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1. Előzmények

Az 1998-1999-es tanévben a Bárczi  Gusztáv Gyógypedagógiai  Tanárképző
Főiskola (jelenlegi neve: ELTE BGGYF Kara) Pedagógiai Szakszolgáltató és
Szakmai Szolgáltató Központja kísérleti jelleggel elindított egy tanítás mód-
szertani és tanulási klinikai szolgáltatást.*

A fenti modell kialakítása 1994-ben kezdődött el Dr. Mesterházi Zsuzsa ve-
zetésével, aki munkatársaival együtt elkezdte a tanulást segítő terápiás eljárá-
sok  kidolgozását,  illetve  a  gyógypedagógiai  szolgáltatások  bevezetését,  a
„TANULÁSI KLINIKAI” program keretein belül, „amelynek pszichológiai és
pedagógiai munkacsoportja egymást kiegészítő programok alapján végezte
munkáját, ( Gereben, 1995, Mesterházi, 1994.) A pedagógiai csoport elsősor-
ban azoknak a pedagógiai terápiás eljárásoknak a fejlesztésén dolgozott, ame-
lyek az EÁI-k (eltérő tantervű általános iskolák) feltételei között alkalmaz-
hatók.” (Mesterházi, 1998. 247. o.)

* Jelen munkánkban szeretnénk köszönetet mondani a program támogatójának: a Fogyatékos
Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványnak, hogy egy éven keresztül
működhetett ez a szolgáltatás. Továbbá köszönetet nyilvánítunk Dr. Mesterházi Zsuzsának, aki
már évek óta „megálmodta” ennek a rendszernek a hazai bevezetését, és építő tanácsokkal és
szakirodalmi ajánlással látott el bennünket. Megköszönjük Nagyné Dr. Réz Ilona segítségét,
aki a SZASZOK igazgatójaként idejét ránk áldozva a szolgáltatás egész folyamatában mellet-
tünk állt.
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2. Külföldi próbálkozások

Mesterházi Zsuzsa nyomán tájékozódva a gyógypedagógiai nevelés, fejlesz-
tés, segítés a nyugat – európai országokban, (Németországban, Ausztriában)
egyre több formában jelenik meg a nem fogyatékos gyermekeket, fiatalokat
nevelő iskolákban is. Szakmai területek és az oktatást irányító hatóságok hoz-
nak nyilvánosságra olyan ajánlásokat, ill. rendeleteket, amelyek lehetővé te-
szik, vagy előírják az iskoláknak, hogy a tanulók fejlesztése érdekében vegyék
igénybe a gyógypedagógiai intézményekben felhalmozódott szaktudást.

A külföldi tapasztalatok alapján is „a gyógypedagógiai fejlesztő eljárásokat
nemcsak a hagyományos értelemben vett gyermekek fejlesztésére lehet alkal-
mazni, hanem minden olyan esetben, amikor a gyermeknek, pl. a hallás- és
látásészlelés, a beszéd- és kommunikációfejlődés, a tanulási szokások, a moz-
gás és az értelmi fejlődés, a szociális kapcsolatok kialakulása területén speciá-
lis fejlesztő segítségre van szüksége. Ennek gyakorlati megvalósítása érdeké-
ben elengedhetetlen, hogy a gyógypedagógus a tanulási folyamatokat rend-
szeresen diagnosztizálja, és a fejlesztés súlyponti területeit megállapítsa, és
ennek alapján tervezze.” (Mesterházi, 1998. 244. o.)

Konkrét tanulás módszertani programmal működő modellek még külföldön
sincsenek, ezek létrehozása a mi hazai gyakorlatunkhoz hasonlóan szintén ku-
tató, fejlesztő munka eredménye lesz.

3. A Tanulási Klinika magyarországi előzményei

Magyarországon a század elején Ranschburg Pál megalakította az első lélek-
tani laboratóriumot, amelyet később Schnell János fejlesztett tovább. Meg-
szervezte az ingyenes gyermekellátást, amely 1934-ben Gyermeklélektani In-
tézetté alakult. A gyógypedagógiai ellátásban a Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Tanárképző Főiskolának kezdetektől fogva kitüntetett és úttörő szerepe
volt, és olyan kimagasló szaktekintélyek kezdték el egy holisztikus pedagógi-
ai szemlélet megalapozását, mint Szondi Lipót, Illyés Gyuláné, Lányiné En-
gelmayer Ágnes.

A mi munkánk a fent említett előzmények után egy pozitív kezdeményezés
első szárnypróbálgatásai voltak. Két gyógypedagógiai tanár oligofrén és pszi-
chopedagógiai, valamint mentálhigiénikusi és családterapeutai képesítéssel,
sajátos helyzetben kezdte el ezt a munkát. A sajátosságot a mi esetünkben a
kísérletre szánt nagyon rövid idő (heti egy alkalommal kétszer négy órát) je-
lentett.
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A Tanulási Klinika módszertani elveinek kidolgozását  az is  sürgeti,  hogy
napjainkban egyre szaporodik a különféle tanulási nehézségekkel küszködő
gyermekek száma és velük együtt nő a tanítási folyamatban frusztrált pedagó-
gusok aránya is. A megzavart tanulási folyamat külön odafigyelést igényel,
annak ellenére, hogy a pedagógiai és pszichológiai módszerek folyamatosan
differenciálódnak és fejlődnek a tanítási gyakorlatban egyre nagyobb hang-
súlyt kap a gyermekcentrikus megközelítés, ennek ellenére a tanulási prob-
lémák nem csökkennek. Ez a jelenség a tanulási zavarok okainak többszem-
pontú differenciált, multidiszciplináris megközelítésű megértését, feltárását,
kiszűrését teszi szükségessé. Ennek a modellnek a kialakítása két irányból
lehetséges: vagy a szülők és a pedagógusok részéről a gyermekek tanulási
problémái miatti tehetetlenség érzésből fakadó „alulról” jövő kezdeménye-
zésként, vagy központi irányítás mellett, már kidolgozott koncepció szerint.

Elengedhetetlen, hogy egyes szakterületek a legkorszerűbb személyi és tár-
gyi feltételek mellett nyújtsanak ellátást a rászorulóknak, ez még a pedagógia,
gyógypedagógia területén is elengedhetetlen követelmény, azonban sajnos,
nem mondhatjuk, hogy egységes integrált ellátási modellben dolgozunk.

Munkánk során számos esetben találkoztunk az ellátások „szórt” formáival,
amelyre jól illik a magyar közmondás: „Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal.”

