
Szorongás kezelésről szülőknek 

 

Miért fontos beszélnünk a szorongásról? A szorongás egyre nagyobb gondot okoz az emberek életében, 

nemcsak felnőtteknél, hanem gyerekeknél és serdülőknél is egyre gyakrabban fordul elő a magas szintű 

szorongás. Az életkörülményekben, munkavitelben, teljesítményben történő változások, növelik a 

szorongási szintet is. Jelen helyzet is sok változást hoz magával, hiszen a COVID-19 vírus miatt 

megváltozott életvitelünk: otthonról végezzünk a munkát, az iskolai feladatokat. 

Mi a szorongás? 

A szorongás tárgy nélküli félelem. Ez mit jelent? A tárgy nélküli félelem azt jelenti, hogy a gondolataidból 

fakad a félelem, nem pedig egy konkrét, előtted álló dologtól. Itt van egy kép, ami jól illusztrálja a 

különbséget (sajnos angolul van): A bal oldali, ahol a cápa van, az a félelem, hiszen a halacska a cápától 

fél. A jobb oldalin nincsen cápa, a halacska mégis fél, ez a szorongás, valami olyantól félni, amely lehet 

nem is történik meg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: https://gostrengths.com/humans-are-the-only-species-on-earth-to/ 

 

A szorongás csak rossz dolog? 

Nem feltétlenül rossz a szorongás. A szorongásnak van egy jó szintje, amikor növeli a teljesítményünket. 

Azonban ha a szorongás nagymértékű lesz, akkor a teljesítményünk is romlani fog. Ezt a folyamatot a 

következő kép ábrázolja: Az arousal az ébrenlét, figyelem szintjét jelenti. 

 

 

https://gostrengths.com/humans-are-the-only-species-on-earth-to/


 

 

Kép forrása: 

http://tantrend.hu

/hir/tanulast-

athato-felelem-

teljesitmenyszoron

gas 

 

 

 

Mielőtt a szorongások kezelésére rátérnénk, meg kell ismernünk, hogyan tudjuk felismerni magunkon, 

gyermekünkön, tanulónkon, hogy szorong. Általánosan, ha szorongunk, akkor feszültek, nyugtalanok 

vagyunk, úgy érezzünk, valami nincs rendben. A szorongás leggyakoribb jelei, mindig korábbi állapothoz 

viszonyítva: 

• alvászavar: nehezen tud elaludni, éjjel 

többször felébred, rémálmok 

• félelemérzet, veszélyérzet 

• ingerlékenység, és érzékenység, 

• nehéz koncentrációképesség és 

fókuszálás, 

• frusztráció és türelmetlenség, 

• cikázó gondolatok, pánik 

• megváltozott étkezés: többet vagy 

kevesebbet eszik, mint korábban 

• fejfájás, gombóc a torokban érzés 

 

Mi okozhat szorongás? 

Jelen helyzetben a változások, a bizonytalanság, a bezártság, a teljesítmény. Miért okoznak ezek 

szorongást? 

• Bizonytalanság: Nem tudjuk meddig ez az állapot, milyen következményekkel járhat. 

• Bezártság: A bezártsággal izolálódunk, vagyis elkülönítjük magunkat az emberektől, kivéve a 

családunktól. Ez az elkülönülés nagyon nehéz, hiszen az eddig minden nap látott emberekkel most 

nem fogunk találkozni, sem kommunikálni napi szinten. Azonban családunkkal a megszokottnál 

sokkal több időt fogunk együtt tölteni egy fedél alatt. Ez egy stresszes szituáció, amely feszültséget, 

agressziót, negatív gondolatokat és konfliktusokat szülhet. 

• Teljesítmény: A krízishelyzet ellenére ugyanúgy teljesítenünk kell a munkában és az iskolában. 

Nehezíti a helyzetet, hogy a munka, az iskola és az otthon eddig külön területek voltak, azonban 

most ezek egy helyen zajlanak. Ez teljesen megváltoztatja az életvitelt, és további nyomást tesz 
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mindannyiunkra. A szülőkre, pedagógusokra, hogy a háztartás vezetése mellett, otthon 

dolgozzanak, és gyermekeiknek is segítsenek tanulni. A gyerekekre is nyomást helyez, hiszen át 

kell állniuk egy teljesen más tanulási formára, az önálló tanagyag feldolgozásra. Erre a megváltozott 

életvitelre pedig szinte egyik napról a másikra kellene átállnunk. 

 

Hogyan oldjuk a szorongást? 

