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„Ha egy gyerek nem tud olvasni, megtanítjuk. 

Ha egy gyerek nem tud úszni, megtanítjuk. 

Ha egy gyerek nem tud szorozni, megtanítjuk. 

Ha egy gyerek nem tud viselkedni, 

…megtanítjuk? vagy …megbüntetjük? 

Miért nem tudjuk ugyanúgy befejezni az utolsó mondatot, ahogy a többit?” 

 

 

 

 

/Robert Horner, az Oregon egyetem professzora/ 
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Bevezetés 

„Miért nem tudjuk ugyanúgy befejezni az utolsó mondatot, ahogy a többit?” – teszi fel a 

kérdést Rob Horner. Vajon mi okozza a problémát, kivel vagy mivel lehet a gond? A 

pedagógus a hibás, a tanuló, a szülők, esetleg az oktatási rendszer? Hogyan tudnánk 

változtatni, mi lehet a megoldás, létezik-e módszer arra, hogy megtanítsuk a helyes 

viselkedést, hogy megmutassuk a következő generációnak, hogyan döntse el mi a helyes és mi 

helytelen, hogy később belső motivációt érezzen arra, jól válasszon? Szakdolgozatomban 

ezekre a kérdésekre keresem a választ, és bemutatok egy lehetséges utat, ami talán a most 

születő és kisgyermekkorban lévő gyermekek nevelésében is segíthet megvalósítani a kitűzött 

célokat. 

A viselkedés támogató tanítása, vagyis a ViTT módszer alapja az azonnali, pozitív 

megerősítés és segítségnyújtás a problémás helyzetekben. A mai fiatal Z és Alfa generáció 

számára pedig nincs is fontosabb annál, minthogy rögtön visszajelzést kaphasson, ami a mai 

rohanó világban, a megannyi inger között nem is meglepő. De mi is jellemzi ezt a generációt? 

Miért is ilyen mások ők, és hogyan tudnánk megtalálni velük a közös hangot? Tapasztalataim 

szerint ezzel a módszerrel közel kerülhetünk a mindkét fél számára megfelelő megoldáshoz. 

Egy tanítási gyakorlat alkalmával ismerkedtem meg a ViTT-tel, ami már a kezdetektől 

megragadott. Az osztályban tanuló diákoknál kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb csapattal még 

nem találkoztam addig. Összetartó, megértő közösség, tele különböző egyéniségekkel, akik 

mind szerves részei az egésznek. Egy osztály, ahol mindenki más, de a másság nem rossz, sőt 

kifejezetten jó, hiszen ettől csak még különlegesebbek, erősebbek leszünk. Egy álom kelt 

életre azzal, hogy ennek a részese lehettem. Természetesen hosszú, kemény munka árán, 

melyet a tanító nénik kitartása fémjelzett, akik rögtön példaképeimmé váltak ezért. Akkor 

döntöttem el, a velük töltött első hét után, hogy szakdolgozatom nem is szólhat majd másról, 

minthogy ez az álom nem elérhetetlen, hogy igenis áthidalható a generációs szakadék és a 

kitartó munka kifizetődő. 

Írásom során igyekszem minél több oldaláról megmutatni, hogy milyen okok miatt 

szükséges egy kicsit másképp gondolkodnunk, hogy miért is mások a mai gyerekek, hogy 

hogyan érthetjük meg őket és hozhatjuk ki belőlük a legjobbat. Bemutatom a módszer alapjait 

képező pozitív pszichológia előnyeit, valamint összegyűjtöm miben is rejlik a ViTT ereje, és 

hogyan tudjuk kiaknázni az általa nyújtott előnyöket. 