Értelmezésünk szerint a szolgáltatás meghatározása

A Tanulási Klinika program a tanulást segítő, a tanulási folyamatban résztve-
vő  pszichológiai  folyamatok  és  azok  feltételeinek  fejlesztését  célozza  meg,
elválaszthatatlanul a tanítási – tanulási miliő együttes hatásaitól, s az azt át-
szövő interperszonális kapcsolatok (a család, – és az azt körülvevő mikroklí-
ma, valamint az iskola), kommunikációs mintázatainak figyelembevételével.

A szolgáltatás célja

Diagnosztikailag elkülöníteni a tanulási  nehézségben,  tanulási  zavarban és
tanulási akadályoztatottságban szenvedő gyermekeket, s a diagnózisnak meg-
felelően a probléma keletkezésének vizsgálata, a zavarok korrekciója illetve
terápiája, valamint a prevenció, a tanulási zavarok megszüntetésére irányuló
módszerek kidolgozása tanulási és tanítási szempontból. A komplex szem-
léletre azért van szükség, mert amíg a személyiséget is többféle dimenzióból
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lehet megérteni, addig a személyiség szükségleteire irányuló ellátást is csak
holisztikus megközelítésben tudjuk elképzelni.

4. A szolgáltatás elindulásának körülményei

Első  lépésként  meghatároztuk  szolgáltatásunkat.  Tájékoztató  szórólapokat
küldtünk szét a szakértői bizottságoknak és nevelési tanácsadóknak. Nagyné
Dr. Réz Ilona a BGGYTF Pedagógiai Szakszolgáltató és Szakmai Szolgáltató
Központ (SZASZOK) igazgatónője a munka elkezdéséről személyesen is tá-
jékoztatta a szakértői bizottságok vezetőit.

Szolgáltatásunkról szórólapon tájékoztattuk a kollégákat, amely a következő
információkat tartalmazta:

Igénybe  vehetik: szakértői  bizottságok  munkatársai,  gyógypedagógusok,
óvodai,  általános iskolai,  középiskolai pedagógusok, szülők és a közoktatás
keretében tanulói jogviszonyban álló gyermekek, fiatalok.

Szolgáltatásunkban  nemcsak  a  hagyományos  értelemben  vett  fogyatékos
gyermekek fejlesztését vállaljuk fel, hanem minden olyan esetet ellátunk, ahol
a tanulást megalapozó képességek, a tanulási szokások és módszerek, valamint
a szociális környezet területén speciális fejlesztő tevékenységre van szükség.

A pedagógiai terápiás tervet a pedagógiai diagnózis alapján készítjük el.
A tanulási nehézséget mutató gyermekek segítésében kiemelt szerepet kap a

tanulás elemi pszichikus feltételeinek (észlelés, mozgás, kognitív és kom-
munikációs képességek, érdeklődés, emóciók és a közöttük elvárható interak-
ciók) fejlesztése.

A pedagógiai munka hatékonysága érdekében számítunk a szülők, pedagó-
gusok kölcsönös együttműködésére.

A szolgáltatás területei:

A tanulási nehézséggel, zavarral és akadályozottsággal küzdő gyermekek, fia-
talok és a velük foglalkozó szülők, pedagógusok segítése, amelynek keretében
• módszertani és életvezetési tanácsadást,
• kiegészítő terápiás tevékenységet,
• egyéni továbbképzést,
• tanuló tájékoztatást,
• pedagógiai konzultációt biztosítunk.
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A központ munkája folyamatosan fejlődik a terápiás eljárások kidolgozásában
és elterjesztésének segítésében.

A szolgálat célja:

• minden gyermek képességeinek, fejlődésének legmegfelelőbb eszközökkel
tanuljon,

• az önirányításra kevésbé képes gyermekek számára a tanulási instrukciók
érthetőbbé váljanak,

• a figyelemzavart mutató gyermekek megfelelő tanulási környezetének ki-
alakítása,

• a lassú pszichomotoros tempójú és/vagy lassan tanuló gyermekek tanulási
folyamatainak részletesebb strukturálása, a tanulási lépések és/vagy tanulá-
si stratégiák kidolgozása,

• modellszerű megoldási módok kidolgozása a tanulási folyamatokban, a ta-
nulási viselkedés segítése,

• az érzékelési-észlelési folyamat teljes körű kihasználása és állandó fejlesz-
tése, a tanulási eredmények esztétikailag értékesebb megjelenítése,

• különböző kommunikációs technikák megtanítása (a metakommunikáció
fejlesztése, elektronikus eszközök használata),

• a szakemberek informálása annak érdekében, hogy megfelelő kompeten-
ciával és folyamatosan gyarapodó tudással rendelkezzenek a nehezen tanu-
ló gyerekek nevelésében,

• életvezetési tanácsadás, személyiségfejlesztés.

5. A Tanulási Klinika megvalósításának elméleti lehetőségei

Véleményünk szerint a tanulási zavarokat nem lehetséges csak pedagógiai
módszerekkel  megoldani,  hanem a  probléma  komplex  kezeléséhez a  rend-
szerszemléletű megközelítés nyújthat segítséget. Ehhez viszont több szakem-
ber közös együttműködése szükséges. A modellben szereplő „Klinika” tartal-
mát akarjuk hangsúlyozni, akkor a következő team-re lehet szükség:
• szak – és szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanárok,
• pedagógiai szakpszichológus,
• klinikai szakpszichológus – pszichoterapeuta,
• gyermekpszichiáter, gyermekorvos,
• gyermekneurológus.
A Tanulási klinikai modellnek bővülnie kell jól képzett pedagógusokkal. Úgy
véljük, hogy a kompetencia határok tisztázása érdekében szükséges a társin-
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tézményekkel  való egyeztetés.  Azonban egy előbbrevivő gyógypedagógiai
kutatás gyógypedagógiai intézményrendszeren belül is megengedheti a fenti
modell kimunkálását.

6. Hipotézisek és igazolásuk

A tanulási probléma megoldásához először az okot szerettük volna feltárni,
hogy miért jelentkeznek napjainkban halmozottabban a tanulási nehézségek.
Ennek érdekében négy hipotézist állítottunk fel.
• A gyermekek számára intenzíven megnövekedett a tananyag és a követel-

mény.
• A tanulók helytelen tanulási technikát alkalmaznak (nem tanították meg őket

tanulni).
• A tanárok sem az általános iskolában,(továbbiakban ÁI) sem az eltérő tan-

tervű általános iskolában, (továbbiakban EÁI) nincsenek megfelelően tájé-
koztatva és felkészítve erre a problémára.

• A tanulási zavar csak tünet, s a tünet hátterében okként magatartási vagy
családi probléma áll.

