
 Tanulási nehézséggel küzdők segítése 

 
 
A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 
nevelőtestülete különös gondot fordít arra, nevelő-oktató tevékenysége során figyelembe 
vegye a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét 
és fejlettségét, sajátos nevelési igényét. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását 
tanulótársaikhoz tudatosan tervezzük és irányítjuk.  

A diagnosztizálás  

A tanulás akadályainak meghatározása  

A tanulás akadályai lehetnek: 
o A gyermekben, magában lévő tényezők. Fiziológiai okok (genetikai meghatározók), 

pszichológiai tényezők (pl. emocionális problémák, önértékelési nehézségek)  
o A környezetben lévő tényezők (pl. osztálytárs probléma, közösség, taneszköz hiánya, 

higiéné hiánya, a tanterem nem megfelelő klímája, stb.)  
o A tananyagban lévő tényezők (pl. túl nehéz, túl hosszú, érdektelen számára stb.)  

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók viselkedési tünetei  

A tanulási nehézségeket nagyon gyakran kísérik jellegzetes viselkedési tünetek.  
Nem minden viselkedési rendellenesség hátterében húzódik meg ugyanakkor tanulási 
nehézség. Ezért mindig az adott eset elemzése döntheti el, hogy melyik tényező a felelős.  
A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók leggyakoribb viselkedési tünetei:  

o hiperaktivitás  
o szorongásos magatartás  
o térlátás nehézségei (jobb- bal tévesztése, betűk felcserélése)  
o mozgáskoordináció zavarai  
o a nyelvi működés zavarai (diszlexia, díszgráfia)  
o antiszociális cselekedetek  
o alacsony önértékelés  
o emlékezés zavarai  
o a logikus gondolkodás problémái  
o a spontán kíváncsiság hiánya  

A segítségnyújtás módjai  

A 9. évfolyamon nevelő-oktató tevékenységünk során fel kell ismernünk a hátránnyal 
indulókat. Ennek érdekében az osztályfőnökök és a szaktanárok szintfelméréseket készítenek, 
a negyedéves tanulmányi eredményeket elemzik, feltérképezik.  

o A szaktanárok feladata a diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia időbeni felismerése, majd 
szakember bevonásával, szülői egyeztetéssel annak kezelése.  

o Tanulás-módszertani órák illetve tanulás-módszertani tábor keretében a tanulás 
technikájának elsajátíttatása a tanulókkal (tanulási stratégiák, gondolkodási és tanulási 
módszerek).  

o Felzárkóztató órák, foglalkozások szervezése (igény szerint és a szükséges ideig).  
o Csoportbontások ideális kialakítása (nyelvi, informatikai, matematikai, szakmai 

csoportok szervezése).  
o Tanulói hiányzások okainak kiszűrése, felszámolása.  



o A tanulásra alkalmatlan otthoni környezet pótlására tanulószoba biztosítása (tanulói és 
szülői igény szerint).  

o A kollégiumi elhelyezés segítése, amennyiben ez szükséges.  
o A kerettanterv adta lehetőségekkel élve- helyi tanterv alapján- kommunikációs 

ismeretek tanítása.  
o Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése.  
o A tanulást segítő közösség megteremtése az iskolában.  
o A jutalmazás különböző formáinak tudatos alkalmazása. Sikerélmények nyújtása.  
o Szaktanárok együttműködése a problémás tanulók érdekében.  
o Érettségi vizsgára történő felkészítés, a 11. évfolyamon segítség a 

tantárgyválasztásban.  
o A továbbtanulás irányítása, segítése.  
o A tanulási hátrányok leküzdésében eredményesen alkalmazhatók a digitális pedagógia 

eredményeit tükröző számítógépes multimédia egyéni fejlesztő programok.  

A szervezés elvei  

A tanulási kudarcot kiváltó okok sokfélesége jelzi, hogy a kezelés módszerei is sokfélék 
lehetnek.  
A beavatkozásoknál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:  

o Az intézkedések annál hatékonyabbak, minél korábban kerül rájuk sor, ezért a 9. 
évfolyamon a diagnosztizálást el kell végezni.  

o A beavatkozásokat hosszú távra tervezzük, de legalábbis addig, amíg a kiváltó 
tényezők fennállnak.  

o A beavatkozás tervezésénél a tanuló környezetét is számba kell venni, ezért szükséges 
a család bevonása, kollégiummal való együttműködés biztosítása.  

 

(Részlet: A Katedra Középiskola Pedagógiai Programjából) 

 