Kutatásom során nem csak a szakirodalmi hátteret dolgoztam fel, de a valós kép 

érdekében interjút készítettem a módszer magyarországi meghonosítójával és megkérdeztem 
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pedagógus társaim véleményét is. Megfigyeléseket végeztem a módszert alkalmazó 

pedagógusok osztályában és ezzel párhuzamosan egy másik módszerrel dolgozó osztályban 

is, így lehetőségem nyílt az összehasonlításra, a különbségek megmutatására is. Tekintettel 

arra, hogy az idei évben már tanítóként dolgozom egy általános iskolában, egy olyan 

osztályban, ahol, ahogy a mondás tartja: „sok a problémás és papíros gyerek” nem 

hagyhattam ki azt a lehetőséget sem, hogy náluk is bevezessem a ViTT egy formáját, így 

dolgozatom újabb, személyes tapasztalati alapú megfigyelésekkel bővülhetett. 

Munkám során is folyamatosan tanultam, egyre jobban megismertem a módszert, 

nehézségeit és eredményeit egyaránt. Továbbra is úgy gondolom, megéri a váltás, hogy 

minden pedagógusnak ismernie kellene ezt a nevelési módot és biztos vagyok benne, hogy az 

ok-okozati összefüggések levezetése, a vélemények bemutatása és a megfigyelések, 

tapasztalatok leírása után minden kétséget kizáróan sikerül ezt a kevéssé ismert, ám annál 

eredményesebb módszert megismertetnem minél több pedagógussal és szülővel is.  
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I. A Z GENERÁCIÓ JELLEMZŐI 

„A gyerekek pusztán áldozatai ennek a világnak. Ők már ebbe a világba születtek bele, hiába 

érzi azt néha egy felnőtt, hogy »kinyílik a bicska a kezében«, mert egy 12 éves gyermek úgy 

beszél, ahogy régebben megengedhetetlen lett volna. A mai gyerekek/kamaszok csak élnek 

ennek a világnak a lehetőségeivel, használják és tágítják a kereteit, helyettesítő funkciókat 

keresnek és igyekeznek kapcsolódni valakihez – bárkihez. Mindenkihez.”1 

Miért ilyenek ők? 

Manapság egy ingerekkel teli, rohanó világban élünk, ami nekünk felnőtteknek is 

hatalmas kihívást jelent, és bár kívülről szemlélve úgy tűnhet, a mai gyerekeknek mindez meg 

sem kottyan, valójában nagyot tévedünk. Igyekeznek ugyan a digitális forradalom és a 

hatalmas ingertömeg közepette megállni a helyüket és kihozni a helyzetből a legjobbat, de 

egy támogató háttér segítsége nélkül kevéske esélyük van boldogulni és egészséges, 

kiegyensúlyozott és produktív felnőtté válni. 

Beleszületve egy olyan korba, ahol a digitális médiumok uralnak mindent és ingerek 

milliói jutnak el hozzánk a nyugalom, a várakozás és az elmélyülni tudás olyan 

tulajdonságokká váltak, melyek az 1995 és 2009 között születettek, a Z generáció, vagy 

másnéven netgeneráció számára egyre érthetetlenebbek. Hogyan is várhatnánk el tőlük 

ezeknek az értékeknek a megbecsülését, ha mi sem tudunk minden esetben élni velük? A napi 

rutin mellett, a mókuskerékben szaladva nincs időnk megállni, magunk is folyton rohanunk a 

munkába, a közértbe, a postára, nem érünk rá beszélgetni, csak felületesen érdeklődünk a 

környezetünk iránt, folyton fáradtak vagyunk és hazaérve már nincs is kedvünk megkérdezni 

az otthoniakat, milyen napjuk volt, hogyan érzik magukat. A mai fiatal generáció ezt a 

közönyösséget látja és tapasztalja, nem is csoda, ha másra vágyik. 

Hazaérve, szüleik mintáját követve leülnek a tévé, a számítógép, a videójáték elé és 

maguk is elmenekülnek ebből a világból, valami jobbat, megértőbbet, szerethetőbbet, 

érdekesebbet keresnek. Napjainkban azonban a tévében megszámlálhatatlan mennyiségű és 

minőségű műsor közül kell választanunk és sokszor maguk a gyerekműsorok is tele vannak 

agresszióval, ami kismértékben ugyan levezetheti a napközben felgyülemlett feszültséget, 

nagymértékben azonban mély nyomokat hagyhat a gyermeki személyiségben. A 

kisgyermekkortól látott rengeteg agresszió a későbbiekben olyan természetessé válik, hogy 

felnőttként ezek a gyermekek közömbössé válnak a való világban látott hasonló helyzetekkel, 

agresszív jelenetekkel szemben.  

