, 

amelyben a cselekvésk végbemennek. 

- Ingerszegénység / motiválatlanság – amelyek objektív és szubjektív tényezőknek is 

köszönhetőek és több vonatkozásban is hatást gyakorolhatnak az iskolai teljesítményre.  

- A kognitív képességek hiánya (tudás, képesség, készségek, stb.) – ahhoz a felismeréshez 

vezetnek, amelyek gyakran a motiválaznlanságot eredményezik, a törödés és a részvétel 

hiánya, elmenekülés a feladatoktól és a kötelességektől, és természesen az iskolai nehézségek 

megjelenése.  

 

Az önkéntes törvény a következőképpen fogja kifejteni hatásást: 

 Negativizmus – a gyerekek külső és belső alkalmazásokra történő visszautásásra utal, 

amely jelenthet passzív állapotot, amelynek során a gyerek minden kérés teljesítésésf 

visszautasítja, vagy lehet egy aktív állapot is, amelynek során éppen az ellenkezőjét teszi a 

gyerek, mint amit kértek tőle. Előfordulhat emellett makacsság, közbeszólás, az ellenállás 

hangulata. 

 A kitartás hiánya – ebbem az esetben a gyerekek képtelen arra, hogy megküzdjenek a 

nehézségekkel és kitartsanak a céljaik és váhyaik mellett; vagy az is előfordulhat, hogy csak 

olyan tevékenységet folytatnai, amiben örömüket lelik és érdekesnek tartják.  

 Tanulmányozva a gyerekek személyiségét, sor került a megismerésükre és 

értékelésükre. Az iskola szemszögéből – az oktatás során elsajátíott követelményekhez 

formális tulajdonságok is szükségesek, energikus karakter és attitűdjelelmzők. Az éretlenség 

megmutatkozik az oktatási rendszerben, amelynek gyökerei a családi szocializációból 

erednek. A gyerekek körében jellemző lehet a morális értékek félreértelmezése, más emberek, 

tények és tevékenységek elismerése, teljes ellentét a morális tudás és a tények, nézetek, 

magatartások között. Az ilyen típusú karakterek esetében nem megfelelően fejlődik a 

személyiség, beleértve  a negatyv tapasztalatokat a családban és az iskolában.  
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Az iskolák és tanárok fontossága a gyerekek életében:  

Az egyetlen megoldás, hogy megoldják ezeknek a gyerekeknek a problémáit, hogy 

alkalmazkodjon az iskola rutinja és a tanárok oktatása a gyerekek tanulási nehézségeihez. 

Ezekben az esetekben, a legfőbb követelmény szervezni és vezetni a tanulási folyamatot, az 

egyéni tanulási stratégiákat és a módszerket a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek 

számára. Ebben a vonatkozásban, szükségszerű a tanárok jól informáltsága a széleskörű 

tanítási stratégiákban – amely segíti őket abban, hogy felmérjék és kezeljék a tanulási 

nehézségeket az osztályteremben Véleményünk szerint, függetlenül az iskola szintjétől, az 

alapvető követelményeket a tanároknak észben tartva kell követniük:  

- Ismerni az egymással összefüggő tanulási nehézségeket és meghatározni a tanulási 

nehézségeket egy bizonyos szakterületen  

-Az eljárási és módszertani erőforrások hozzáigazítása a konkrét tanulási nehézségekhez a 

nem hatékony tanulás és az iskolai játék megjelenésének csökkentése érdekében. 

-Szükség esetén taneszközök vásárlása vagy készítése és azok használata, különösen a 

tanulási folyamat megkönnyítésére. 

- Megbizonyosodni arról, hogy minden osztályban van elegendő szükséges idő ahhoz, hogy 

értékelni lehessen a formatív tanulás ás tanítás hatékonyságát, így támogatva a gyerekek 

erőfeszítéseit a tanulási nehézségekkel kapcsolatban és alkalmazkodni a tanulási feltételekhez  

Kiépítenek egy biztonságos tanulási környezetet, megfelelő és serkentő az összes 

gyermek számára akik további előnyöket és speciálisabb támogatásokat élveznek. Ez az egyik 

pioritás, amikor a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek problémáit kezelik. A pszichés 

tanulási nehézségeket egy biztonságos környezet biztosítja a gyerekek számára, hogy lehetővé 

tegyék a kapcsolatok kifejezését és kialakítását. 