A hipotézisek igazolására két fő szálon vezettük a munkát:

1. Egy célkerületben két céliskolát választottunk ki, ahol összehasonlító mé-
réseket végeztünk a hipotézis négy pontja szerint egy általános iskolában
és egy eltérő tantervű általános iskolában egyaránt, szóbeli interjú, kér-
dőív, tanulási módot vizsgáló teszt segítségével.

Az első hipotézis igazolására szóbeli interjút végeztünk a pedagógus pályán
már hosszú időt eltöltött kollégákkal a tananyag és a tankönyvek minőségi és
mennyiségi változásairól.

A második hipotézis igazolására tanulási technikát vizsgáló teszt-módszert
alkalmaztunk,  20 fő kilencedik és  20 fő tizedik osztályos  tanulónál,  és  a
Tanulási Klinikára beérkező eseteknél, Oroszlány Péter: A tanulás tanítása cí-
mű könyve nyomán.

A harmadik hipotézis igazolására kérdőíves tájékozódást végeztünk a taná-
rok körében: (az alsó tagozatban és felső tagozatban egyaránt tíz-tíz tanárt
kérdeztünk meg az ÁI-ban és az EÁI-ban.) A kérdések a következők voltak:
• A tananyag leadásán kívül tanít – e tanulás módszertani technikát?
• Ismeri – e a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia problémakörét, a hiperaktivi-

tás fogalmát?
• Ha ismeri, milyen megoldási módot tud a zavar korrigálására?

121



• Kitől tud segítséget kérni a nehezen tanuló gyermekek helyzetének megol-
dásához?

A negyedik hipotézis igazolására az  anamnézis felvételekor és  a szülőkkel
való beszélgetés során gyűjtöttünk információkat.

Ha azt feltételezzük, hogy a négy hipotézis igaz, akkor megoldási módokat
kínálunk.

Ha az első hipotézis igaz, a tananyagot és a követelményt nem áll módunk-
ban csökkenteni, de differenciált oktatásra, nevelésre tudunk modellt szolgál-
tatni.

Ez a hipotézis elsősorban az ÁI alsó tagozatos tanítói körében igazolódott,
akik a „tankönyvbőségre” panaszkodtak, amely az iskolák közötti átjárhatósá-
got is megnehezíti.

Ha a második hipotézis igaz, a helyes tanulási technikát meg kell tanítani az
iskolákban.

A tanulási technikát vizsgáló teszt eredményéből kiderült, hogy a legszem-
betűnőbb az elméleti tananyag és az írásbeli feladatok sorrendjében van. Az
ÁI és EÁI tanulóinak a zöme előbb készíti el az írásbeli leckét, és csak utána
tanulja meg az elméletet (50% illetve 80%). Az 50 kérdés felére helytelen
technikát igazoló választ adtak a gyerekek.

Ha a harmadik hipotézis igaz, a tanárokat fel kell készíteni a tanulási zavar-
ral küzdő gyermekek gondjainak kezelésére, megoldására, tájékoztatni kell az
iskolákat a segítségkérés területeiről és a különböző segítségnyújtó szervekkel
való kapcsolatfelvétel lehetőségéről.

Ez a hipotézis igazolódott 100%-osan. Az ÁI és EÁI tanárai egyaránt beis-
merték, hogy a tanulás külső körülményeire vonatkozó néhány instrukción kí-
vül nem tanítanak tanulási technikát.

Az EÁI pedagógusai tájékozottak voltak a diszfunkciók problémaköréről, és
a segítségnyújtás lehetőségeiről, míg az ÁI tanárainak zöme tájékozatlan volt,
általában az iskolába kijáró logopédustól vártak mindennemű segítséget.

Ha a negyedik hipotézis igaz, időben el kell kezdeni a problémás tanulók
személyiségkorrekcióját, és a megfelelő egészségügyi és szociális szervezetek-
kel, szakemberekkel való együttműködést.

2. A második szálon vezetett munka: a tanulási klinikai szolgáltatás működ-
tetése volt. A tájékoztatóba foglaltak szerint figyelemmel kísértük, hogy az
ambulánsan beérkező esetek mennyire igazolják hipotéziseinket.

A különböző esetek különféle megoldási módjait pedagógiai diagnosztika és
terápia szerint csoportosítottuk a felhasznált irodalomjegyzékkel és feladatla-
pokkal együtt.
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7. A Tanulás klinikai szolgáltatásra érkező esetek kiválasztása

Az esetek kiválasztásnál azok a szempontok vezéreltek bennünket, amelyeket
a tájékoztatóban tűztünk ki célul. A szórólapok szétküldése után azonban szá-
mos jelentkező keresett meg bennünket, és szorosan óránként egymás kezébe
adták a kilincset. Így a mennyiség meghaladta az időkereteinket. Azoknál az
eseteknél, ahol idő hiányában rövidebb volt a terápia, áthidaló megoldásokat
találtunk: A szülőkkel, illetve a tanárokkal való kapcsolattartást szorgalmaz-
tuk, ritkább esetben írásban rögzítettük számukra a további tanulási stratégiát,
valamint a jól együttműködő szülőkkel, ún.„vezetett terápiás” technikát alkal-
maztunk, amikor a szülő az instrukcióink nyomán elvégezte gyermekével a
szükséges tanulási lépéseket.

8. A Tanulás klinikai munka stratégiái

Tartalmi  szempontból  a probléma megismerésére először minden adatot  és
dokumentumot összegyűjtöttünk. Megkönnyítette a helyzetet, ha a jelentkező
szakértői  véleménnyel  érkezett,  mert  ilyenkor  egy tájékozódó  pedagógiai
diagnózis elegendő volt ahhoz, hogy az adott osztályfok követelményeinek
megfelelően adjunk feladatot a gyermeknek. Amennyiben a probléma megkí-
vánta egyéb diagnosztikai eljárást is alkalmaztunk, például a diszlexia feltá-
rásához szükséges gyógypedagógiai pszichológiai módszereket. A rossz tanu-
lási technika feltárására, kikérdező módszert, tanulási stílust vizsgáló tesztet
alkalmaztunk.

Ezután következett a terápia, valamint a tanulási stratégia felállítása.
A gyermekek hozzánk kerülésének a tanulsága: annak ellenére, hogy koráb-

ban a gyermekek többoldalú kivizsgáláson vettek részt, és több diagnózissal is
rendelkeztek, mégis hozzánk vetődtek, mert a diagnózisok mellett nem kaptak
konkrét segítséget.