                                                           
1 Tari Annamária. 2011. Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az 
Információs Korban. Budapest: Tercium Kiadó Kft. (20 oldal) 
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Az agresszió mellett ugyanakkor a televíziós műsorok egy másik típusa is kihathat a 

személyiségfejlődésre. Egyre több valóságshow, reality és tehetségkutató műsor gördül le a 

futószalagról, mi pedig a kanapén összegyűlve vacsora után családi programként egy jó társas 

helyett, bekuckózunk a gyerekekkel és megnézzük őket sorra. Ezek a műsorok azonnali, 

könnyen elérhető sikert és gazdagságot ígérnek, olyan példát állítanak a fiatalok elé, miszerint 

kemény munka és kitartás nélkül is könnyedén boldogulhatunk, miért akarnának akkor 

dolgozni és tanulni a jobb élet reményében? Ez azonban hamis példa, és mint azt tudjuk, csak 

kevesek számára lehetséges út, így azokból, akik számára ez mégsem járható jövőkép, ez a 

minta haragot és irigységet vált ki, ami frusztrációt és szorongást szül. 

Természetesen a mai gyerekek stresszes életmódját nem csak ezek a műsorok okozzák. 

Mára nem csak a lehetőségeink száma növekedett meg, hanem az elvárásoké is. A felnőttek 

egyre magasabbra helyezik a lécet a gyerekek számára, aminek a megugrása nem mindig 

könnyű feladat. Különórák tömkelege, nyelvórák, edzések, korrepetálások és egyre kevesebb 

szabadidő. A teljesítménykényszer már egészen kisgyermekkorban megjelenik, a szülők már 

az óvódaválasztáskor arra gondolnak, vajon ezt követően melyik általánosba, majd 

gimnáziumba feszik fel a gyereket, hogy onnan melyik egyetemre jelentkezhet, milyen 

diplomát szerezhet meg. Persze ezzel a szülő csak jót akar, hiszen szereti a gyermekét és 

igyekszik mindent megadni neki, hogy az ő élete könnyebb és boldogabb legyen, mégis pont 

ezzel okozzuk a legnagyobb gondot. A mai gyerekek többsége már az általános iskola alsó 

tagozatán megéli az első kiégést és sajnos az oktatási rendszer sem segít ennek elkerülése 

érdekében. Az óraszámok megnövekedésével csak még több terhet rónak a fiatal generációra. 

Az elvárások tehát nagyok, otthon és az iskolában is meg kell felelni, ez pedig nem kis 

stresszt jelent. 

Tari Annamária elmondása szerint „a stressz mindaddig hasznos, amíg úgy érezzük, 

hogy feladataink vannak, amelyeket meg tudunk oldani. A jó kihívásokkal való megbirkózás 

emberi és pszichés fejlődésünk alapja. A stressz önmagában nem káros, mert e nélkül nem 

fejlődnénk.”2 A gondot az okozza, ha a stresszhelyzet folyamatos, nem szűnik meg, sőt 

fokozódik, ami a teljesítményközpontú nevelés egyik mellékhatása lehet. Ebben az esetben a 

gyermek nem tudja levezeti a feszültséget, szorongani kezd. Többek között ezért növekedett 

meg a gyermekkori depresszió és az egyéb pszichés zavarok korai megjelenése. 

