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Mi a valódi probléma a tanteremben? 

 Bölcsek köve 

 Akárki 

 Égnek áll, őszül, hullik 

 „Egyedül nem megy” 

 

 

 

 

 

 Probléma exportálása 



     Antoine de Saint-Exupéry: A kis 

herceg 

 „Az ember csak azt ismeri igazán, amit megszelídít (…) Ha azt 

akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem. (…) Sok-sok 

türelem kell hozzá. Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy, ott 

a fűben. (…) De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz…” 

 

 

 „Jobb lett volna, ha ugyanabban  

az időben jössz!” 



Milyen is Ő??? 

 Eleven 

 Temperamentumos 

 Pörgős 

 Heves 

 Féktelen 

 Dinamikus 

 Impulzív 

 Fokozottan aktív 

 Zizi 

 Zavaró 

 

 

 



Kommunikáció 

 Asszertív (nem agresszív) 

 Világos, egyszerű, közvetlen 

 Hiteles, őszinte, következetes 

 Konkrét, azonnali 

 Gyermek tetteire, viselkedésére összpontosít (Vigyázz! Másodlagos 
viselkedés – provokál) 

 Nem minősít 

 

 Legyünk kemények, ha szükség van rá! (meghökkentés) 

 

 Humorérzék 

 





Magatartás-kezelés alapozó szakasza 
 „A szokások tulajdonságokká válnak” 

/Ovidius/ 

 Ültetés – csoportalakítás 

 Nyugalom és rend megteremtése 

 Csendjel 

 Közös szabályalkotás 

 

 

 Beszélgetőkör  

 

 





Szabályszegés – Mit kérdezzünk 

magunktól? 

 Mit tudok a gyermek fejlődéséről, családjáról, hátteréről? 

 Mit tudok viselkedése körülményeiről? 

 Általában jellemző rá ez a viselkedés? Vagy egyedi, szokatlan? 

 Lehetséges, hogy a határokat próbálgatja? 

 Lehetséges, hogy játszmát provokál? 

 

 

 Egyéni érdek - csoportérdek 



Szabályszegés - következménye 
Büntetés A magatartás 

következménye 

Szándék Erőszakos beavatkozással jóvátételt 

biztosítani. (rossz érzés) 

Segíteni a tanulót abban, hogy 

felismerje tettei következményeit, 
ezáltal növelje önfegyelmét. 

Alapelv A gyerekek csak azért mutatkoznak 
jobbnak, mert félnek a büntetéstől, 
és csak arra figyelnek, hogy azt 

miképpen kerülhetik el. 

A tanulók jobbak akarnak lenni. 
Kritika és gyakorlás segítségével 
képesek a legjobb teljesítményre. 

A tanárok viselkedése Ösztönös reakciók csekély 
mérlegeléssel, szigor, düh. Hangos 
beszéd, gyakran kiabálás. 

Több információ összegyűjtése a 
reakció előtt, nyugodt hangvétel, 
halk hang.  

A következmény természete Nem függ össze közvetlenül a 
viselkedés vagy károkozás 

jellegével. 

A megtörtént esettől függ, segít 
helyrehozni a kárt. 

Mi a tanulónak szóló üzenete? A tanuló a probléma, és nem az 
okozott kár. 

Az okozott kár a probléma, nem a 
károkozó tanuló. 

A gyerekre gyakorolt hatás A gyereket őszintétlenségre készteti. Segítségével a tanuló felismerheti, 
hogy a későbbiekben hogyan 

cselekedjen. 



Szabályszegés – problémakezelés      

IDŐ 
 Lehiggadási idő 

 Azonnali/késleltetett következmények 

 Esetmegbeszélés 

     - Mi történt? (‚szereplők’) 

     - Mi történt? (‚tanúk’) 

     - Érzések (‚szereplők’) 

     - Gondolatok, hatások (‚bárki’) 

     - Hogy lehetett volna megelőzni? (‚bárki’) 

     - Mit lehet tenni? (‚bárki’) 

 Órán kívüli, négyszemközti beszélgetés 

 Szülők bevonása 

 Segítők bevonása (szakember ?!) 



Indulatok kezelése 

 Saját frusztráció/saját düh 

   „nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy az, ha magával ragad a 

düh, vagy édesnek érezzük a bosszút, emberi dolog” /Arisztotelész/ 

 Kijöttem a sodromból…  

   „Sok dolog válthat ki dühöt…de bármi is  

legyen a kiváltó ok, dicséretünket az az  

ember vívja ki, aki jogos helyzetben, a  

megfelelő emberre, a jogos pillanatban  

és jogos ideig dühös.” 

 Én-közlések – röviden, konkrétan,  

problémára fókuszálva 



Amikor a dolgok nehezen mennek 

 Ventillálás 

 Kollegiális támogatás – „lökhárító”: 

   - csökkentheti az elszigeteltség érzését 

   - erkölcsi támogatást adhat 

   - kollégák teljesítménye erősödhet 

   - megerősítést jelenthet 

   - kollegiális fórumot biztosíthat 

   - segíthet levezetni a stresszt 



Ha jól viseled a kudarcot, 

semmiben nem fog különbözni a 

sikertől. /Graffiti/ 



Köszönöm a figyelmet!  