A beérkező problémák megoldására leggyakrabban a következő pedagógiai-
pszichológiai tevékenységeket végeztük:
• személyiség korrekció,
• diszlexia terápia,
• részképességek fejlesztő programjai,
• diszkalkulia terápia (számítógépes fejlesztő programok használata, iroda-

lom ajánlása),
• tanulási- és tanítás módszertani tanácsadás.
Kiemelnénk a tanulás módszertani tanácsadást és a helyes tanulási technikák
megtanítását, mert ezt kivétel nélkül minden gyermeknél szükséges volt kia-
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lakítani. ( a külső iskolákban végzett munkákkal együtt ez több mint 100 ese-
tet  jelentett).  Előfordult,  amikor  a  gyermek tanítójával  együtt  jelentkezett
szolgáltatásunkon és közös konzultációval alakítottuk ki a tanuló számára op-
timális tanulási technikát, tanulási stratégiát.

Egyik  csúcsélményünk volt  egy speciális  szakiskolás  tanuló,  aki  végig-
bukdácsolta az általános iskola nyolc osztályát, és önszántából jelentkezett a
szolgáltatásunkra, mert úgy érezte, valami „mást” kellene tennie, mert eddig
sorozatosan csak kudarcok érték. A tanulási technika lépésről-lépésre való
megtanulása akkor hozta meg nála igazán az eredményt, amikor a fiú önként
vállalt korrepetitorként, átadta osztálytársának a frissen tanult tudományát. A
tanítva tanulás végül is egy tiszta jeles félévi bizonyítvánnyal zárult, amely-
nek fénymásolatát arany szalaggal átkötve kaptunk meg ajándékba a tanulótól.
Ezt az esetet részletesen is bemutatjuk.

Anamnézis

K.B. 17 éves fiú családjának három gyermeke közül a legkisebb. Az anya
elhagyta a családot és az akkor még csak néhány éves gyermekeit. Az apa
gondoskodó szeretettel  egyedül  nevelte  fel  mindhárom gyermekét.  Bálint
születési körülményei és fejlődése problémamentes volt. A gondok az iskolá-
ban kezdődtek: nehezen írt, olvasott, tanulási ideje rendkívül hosszúra nyúlt, és
nyarait teljesen igénybe vette a kötelező irodalmak olvasása. Ő mindig igye-
kezett megfelelni az elvárásoknak, de az iskola soha nem értékelte igyekeze-
tét, tanáraitól elmarasztalást kapott, társai pedig csúfolták. Egyetlen öröme az
evés maradt, ami jelentősen megnövelte kilói számát.

Bálint, amikor Tanulási Klinikánkon jelentkezett, elhatározta, hogy szakis-
kolai tanulmányaival új életet fog kezdeni, ehhez szeretne segítséget kérni.

Pedagógiai  diagnosztikájának  eredménye: diszlexia,  diszgráfia,  helytelen
tanulási technika, fejletlen hosszútávú memória, önbizalomhiány.

Terápia: önbizalom  helyreállítása,  helyes  tanulási  technika  kialakítása,
hosszútávú memória fejlesztése, diszlexia-, diszgráfia terápia.

Eredmények

Bálintnál az egészséges életmód-tanácsok betartása látványos súlycsökkenést
vont maga után. Nevének kezdőbetűivel pozitív értékeket hordozó tulajdonsá-
gokat gyűjtött magáról, végül pedig helyreállt önbizalmával alkotott egy „ön-
becsülési” nyilatkozatot.
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Rossz tanulási technikája, az Oroszlány Péter nyomán összeállított kérdés-
sorozatból vált nyilvánvalóvá, melyet lépésről lépésre javítottunk. Az új tech-
nikával és a memória-tréningek segítségével tanulmányi eredménye javulni
kezdett.

A diszlexia, diszgráfia terápiák, gyorsolvasási és látószögnövelő gyakorla-
tok eljuttatták Bálintot arra a szintre, hogy kezdte örömét lelni az olvasásban.
Azt tapasztalta, hogy a számára érdekes témákat sokkal gyorsabb tempóval
olvassa, és könnyen megérti azokat. Szitó I. tanulási stílust vizsgáló tesztje se-
gítségével újabb sikeres lépéssel jutott előbbre. A lényegkiemelés és jegyze-
telés helyes módszerének elsajátításával könnyebben tanult, és egyre nagyobb
igényt érzett újabb ismeretek szerzésére, könyvtári búvárkodásra. Bálint úgy
fogalmazta meg tanulási sikerét,  hogy,  olyan, mintha kinyílt,  kitárult  volna
előtte, egy számára eddig ismeretlen világ.

A tanítás- és tanulás módszertan kidolgozott, összegyűjtött gazdag tapasz-
talatanyagát tervünkben áll könyv formájában közzétenni, hogy minél többen
hozzáférhessenek a nevelők, szülők és gyermekek egyaránt.

Amennyiben a probléma megkívánta, felvettük a kapcsolatot a gyermek
orvosával, szüleivel, tanáraival, a Pedagógiai kabinettel, és a gyermekvédel-
mi szakemberekkel. A tanulók többségénél nélkülözhetetlenné vált a kölcsö-
nös konzultáción alapuló, egyrészt pedagógiai, másrészt családterápiás együtt-
működés.

Ha  szükséges  volt  kölcsönösen  konzultáltunk  egymással,  vagy  indokolt
esetben elirányítottuk a tanulót, speciális problémáját feltáró komplex vizsgá-
latra. A szülőket pedig egy-egy családi intervencióval hozzásegítettük a prob-
léma továbbgondolásához.

Ha a kompetenciánk határait meghaladó problémával találkoztunk, igye-
keztünk kapcsolatot teremteni a tanuló fejlődését legjobban szolgáló intéz-
ménnyel.

A pedagógiai megközelítésű működés feltételei:

• a gyógypedagógia és pedagógia területén széles látókörrel és nagy gyakor-
lattal rendelkező szakemberek,

• megfelelő méretű terem, amelyben bizonyos mozgások végezhetők a téri
orientáció fejlesztéséhez,

• korszerű fejlesztő eszközök,
• számítógép fejlesztési programok számára,
• pedagógiai vizsgáló tesztek,
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• könyvtár az ajánlott szakirodalom bemutatásához, kölcsönzési lehetőség a
nevelőknek, szülőknek, gyereknek egyaránt.

