
Mentálhigiénés tanácsok nem csak koronavírus idejére 

2020 márciusától az iskolákban a hagyományos oktatást felváltotta a digitális, óriási változást hozva a 

pedagógusok számára is. Az online munkavégzés kihívásokkal teli időszakában Jon Kabat-Zinn 

mondata, miszerint „Nem tudod megállítani a hullámokat, de megtanulhatsz szörfölni rajtuk”, a 

helyzetnek egy új nézőpontjára világít rá. Ha kihozzuk belőle a lehető legjobbat, a megszerzett 

tapasztalatok, az elsajátított új módszerek és tudás gazdagítják mind a szellemi, mind a lelki 

eszköztárunkat, ami a jövőben növeli majd a munkánk színvonalát. Jelen írás ahhoz igyekszik 

támpontokat, tippeket adni, hogy pedagógusként hogyan őrizhetjük meg, illetve fokozhatjuk 

hatékonyságunkat és lelki egészségünket. A cikk végén található videó linkek is ezt támogatják.  

Milyen hozzáállás segít? 

A pszichológia egyik alaptétele, hogy nem maga az esemény határozza meg az érzéseinket, hanem az, 

ahogyan azt értelmezzük. A hozzáállásunk tehát kulcsfontosságú szerepet tölt be, így érdemes 

legelőször azzal foglalkoznunk. A leghasznosabb, ha elsajátítjuk azt a szemléletet, miszerint mindig 

képesek vagyunk fejlődni.  Így az aktuális teljesítményünk helyett a fejlődésünk folyamatára 

fókuszálunk, a kihívásokra lehetőségként tekintünk, akadályok esetén is kitartunk, tanulunk a 

hibáinkból és felhasználjuk a kritikát. Minél gyakrabban emlékeztetjük magunkat ezekre a 

gondolatokra, annál jobban belénk épülnek, növelve ezzel rugalmasságunkat, megújulásra való 

képességünket. Fontos továbbá, hogy a változást folyamatként lássuk, aminek a nehézségek csupán 

részei, és egy új egyensúly követi majd őket.  

 

 

 



Hogyan őrizzük meg a hatékonyságunkat? 

 

Tűzzünk ki célokat!  

Pozitív pszichológiai kutatások kimutatták, hogy a célok 

kitűzése kontrollérzést és mindennapi motivációt biztosít 

számunkra, fejleszti megküzdési képességünket, növeli 

önbecsülésünket és értelmet ad az életünknek. Rendkívül 

hasznos, ha napi, heti, illetve nagyobb időintervallumú 

célokat is felállítunk magunknak. Ezt nem csupán a 

munkánkban tehetjük meg, hanem egyéb területeken is, például a kapcsolatainkra, szabadidőnkre, 

egészségünkre nézve. A jó célkitűzés 5 kritériumnak felel meg: (1) specifikus, azaz pontos, konkrét, (2) 

mérhető, vagyis nyomon tudjuk követni a haladásunkat, (3) elérhető, reális, (4) releváns, tehát fontos 

számunkra, és (5) időhöz kötött, hogy mikorra tervezzük megvalósítani.  

 

Gazdálkodjunk jól az időnkkel!  

A jó időbeosztás bizonyítottan csökkenti a stresszt, növeli a 

hatékonyságot és a kiegyensúlyozottságot. Az otthoni 

munkavégzés során is fontos, hogy kijelöljük a munkára szánt 

időt, legyen napirendünk. Sokat segít, ha listát készítünk a 

teendőinkről, majd aszerint osztályozzuk, hogy mennyire 

sürgős, illetve fontos. Az egyes feladatok között tartsunk 

szüneteket. Kerüljük el a multitaskingot, egyszerre egy dologra 

koncentráljunk. Zárjuk ki az időrablókat: némítsuk le a 

mobiltelefonunkat, zárjuk be a nem használt internetes 

oldalakat, tegyük távolabb a regényünket stb.   

 

Töltődjünk fel! 

Dan Siegel és David Rock elmélete szerint 7 tevékenység nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az elménk 

optimálisan működjön. Ezek (1) a fókuszálás, (2) a játék, (3) az elmélyülés, (4) a kapcsolódás, (5) a 

kikapcsolódás, (6) a mozgás és (7) az alvás. Lényeges, hogy mindegyiket beépítsük a rutinunkba, hiszen 

mindegyik különböző módon fejleszti az agyunkat. A bezártság ideje alatt fokozottan figyeljünk arra, 

hogy kapcsolódjunk másokhoz és a természethez is. Az egyedüllét pozitívuma viszont, hogy több időnk 

jut az elmélyülésre, hogy végre magunkkal legyünk. Használjuk ezt ki, foglalkozzunk saját érzéseinkkel, 

gondolatainkkal: ebben segíthet a naplóírás, meditálás, imádság, vagy csupán belső világunk 

megfigyelése. 