Ez a probléma nem tud csak a tanárok által megoldódni. Mindkét fél számára 

szükséges elfogadni néhány szakember segítségét, úgy mint: 

A pszichológiai és pedagógiai tanácsadó (aki foglalkozik az általános és speciális 

tanulási nehézségekkel egyéni és csoportos szinten ) szem előtt tartja, a beavatkozási 

kérdésekre hivatkozva, az általános tanulási eszközök felépítését és funkcionalitását ( 

általános és speciális képességek, készségek és tehetségek) amelyek fókuszálnak a 

figyelemre, a szociális és érzelmi kapcsolatokra, a ritmus tanulására ( lassú vagy alkalmatlan), 

logikai és matematikai struktúrák használatára és gyakorlására ( érvelések, algoritmusok, a 

gondolkodás operativitása), döntéshozatalra, konfliktuskezelésre és a komplex folyamatos 

kommunikációra.  
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 A tanácsadók tevékenységei a diákok, a tanárok és a szülők számára szólnak, 

valamint az oktatás ezen szereplői közötti szükséges kapcsolatokért, a didaktikai folyamat 

hatékonyságának biztosítása érdekében – mind egyéni szinten, mind az 

osztálycsoport/intézmény szintjén: a logopédus foglalkozik a nyelvi nehézségek és a 

rendellenességek észlelésével, komlex vizsgálatával és személyre szabott beavatkozásával; a 

segítő tanár, a vándortanár és más didaktikus emberek közreműködnek a tanulási problémák 

megoldása érdekében különböző gyakorlati eszközökkel, integrálva a speciális igényekkel 

rendelkező gyermekeket, vagy támogatva a normál iskolát az inkluzív iskola feladatai 

teljesítésében (minden gyermek számára). A didaktikai tevékenységbe való közvetlen 

beavatkozásról azt is el kell gondolnunk, hogy milyen típusú beavatkozás támogathatja a 

didaktikai folyamatot és annak főszereplőit. Az szakirodalomban a dolgok nincsenek teljesen 

tisztázva (mivel a tanulási nehézségek terminológiai körülhatárolása sem) - az új szerepekről 

beszélünk, amelyeket a didaktikus személyzet játszhat annak érdekében, hogy válhassanak: 

erőforrás-tanár, korrepetitor, tanácsadó tanár, vándor tanár vagy segítő tanárrá (mindezen új 

típusú tanárok között van egy kapcsolat, amelyet a tanulási problémák megoldása érdekében 

az intervenció szükségessége határoz meg - az osztályteremben és az osztálytermen kívül is.) 

gyermekeket már kora életkoruktól kezdve szakemberhez viszik. Együttműködnek a 

beavatkozásban részt vevő összes emberrel, a gyógyulás, a tanulási nehézségek kompenzálása 

vagy kijavítása céljából. A problémák megoldásának fontos módja a személyre szabott 

intervenciós terv, amelyet a tanárok más érintett személyekkel együtt készíthetnek. Ebben 

meg kell találniuk a helyes tanulási nehézséget és ezeket kiküszöbölhetőek 

 

Konklúzió 

 Bár nem beszélhetünk kiugróan magas gyerekszámról az iskolai problémákat tekintve, 

de sok olyan gyerek van, aki gyenge tanulmányi eredményekkel rendelkezik, sokat hiányzik, 

magatartásbeli problémái vannak, és vannak olyan esetek is, amikor a gyerek semmilyen 

formában nem leli örömét abban, hogy iskolába jár. Azon gyerekek esetében, akiknek a szülei 

arra kényszerültek, hogy külföldön vállaljanak munkát, az iskola egy fokozott stresszt jelent. 

Ezekben az esetekben a különféle problémáknak a diagnosztizálása rendkívül fontos. A 

tanulási nehézséggel küzdő gyerekek problémái orvosolhatóak, ha részt vesz olyan személyre 

szabott intervenciós programokon, amelyek segítik és rendszeresen értékelik, nyomon követik 

a gyerekek fejlődését.  



EFOP 3.4.3-16-2016-00021”A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú 

oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében.” 
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