Abban az esetben, amikor a tanulási zavar, a diszharmonikus családi miliő tü-
neteként jelentkezett, a következő terápiás lépéseket alkalmaztuk:
1. Felmérő, feltérképező szakasz, amelynek módszere: anamnézis felvétel,

exploráció, első interjú.
2. Terápiás szakasz. Feltételei:

• megfelelő bizalmi kapcsolat kialakítása a klienssel (családdal),
• a keretek tisztázása: időpont, várható órák száma, a foglalkozásba való

beleegyezés mind a gyermek, mind a szülő részéről A terápiával kapcsola-
tos elvárások és célok megfogalmazása az index-páciens vagy családja ré-
széről,

• a kapcsolati dinamika szempontjából a foglalkoztató pedagógus – terape-
uta saját érzéseinek (siker, kudarc, frusztráció)) folyamatos megélése so-
rán, ha ezek az érzések nehezen feldolgozhatók, akkor külső szupervízió
kérése indokolt.

3. Lezáró szakasz: – a terápiás helyzetből való leválás elősegítése.

A gyermekben a „TE KÉPES VAGY” elv erősítése a gyermeket tanító pedagó-
gusban és családjában a „TI HATÉKONYAK VAGYTOK” attitűd ébresztése.

A mentálhigiénés megközelítés feltételei

Elsősorban  a  pedagógus  és  terapeuta  személyisége,  olyan  mentálhigiénés
végzettségű gyógypedagógus vagy tanár, aki jártas a személyközi kapcsolatok
alakításában és segítője, facilitálója tud lenni a gyermeknek és családjának,
továbbá kapcsolatot tart fenn a gyermek tanáraival.

Szükségesek pszichodiagnosztikai tesztek, szemléltető eszközök. Egy új-
rainduló tanulási klinika esetén ajánlatos a kommunikációs hatások mérésére
és a kiképzés illetve a szupervízió miatt, videó használata.

9. A lélektani háttértényezők szerepe a Tanulási Klinikán meg-
jelent esetek kapcsán.

A problémakör, ami szinte mindenkinél megegyezett:  a tanulási zavar volt.
Ettől többnyire a szülők jobban szenvedtek, mint a gyermekek. Jó, (közepes
és jó) minősítésű tanulók is bekerültek, akiket szüleik úgy értékeltek, hogy
nem teljesítenek eléggé.
Azonban a kép nem volt ilyen egyszerű. Ismertetjük a főbb problémaköröket:
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• Két esetben szinte SOS segítséget kértek olyan szülők, akiknek a gyer-
mekük Down-szindrómás volt. A kérés az egyik esetben arra irányult, hogy
miként lehetne a legmegfelelőbb beiskolázási formát megtalálni, a másik
esetben a gyermek negativisztikus magatartása mellett az értelmi képessé-
get fejlesztő programra irányult. A szülő azonnali gyors segítséget szeretett
volna kapni (a gyermekkel párhuzamosan a helyi nevelési tanácsadó logo-
pédusa foglalkozott). Már az anamnézis felvétel és a családdal együtt törté-
nő foglalkozás során nyilvánvalóvá vált, hogy elsősorban az anya szoron-
gására és az ezt elfedő passzív agresszióra kellene elsősorban odafigyelni,
valamint a család jelenlegi érzelmi beállítódásával és a gyermek fogyaté-
kosságával való megbékéléssel kellene elsősorban foglalkozni, mert csak ez
nyitna utat a gyermekhez, ez lehet az alapja a további pedagógiai fejlesztés-
nek. Az anyák mindkét esetben a szüléssel kapcsolatos félelmeikről számol-
tak be, több gyermeket nem szeretnének. Mindkettőjük számára feltáró pszi-
choterápiát javasoltunk és egy a koragyermek-anya kapcsolatokkal foglal-
kozó szakember nevét és elérhetőségét is megadtuk.

• Egy esetben szintén középsúlyosan fogyatékos kisfiú szülei kerestek meg
bennünket szintén konkrét programot várva. (Előzőleg már minden számot-
tevő helyen megfordultak.) A probléma, ami miatt jöttek, az volt, hogy kis-
fiúk kb. két hónapja tartó békíthetetlen sírását  nem tudták enyhíteni.  Az
anya rendkívül katonás attitűdöt mutatott, az anamnézis felvétele alatt végig
jegyzetelt. Meg is kellett jegyeznünk, hogy valójában ki kontrollál kit. A
gyermekkel  az  apa volt  GYES-en.  Az anya nem is akart  részt  venni  az
anamnézis felvételben, úgymond a férje többet tud a gyermekéről, mert ő
van vele otthon. A gyermek tünetét hospitalizációs ártalomnak is fel lehetett
fogni. Nála is csak a szülők megnyerésével és az anyai attitűd lépésenkénti
átmunkálásával lehetett volna eredményt elérni.

• Három esetben olyan szülők jelentkeztek, ahol leánygyermekük nem tel-
jesített az általuk kívánt színvonalon. Közülük két esetben a gyermekek ma-
gániskolába és mindhárom esetben az egész hetüket átfogó különórákra jártak.
További panasz volt két esetben, hogy a gyermekek nem önállóak és nincs
önbizalmuk. A szülők tőlünk további megszorítást, és foglalkozást, s ezzel
egyben rejtetten további kontrollt vártak el. Extrém esetben a túlkontroláló
szülői attitűdöt a gyermekbántalmazás egyik formájának is felfoghatjuk.

• Az egyik kislánynál a szülő elmondása szerint a meglassult tanulási folya-
matot kényszeres tünetképződésnek is fel lehetett fogni, különösen akkor,
amikor az anya a gyermek mosakodási és öltözködési szertartásáról is be-
számolt. Ők voltak azok, akik a következő megbeszélt időpontban nem jöt-
tek vissza. Remélhetőleg fognak találni a családi elvárásoknak megfelelő
„elég jó terapeutát”, aki hatékonyan tudja kezelni a kislány és családja prob-
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lémáját. Ennek a kislánynak a feltáró pszichoterápiája pillanatnyilag nem
illeszkedett a mi profilunkba. Ha elfogadták volna a felkínált segítséget, ak-
kor a gyermek számára a további szakember keresést is le lehetett volna rö-
vidíteni.

10. Esetismertetés

A probléma: A 11 éves Norbertet édesanyja önszántából hozta szakszolgá-
latunkhoz egyre súlyosbodó magatartási problémái, és ezzel párhuzamosan
jelentkező iskolai teljesítmény romlása miatt. A szülők különösen azt vélték
aggasztónak, hogy Norbert rendkívül agresszívvé vált az iskolában, és otthon
a testvéreivel szemben is. Testvéreit üldözi, az iskolában összeférhetetlen, ag-
resszivitása  időnként  fojtogatássá  fajult.  Ezzel  a  viselkedéssel  szemben  a
szülők és a pedagógusok tehetetlenné váltak.