Ha bárki gyakran érzi magát feszültnek, alvászavarai vannak, testi tünetek is megjelennek (étvágy 

változás, gombóc a torokban), nem tud koncentrálni, és feladatait sem tudja elvégezni: forduljon 

szakemberhez! Ha az iskolában van iskolapszichológus, akkor vele vegyék fel a kapcsolatot, ha 

nincsen akkor a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival. 

 

Milyen módszerek vannak, amelyek otthon alkalmazhatók? Attól függően, hogy mi áll a szorongás 

hátterében, különböző módszereket használhatunk a belső feszültség oldására. Ha a COVID-19 vírus miatti 

bizonytalanság, a tehetetlenség érzése okozza a szorongásunkat, akkor érdemes végiggondolnunk, hogy mi 

az, amit mi tudunk kontrollálni. Erre segítségünkre lehet a kontroll kör. Mindenki kérdezze meg magától: 

„Mire vagyok hatással?”, ha arra koncentrálunk, amire hatással is vagyunk, akkor nem fogjuk magunkat 

tehetetlennek érezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: https://www.facebook.com/pszichetrener/photos/a.105083777520777/221556465873507/?type=3&theater&hc_location=ufi 

 



Jelen helyzetben időnket otthon fogjuk tölteni, ami először nagyon jól hangzik, azonban 1-2 hét után 

mindenki unatkozni fog, egyre feszültebb lesz. Mit tehetünk, hogy ne őrüljünk meg a bezártság miatt? A 

bezártság miatt unottnak, magányosnak érezhetjük magunkat, valamint mivel a családunkkal vagyunk éjjel-

nappal, a veszekedések gyakorisága is növekszik. Az unalom ellen azt tehetjük, hogy aktívak maradunk, 

napirendet készítünk, amihez tartjuk is magunkat. A megszokott rutint folytassuk, a reggeli és esti rutinon 

ne változtassunk, keljünk fel mindennap ugyanakkor, legyen meg a munka/tanulás helye, ideje és a 

pihenésé is, vagyis szabjuk meg, mikor dolgozunk/tanulunk, és mikor foglalkozunk az otthoni teendőkkel. 

Természetesen az unalom elfoghat minket, de ilyenkor jó elővenni azokat a feladatokat, amiket már régóta 

halogattunk. Mindenkinek van valamilyen olyan dolga otthon, amelyet még nem sikerült elvégeznie, ez 

legyen lomtalanítás, szoba rendrakás, különböző dolgok rendszerezése. Vannak olyan hobbijaink, amikhez 

már évek óta nem nyúltunk, mert nem volt elég időnk rájuk, most ezeket is elő lehet venni újra, kezdjük 

bele egy könyvsorozatba, amit már régóta halogatunk, rajzoljuk le a kedvenc karaktereinket, vegyük elő a 

régi hangszereket, tanuljuk meg dalszövegeket, kezdjünk el otthon edzeni, stb. Ezek a tevékenységek 

lekötik az időnket, mentálisan és testileg is aktívan tartanak minket. 

A magányosnak is érezhetjük magunkat egy idő után, hiszen barátainkkal nem tudunk találkozni. Hála a 

modern technológiának, amíg van wifi, addig online vagy telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot a 

barátainkkal. Számos lehetőség van: felhívhatjuk őket Messenger, Whatsapp, Viber, Skype, Facetime 

(iPhone) segítségével és így akár láthatjuk is egymást. De nem csak a barátainkkal tudunk beszélgetni, 

hanem a családdal is. Ha együtt élünk valakivel érdemes különböző társasjátékokat elővenni, és játszani 

egymással, pl.: kártyajátékok, Monopoly, Activity. Ezáltal nem csak a képernyő előtt ülünk, hanem offline 

is vagyunk. 

Azonban annak, hogy a családunkkal töltünk szinte minden percet, sok konfliktushoz is vezethet. Ezért 

érdemes hozni néhány szabályt, hogy elkerüljük a folytonos veszekedéseket. Fontos az is, hogy megadjuk 

egymásnak az egyedüllét lehetőségét. Ha mindenkinek van külön szobája, akkor figyeljünk a kopogásra, 

mielőtt benyitunk bárki szobájába. Ha a gyerekeknek nincs külön szobája, akkor figyelnünk kell arra is, 

hogy ne zavarják egymást tanulás közben, pl.: zenehallgatáshoz fülhallgatót használjunk. Fel kell készülni 

a konfliktusokra, mert lesznek. De legyünk megértőek, türelmesek, mondjuk ki, ha valami zavar, ne 

hagyjuk felgyűlni. 