 

 



Hogyan őrizzük meg a lelki egészségünket? 

 

Érezzünk együtt önmagunkkal!  

Sokszor irreális elvárásokat támasztunk magunkkal szemben, és keményen 

bánunk magunkkal. Kahler 5 ilyen romboló üzenetet állapított meg: Légy 

tökéletes! Légy erős! Bírd ki! Szerezz örömet! Siess! Ha ezeket mindig 

kötelezőnek érezzük, folyamatos kudarcban és önmarcangolásban lesz 

részünk. Ha azonban képesek vagyunk együttérezni önmagunkkal, növekszik 

az érzelmi jóllétünk, az élettel való elégedettségünk és az önbecsülésünk. 

Ennek alapja, hogy kedvesen bánunk magunkkal, mint ahogyan egy 

szerettünkkel tennénk. Figyeljünk saját szükségleteinkre, vágyainkra – a 

lelkiekre, fizikaiakra egyaránt –, valamint reagáljunk megfelelően ezekre. 

Gondoskodjunk a testünkről, és gondolatban pozitív, bíztató üzeneteket 

küldjünk magunknak. Minden ember tökéletlen, hibázik, ám mindenkinek jár az együttérzés és a 

törődés. 

 

Legyünk optimisták!  

Az optimizmus hit abban, hogy az élet hosszú távon több jót, mint 

rosszat tartogat az ember számára, a válság pedig mindig csak 

átmeneti jellegű. Ez a hozzáállás pozitív hatással van az 

egészségünkre, a kapcsolatainkra, a megküzdőképességünkre, a 

hatékonyságunkra és az önbizalmunkra. Az optimizmus lényege, 

hogy mire fókuszálunk, ez pedig egy tudatos döntés, és tanulható. 

Először is keressünk pozitív dolgokat a mindennapjainkban: ehhez 

vezethetünk hálanaplót, számon tarthatjuk az apró örömöket, 

megdicsérhetjük magunkat, másokat. A negatív kifejezéseket, 

például a „borzasztó”-t cseréljük le valami könnyebben emészthetőre („küzdelmes”). Hasznosítsuk a 

negatív dolgokat: a „Miért történik ez velem?” helyett használjuk a „Mit próbál ez tanítani nekem?” 

mondatot.  

 

Fogadjuk el a valóságot! 

A legtöbb szenvedésünk abból származik, hogy ragaszkodunk a 

vágyainkhoz, és ellenállunk a valóságnak, mert szerintünk „nem 

ilyennek kellene lennie”. A kellemetlen dolgok elkerülése, vagy 

éppen a negatív gondolatokban való elmerülés helyett a 

következő 3 lépésen érdemes végigmenni: (1) tudatosítás és 

elfogadás, (2) hátralépés, (3) átgondolt döntés. Először is 

tudatosítsuk, hogy milyen érzéseink, gondolataink vannak, mi a 

nehéz ebben a helyzetben, és fogadjuk el ezeket, például a 



„Bármit is érzek, rendben van” mondat segítségével. Ezután lépjünk egyet hátra, és kérdezzük meg 

magunktól, hogy az adott negatív dolog mennyit fog számítani egy hét, hónap, év múlva, hogy mit 

gondolna erről egy másik személy, hogy mit tanulhatunk ebből, vagy éppen mi lehet ennek a humoros 

oldala. Az utolsó lépés pedig egy átgondolt döntés arról, hogy mit is tegyünk. Ennél két szempontot 

vegyünk figyelembe: mit tudunk kontrollálni, és mitől éreznénk jobban magunkat. Ha valamit nem 

tudunk megváltoztatni, akkor engedjük el. Gondolatban helyezzük egy patakban úszó falevélre, vagy 

egy lufiba, és nézzük, ahogy egyre távolabb kerül tőlünk… 
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Videólinkek 

Az idő értéke: https://www.youtube.com/watch?v=N0738kdYSQw 

JayShatty: Szavak, amikkel bántjuk magunkat 

https://www.youtube.com/watch?v=JHVox3w3_Jg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR13XbXg_zGEHYO

F-nxchHFz2lWAuWUpUyqq61bU2vwrAUyDAAaAlYgXbIs 

 

Videólinkek (angol) 

Happiness is all in your mind : https://www.youtube.com/watch?v=xnLoToJVQH4 

Pickle jar theory: https://youtu.be/SqGRnlXplx0 

Healthy Mind Platter: https://www.youtube.com/watch?v=JQ_m9rkIcak 

 

Haász Zsófia pszichológus 
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