Norbert  sorozatos  kudarcainak  megértéséhez  két  forrásra  támaszkodhat-
tunk.  Egyrészt  az anamnézis felvételre,  ahol  nemcsak a Norberttel  kapcso-
latos adatokra derült fény, hanem láthatóvá vált az a belső konfliktus is, amely
ekkor nyomasztotta. A másik forrás az apa részéről egy spontán, nem a mi
kérésünkre készült írásbeli  „vallomás”, amely arról tudósított,  hogy milyen
érzelmi megterhelést jelent számára gyermeke „nem elfogadása”. Ezeknek a
tényeknek a tükrében pontosabb képet kaptunk Norbert problematikájáról.

Az anamnézis felvételen  mindkét  szülő  jelen  volt.  Norbert  a  család  első
gyermeke, rajta kívül még két öccse van, Márk (7 éves) és Márton (5 éves).

Norbert születését nem várták. Az apa saját családjában „egyke” volt, s ab-
ban az időben amikor felesége terhes lett, nem kívánta még gyermeke szüle-
tését. Az anya saját érzése szerint is, gyermeke „hat-héttel előbb jött” a világ-
ra, mint azt az akkori munkája megengedte volna.

Mindezek ellenére a terhesség és a szülés zavartalanul zajlott. Norbert rövid
ideig szopott, mert az anyának kevés teje volt. Az első megrázkódtatást a csa-
lád számára azt  jelentette,  hogy három hetes korában kivették a gyermek
egyik heréjét. Kihangosítottuk ezt a jelenséget, s az anya ekkor sírva elmond-
ja, hogy nagyon sokat gondol erre a dologra, hogy miként lesz férfi a fiából,
aki meg tudja állni a helyét.

Norbert  magatartás-problémái  nem új  keletűek,  már  az  óvodás korban is
jelentkeztek. Az általános iskolában pedig egyre erősödött kiszámíthatatlan
magatartása. Ezzel párhuzamosan az iskolában inkább perifériára szorult, úgy
vált magányossá, hogy társai kiközösítették. Amikor a család Norbert ürügyén
segítséget kért, látható volt, hogy a család is krízisben van. Az apa, akinek az
iskolai  végzettsége érettségi  volt,  raktárosként  dolgozott.  Éppen ebben az
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időben bocsátották el az állásából, és munkanélküli segélyen volt. Az anya
könyvtár-magyar  szakos  gimnáziumi  tanár,  de  hogy megtarthassa  az  óráit,
egyetemi végzettséget kellett szereznie, és jelentkezésük ideje alatt az ELTE-n
tanult.  Ezek ismeretében megpróbáltuk visszajelezni  a  családnak,  hogy je-
lenlegi státuszuk komoly feszültség forrása lehet, mind az anya, mind az apa
szempontjából. Azt szerettük volna elérni, ha tudnak azokról az érzésekről
beszélni, ami a kettejük munkahelyi helyzetét, és ezzel együtt a kettejük viszo-
nyát érinti. Úgy tűnt, hogy ezzel az intervencióval sikerült a nagyon hosszú
ideje fennálló kommunikációs zárlatukat, ha nem is oldani, de facilitálni.

Ennek a helyzetnek a kapcsán meg lehetett érteni, hogy mekkora nyomás
van Norberten,  ha otthon a következő „parancsokat” kapta,  amely egészen
addigi „életstílusukat” megszabta: „nektek fiúknak tanulnotok kell, mert kü-
lönben úgy jártok, mint apátok”. Az anya saját magának a következő instruk-
ciót adja: „Meg kell felelni, mert különben tönkremegy a család”.

Amíg ezeket a dolgokat tártuk fel, az anyát mélyen megrendítette a sorsuk.
Az ülés alatt hagyta, hogy érzelmei megjelenjenek, sokat sírt. Az apa nehezen
oldódott, de végül is úgy nyugtázta a beszélgetést, hogy jól esett beszélni neki
ezekről a problémákról.

Az apa naplója

Másik szokatlan forrás,  amit  Norbert  helyzetével  kapcsolatosan felhasznál-
hattunk,  az apa írásbeli  vallomása volt.  Amíg a pszichológiai  kutatások az
anya-gyermek kapcsolatot helyezték reflektorfénybe, addig az apák gyemeke-
ik iránti érzéseiről kevéssé esett szó. Ezért tartjuk különlegesnek az apa ré-
széről, a számunkra kérés nélkül átadott anyagot. Részleteket idézünk belőle:

„Leírom gondolataimat Norberttel kapcsolatosan, amelyeken mostanában
sokat töprengek. Az ő „különlegessége”, öntörvényűsége, kezelhetetlensége
nem mai keletű. Hogy pontosan mikortól datálható, azt nem tudom, már az
óvodában is egy kicsit különc volt... Mint már írtam eléggé öntörvényű gye-
rek, szinte falakat épít maga köré, éppen ezért nagyon nehéz vele kommuni-
kálni. Ugyanakkor látom rajta, hogy mérhetetlen szeretet-éhség van benne,
amit nem mindig kap meg, őszintén bevallva tőlem sem. Hogy ilyen a termé-
szete, abban vastagon benne vagyunk mi is, legalább is véleményem szerint.
Kiskorától kezdve, talán két és fél éves volt, sokszor kikapott, például, mert
nehezen szokott rá a bilizésre, meg még mások miatt is. Visszagondolva leg-
többször igazságtalanul és fölöslegesen (egyébként még most is bepisil), véle-
ményem szerint  egyértelműen pszichés  okok miatt.  Sok szidást  kap emiatt.
Fölöslegesen, mert semmit nem értünk el vele. Leginkább tehetetlen, dühödt
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ellenkezést váltott ki belőle. A sérelem, ami az évek során érte, és az indulat,
ami felhalmozódott benne, ami biztos, hogy hozzájárult az öntörvényűséghez,
és az önmaga köré épített falakhoz. Az iskolában tanárai szerint a tanulásban
annyira akar bizonyítani magának és másoknak is, hogy az szinte görcsössé
teszi,  pedig szerintem nem rossz képességű gyerek csak több szeretetet  és
törődést igényel, amit itthon nem mindig kap meg... A karácsonyi szünet előtt
a  tanítónő  elmondása  szerint  egy  teljesen  hétköznapi,  szokványos  össze-
zördülés volt az egyik osztálytársával, amitől Norbert annyira bedühödött,
hogy elvesztette az önuralmát  és fojtogatni  kezdte ezt  a fiút,  alig  lehetett
megfékezni. Ekkor tényleg megrémültem, és őszintén mondom, félek is. Félek,
mert gondolataimban az jár, hogy mi jöhet ezután. De elszorult a szívem – és
nem szeretném, ha ez itt érzelgősségnek tűnne, amikor este és másnap reggel
itt ült az ágy szélén és sírt, hogy őt mindenki bántja, csúfolja, nincs barátja és
nem szereti senki. Talán a hosszú idő alatt felhalmozódott keserűség és indulat
ebben a cselekedetében tört robbanásszerűen a felszínre, és lehet, hogy érezte,
ez már komoly dolog. De biztos vagyok benne, az ő gondolataiban ez úgy fo-
galmazódik meg, minden és mindenki ellene van, senki nem érti meg őt.”