 

A teljesítmény is nehezített, hiszen önállóan, otthoni feladatok mellett kell dolgoznunk és tanulnunk. Átállni 

erre a munkavégzésre nem egyszerű és nem is gyors. Legyünk türelmesek magunkkal, munkatársainkkal, 

gyerekeinkkel. A munka és az otthoni élet összeegyeztetésében is segíthet a napirend tervezése és 

megtartása. Mit tehetünk, hogy ne süllyedjünk el a sok munka és tanulás között? Először is tartjuk kicsi 

szüneteket. Tanulásnál ez sokat segíthet, vegyük úgy, hogy óraközi szünet van. A szünetnél ne essünk abba 

a hibába, hogy túl hosszú szünetet tartunk, vagyis maximum 15 perc legyen egy ilyen szünet. Ami még 



sokat segíthet a munka és a tanulás rendezésében, ha felmérjük, mi az ami fontos és mi az ami sürgős, vagy 

mindkettő, vagy egyik sem. Ezt össze is írhatjuk a következőképpen: 

• Fontos és sürgős: fontos megcsinálni és szorít a határideje is, MA EZZEL KEZDD! 

• Fontos, de nem sürgős: fontos megcsinálni, de nem azonnal, mára kell, MÉG A HÉTEN! 

• Sürgős, de nem fontos: időt kell fordítani rá, de nem kell vele kezdeni, MÉG MA! 

• Nem fontos, nem sürgős: akkor csinálom meg, amikor időm lesz rá, MIKOR RÁÉREK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a módszer sokat segíthet, hogy igazodjunk a határidőkhöz, nyomon tudjuk követni, mivel végeztünk, 

milyen feladatokat kell még elvégeznünk aznap. 

 

Mit tehetek szülőként, hogy segítsem a gyermeken ebben az időszakban? 

Ha kisiskolásról van szó, akkor bizony ott kell lenni mellette, hogy fel 

tudja dolgozni az anyagot, gyakorta ellenőrizni munkáját. Azonban 

figyeljünk arra, hogy amit képes egyedül elvégezni, azt hagyjuk is neki 

egyedül elvégezni, és csak ellenőrző munkát végezzünk. Ha már felsős 

vagy középiskolás gyermekről van szó, akkor fontos a bizalom. 

Bízzunk abban, hogy képes egyedül tanulni, de adjunk lehetőséget, 

hogy hozzánk forduljon, ha elakadna. 

Az is fontos, hogy ne tegyünk extra nyomást a gyerekekre, hiszen így is nehezített feladatuk van, új helyzet 

és új tanulási technikákat kell kialakítaniuk. Az utóbbi azoknak lesz a legnehezebb, akik többnyire az órán 

elhangzottak alapján tanultak eddig. Adjunk nekik időt, legyünk türelmesek, hogy megtalálják a számukra 

megfelelő tanulási technikákat, átálljanak a digitális tanulásra. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem fognak 

Kép forrása: https://piacesprofit.hu/tarsadalom/nem-bizzak-

a-szulok-az-iskolara-a-penzugyi-alapismeretek-atadasat/ 
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tanulni, hanem segítsük őket egy napirend megalkotásában, feladataik rendezésében (fontos-sürgős), és ha 

kell a tanulásban is. 

Ha gyermeke nagy félelmet érez, szorong, vegye fel a kapcsolatot szakemberrel! Relaxációs módszereket 

gyakorolják együtt (Relaxáció kicsiknek és nagyoknak dokumentumban)! Kisgyermekkel olvassanak, 

találjanak ki mesét együtt! Menjenek ki a szabadba sétálni, mozogni! Ezek mind jó módszerek, hogy a 

szorongás ne hatalmasodjon el gyermekükön. Minden gyermek más, meg kell találni, hogy az saját 

gyerekénél mi működik.  

 

Mit tehetünk, hogy megnyugodjunk? 

Használjunk relaxációs módszereket. Bővebben erről a témáról a relaxációs módszereknél lehet találni. 

Néhány példa: 

• relaxációs légző gyakorlatok 

• légző gyakorlatok az izmok összehúzásával és elengedésével 

• nyugtató zene hallgatása 

• olvasás, rajzolás, zenélés 

• mozgás: otthon vagy a szabadban 

 

 

 

 

Kép forrása: https://adigaskell.org/2013/10/29/crowdsourcing-

peace-and-quiet/ 
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