A napló ismeretében feltárul előttünk a családi dinamika, látjuk a bűntu-
dattól vezérelt szorongó apát, aki továbbadja fiának a bűntudatot, Norbertben
további szorongást és agressziót indukálva.

Pedagógiai-pszichológiai  diagnózis: Figyelemzavar  – hiperaktivitás  rendel-
lenesség. Részképesség gyengeség, elsősorban a vizuális emlékezet és a ta-
golás területén. Szerialitásban mutatkozó gyengeség (amely a matematikában
okozott problémákat).

Háttértényezők: E mögött a tünetegyüttes mögött a fent feltárt háttér állt. A
tanulási klinikai munkánk során ezzel az esettel azt szeretnénk demonstrálni,
hogy csak akkor nyújthatunk hatékony segítséget, ha nemcsak a tünetekre
koncentrálunk, hanem mint ebben a komplex esetben is, ahol a tanulási zavar
hátterében negatív érzelmi  viszonyulás  áll,  mind a  gyermek,  mind a  szülő
részéről, ott a pedagógiai módszerek mellett egyfajta „érzelmi újratanulás” is
szükséges, nemcsak az index-páciens, hanem a család számára is.

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az érzelmi élet és az érzelmi intel-
ligenciával  foglalkozó szakirodalmak száma.  Ezek közül  D.  Golemann-ra
hivatkozunk, aki felhívja a figyelmet, a mi speciális témánk szempontjából, a
tanulás, az emlékezet és az érzelem viszonyára (Golemann, 1997). A pozitív
érzelmek fokozzák a  teljesítményt  és  „boldog” hangulatot  keltenek,  míg  a
negatív érzelmek, mint Norbert esetében is a figyelem zavarra és agresszió
kifejezésére terelik a figyelmünket. Ha egyéb más organikus ok nem merül fel

130



a diagnózis során, akkor érdemes a háttértényezők között a családi kontex-
tusban meghúzódó empátia és érzelmi hiányt keresni. (Végül, de nem utolsó
sorban a pedagógusok attitűdjének vizsgálata is fontos.)

Pedagógiai terápia: Norbert terápiáját két párhuzamos szinten végeztük.
Az egyik szálon egy egyéni pedagógiai fejlesztő programot kínáltunk, amely
során először a kisfiú egészséges önbizalmának megteremtésére törekedtünk,
és énképét pozitívan erősítettük meg. Majd a beidegzett rossz tanulási tech-
nikát  felcseréltük  egy hatékonyabb  és  sikeresebb  modellel.  Végül  pedig  a
meggyengült részképességek fejlesztő tréningprogramja következett. Norbert
abszolút negatív énképét tükrözte, hogy amikor azt a feladatot kapta, hogy
mondjon nevének betűiből pozitív tulajdonságokat, egyetlen egyet sem tudott
mondani.  Hosszas  segítség után születtek  meg  a  pozitív,  jó  tulajdonságok.
Norbertet megkértük, hogy vezessen egy kis naplót, amelyben egy-egy kivá-
lasztott, számára negatívan megélt tulajdonságát osztályozza naponta (ez a mi
titkunk volt, és szülei kontrollja nélkül végezte). Minden héten találkoztunk
egyszer, és nagy öröm volt számunkra, amikor „vissza nem ütésből” végre
négyest tudott adni magának az előző hétre átlag-jegynek. Azt mondta: „Tes-
sék elhinni,  nem volt  könnyű!” Norbert  érzékeny volt  a humán tantárgyak
iránt, szépen olvasott és szavalt. Felvettük a kapcsolatot tanítójával és javasol-
tuk, hogy próbálja ezen a téren sikerekhez juttatni. Két hónap múlva Norbert
szavalóversenyt  nyert,  és apja meghatottan újságolta, hogy milyen boldog
volt, és örült volna, ha mi is látjuk, milyen ügyes a fia. Jó érzés volt megta-
pasztalni, hogy a szülő rácsodálkozott, korábban „agyonszidott” gyermekére.
Mivel Norbert zenét is tanult, ezért időnként hangszert is vittünk a foglalkozá-
sokra és énekeltünk, zenéltünk együtt és egymást felváltva is.  A zene gyó-
gyító, feszültségoldó ereje is segített bennünket. A Flaccus Kiadó: Gondolko-
dás és viselkedés alakítása, Etika tankönyvsorozat tanmeséi és helyes érték-
rendhez segítő fejezetei szintén pozitív irányba terelték a személyiség fejlő-
dését. A foglalkozások idejének egyik felében történt a személyiségkorrekció,
a másik felében pedig a helyes tanulási technika kialakítása (előzetesen a hi-
bákat feltárva), majd a módszeresen egymásra építkező meggyengült részké-
pességek fejlesztése következett feladatlapokkal és Faragó Ferenc tanár által
javasolt számítógépes fejlesztő programokkal.

Családterápia: A másik szál  pedig a családdal folyó rendszerszemléletű
családterápiásan orientált munka volt, amelyet már az első találkozáskor is al-
kalmaztunk. Az anamnézis felvétel mindkét szülő jelenlétében folyt, a szülők-
kel egy alkalommal beszéltünk Norbert nélkül, majd pedig az egész család-
dal, közös intervencióra került sor, összesen öt alkalommal. Az utolsó alka-
lommal kértük, hogy a család minden tagja jelenjen meg. Az utolsó ülésen
egy „élő családi fotót” készítettünk, ahol Norbert állíthatta be a családtagokat.
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Ebben a képben magát szülei közé tette, és kistestvérét, anyjától legtávolabb-
ra helyezte. Amikor megkérdeztük, hogy ki milyen érzéseket élt át ebben a
helyzetben, akkor az anya sírva kérdezte: „Miért vette el tőlem a pici fiamat?”
Ezek után olyan közös képet készítettünk, amelyben mindenki jól érezte ma-
gát, így kerültek a gyermekek közösen a szülők közé, úgy, hogy a szülők is
érinthették egymást. Ezen az ülésen közös gyurmázást is végeztünk mind a
három gyermekkel.  Norbert  oszlopokat  gyártott,  amelyeket  golyókkal  be
lehetett venni. Márk egy tavat készített csúszdával, ahol mindenki jól érezheti
magát. Az öt éves Marci egy faágra fészket helyezett, s bele madarat tett, köz-
ben végig arra vigyázva, hogy a madár ki ne essen a fészekből. (A három kép
pontosan kifejezte a gyermekek akkori lelkiállapotát.)

Norbert és a család közérzetének javulásával párhuzamosan, látványosan
javultak a gyermek tanulmányi eredményei is (Epstein-Bishop).

11. A gyermekekkel való foglalkozás során nyert
tipikus tapasztalatok

Jelenség szintjén megemlítendő, hogy a jómódú, (vállalkozó) szülők gyermekük
értelmi hiányosságait magániskolákban látják kompenzálhatónak. Emiatt a gyer-
mek csak későn jut megfelelő speciális segítséghez, így akár évekre vissza-
maradhat a fejlődése.

Mivel  a  szülők  már  nagyon  sokfelé  jártak  mire  hozzánk kerültek,  így a
nálunk való első jelentkezéskor hangvételük vádló, védekezésük projektív jel-
legű volt, amely az őket fogadó szakemberre irányult. Ezt a viszonyulást az
évek alatt elszenvedett sok frusztráció és az ezt kísérő agresszió magyarázza.

A szülőknek akkorra  fogyott  el  a türelmük,  mire  hozzánk értek.  A gyer-
mekükkel való empátiára már alig képes szülők inkább abban vártak meg-
erősítést, hogy gyermekük képezhetetlen, javíthatatlan, annak ellenére, hogy
ők már mindent megtettek érte. Ez az álláspont azért volt fontos számukra,
mert csak így volt feloldható felhalmozódott bűntudatuk. Tőlünk elsősorban
más szakterületeken, például az egészségügyben megtapasztalt hierarchiából
fakadó  „kinyilatkoztatást”  (ítéletet)  szinte  jobban  igényelték,  mint  a  saját
problémára és a saját érzésekre való odafigyelést.

Azok a szülők akik nehezen képesek az intimitásra és a gyöngédségre gyer-
mekükkel, a külső szemlélő számára túlvédő attitűdöt mutatnak. Ők azok, akik
szoros szimbiózisban élnek gyermekükkel, amely grammatikai szinten is meg-
jelenik. Így beszélnek: „rossz jegyet kaptunk”, „már megint betegek voltunk”.
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A gyermek problémájában nagyon sokszor megjelent a szülő azonos életko-
rában előfordult tanulási problémája, vagy esetleg pszichoszomatikus tünet-
képződése (időzített krízis).

Érdekes jelenség, hogy a családban előforduló tanulási zavarra egyfajta csa-
ládi mítoszképzés alakult ki.

Ahol a tanulási zavar hátterében kezdettől fogva meglévő organikus hátterű
értelmi fogyatékosság, vagy más funkciózavar, diszgráfia, diszkalkulia, disz-
lexia áll, ott a kompenzációs lehetőségek behatároltabbak, bár ezen a területen
is újabb és újabb hatékony indirekt módszereket tudunk alkalmazni. Minden
esetben jelentősen hozzájárult a zavar korrigálásához a helyes tanulási tech-
nika megtanítása. Sokkal jobbak az esélyeink ott, ahol egy korábban jó tel-
jesítményű gyermek visszaesését próbáljuk korrigálni. Ezen esetekben ugya-
nis  csak  ritkán  fordul  elő  kezdődő organikus  betegség  vagy pszichotikus
zavar, a teljesítményromlás hátterében olyan pszichogén okok állnak, amelyek
a családi rendszer elemzésével és terápiájával gyorsan megszüntethetők.

12. Összefoglalás

Tanulmányunk végén szeretnénk hangot adni annak a ténynek, hogy tapaszta-
latunk alapján nagy igény mutatkozott a Tanulási Klinika szolgáltatásai iránt.
Munkánk során egyértelművé vált  a tanulásmódszertan és a tanulási tech-
nikák tanításának a hiánya. A fenti modellben működő Tanulási Klinika fontos
hiánypótló szolgáltatás lehetne a napjainkban egyre több tanulási zavarban
szenvedő gyermekeknek és családjaiknak egyaránt.

Kutató munkánk kezdetén először annak az okát szerettük volna feltárni,
hogy miért jelentkeznek napjainkban halmozottan a tanulási  nehézségek. A
probléma megragadására  négy hipotézist  állítottunk fel,  amelyek segítettek
abban, hogy megértsük a tanulási problémák mibenlétét.

Az első hipotézis szerint, mivel a tananyagot és a követelményt nem áll mó-
dunkban csökkenteni, a differenciált oktatásra, nevelésre tudunk modellt szol-
gáltatni.

A második hipotézis szerint a helyes tanulási technikát meg kell tanítani az
iskolákban.

A harmadik hipotézis  alapján szükséges  a tanárok felkészítése  a  tanulási
zavarral küszködő gyermekek gondjainak kezelésére, megoldására, valamint
tájékoztatni kell az iskolákat a segítségkérés területeiről és a különböző segít-
ségnyújtó szervezetekkel való kapcsolatfelvétel lehetőségéről.

A negyedik hipotézis szerint különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a tanu-
lási problémák prevenciójára, különös tekintettel a korai fejlesztésre és a gon-
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dozás elkezdésére. A pedagógusképzéstől és/vagy továbbképzéstől pedig el-
várható, hogy a fent vázolt problémák megoldására kompetens szakembereket
képezzenek.

A szakszolgálatban végzett munkánk a szakmai szolgáltatásban is meghozná
a gyümölcsét, a kollégák folyamatos tájékoztatása és a módszer továbbadása
révén.

Megkönnyítené az oktatás helyzetét, ha a pedagógusképzésben általánosan
bevezetnék a tanulás tanításának módszertanát. Ezért bízunk benne, hogy az
egyéves  kísérlet  után  lesz  folytatás.  Elképzelésünk szerint  célszerű  lenne
regionálisan  működő  Tanulási  Klinika  hálózatot  létrehozni,  amelyek
segítenének megoldani a tanulási zavarral küszködő gyermekek problémáját
az egész országban. Szükség volna egy olyan továbbképző hely megterem-
tésére is, ahol a szülő, gyermek és a pedagógus is komplex segítségnyújtás-
ban részesülhetne, s nemcsak a diagnózis megállapításáig jutna el. A Tanulási
Klinika multidiszciplináris és rendszerszemléletű megközelítése és megszer-
vezése hatékony segítség lehetne erre. Úgy legyen.
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