 

                                                           
2 Tari Annamária. 2011. Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az 
Információs Korban. Budapest: Tercium Kiadó Kft. (189. oldal) 
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A mai gyerekek kognitív fejlődése a gyorsan megszerezhető információknak és az őket 

érő megnövekedett ingereknek köszönhetően felgyorsult. Képesek felnőttesen érvelni az 

igazuk mellett, megértik a másik fél aggodalmát és igényeit, olyan megoldásra törekednek, 

amiben mindkét fél jól jár. Ez az érvelés az, ami a legtöbb felnőttet nemcsak megdöbbent, de 

dühít is, hiszen az idősebb generációk számra ez a fajta viselkedés elképzelhetetlen volt. A 

tekintélyelvű nevelés, amikor még a felnőttek szava szent volt és sérthetetlen, mára 

megbukott. A mai gyerekek legtöbbször nem érzik, nem látják szüleikben a követendő példát, 

hiszen ők is stresszesek, kimerültek, dolgoznak a megélhetésért, de nem tudnak kiteljesedni, 

sokszor ingerültek és rengeteg problémával küzdenek. Sőt, sok esetben a problémáikat 

gyerekeiknek mesélik el, mert nincs más, akinek elmondhatnák, vagy mert úgy gondolják, 

érdekli, meg is érti őket, hiszen milyen felnőttesen gondolkodik. A kognitív képességek 

magas fejlettségi szintje azonban nem vonja maga után egyértelműen az érzelmi intelligencia 

fejlettségét is. A fiatal generációnál ez okozza a következő gondot. Értik ugyan a világot és a 

felnőttek gondolkodásmódját, de nem tudják feldolgozni a kapott információt, így nem tudni, 

hogyan fog később lecsapódni az. 

Nemcsak a felnőttektől hallott, vagy a tévében látott információk maradhatnak 

feldolgozatlanok. Az internethasználat ma már elkerülhetetlen, a gyerekek sokszor jobban 

értenek a digitális kütyükhöz, mint mi digitális bevándorlók. Számukra az okostelefonok, 

tabletek és laptopok csak újabb játékszerek, amik lehetőségek millióit foglalják magukba. Az 

internet térnyerése magával hozta az azonnaliság érzését, valamint általa minden információ 

elérhetővé válik, nincs szükség a felnőttekre, ahhoz, hogy a tudást megszerezzük, az 

mindenkinek mindig rendelkezésére áll. A virtuális térben nem kell várnunk, a válasz, a 

megerősítés rögtön érkezik, a netgeneráció ezt az azonnaliságot várja el a való világban is, 

türelmetlenségük és felületességük innen fakad. Ez a fiatal generáció úgy használja a netet, 

mint játszóteret, énképük, személyiségük még nem kiforrott, az internet veszélyeit még nem 

ismerik, tulajdonképpen fegyverek és pajzs nélkül indulnak el egy veszélyes úton. A tudatos 

internethasználatot nekünk kell megtanítanunk nekik, hiszen ki tudja, böngészés közben hova 

tévednek, mit olvasnak, mit látnak meg. 

Az információ kereshető, ezt a gyerekek is tudják, már alsóban ismerik a google-t, 

„barátjuk” a honlap, bár kezelni nem tudják. Az szükséges információra nem megfelelően 

keresnek rá, rosszul szűrik ki a lényeget és nem a megfelelő kérdést teszik fel, ami ismeretlen 

oldalakra röpítheti őket. A böngészés lényege, hogy ugrálunk az oldalak között, így nem 

tanulnak meg elmélyedni az olvasásban, alapvetően a rövid szövegezésű, sok képpel ellátott, 

vázlatos oldalakat keresik, minél készebb, látványosabb tudáselemet akarnak. Az, hogy az 
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általuk talált ismeret mennyire valós, mekkora igazságtartalommal rendelkezik, számukra 

kevéssé, vagy egyáltalán nem fontos, elég ha érdekes, sokkoló, esetleg vicces. „A Z generáció 

tehát nemcsak vizuális és multitasking, hanem az információfeldolgozásban is élenjáró 

képességekkel bír majd. Az idősebbek számára ezek a képességek nem feltétlenül hangzanak 

pozitívan, mert a korábbi időszakban egy fontos jellemző volt a késleltetés, érlelés, mely során 

az információ bevésődött, a tudás elmélyült. Ezért aztán egy X generációs ember kicsit 

gyanakodva olvassa, hogy az információ elérése és nem tartalma lesz a bevésett emléknyom 

nagy része.”3 Az ide-oda ugrálás következtében folyamatosan változik a fókusz tárgya, ez 

újfajta gondolkodásmódot, másfajta információ feldolgozást igényel, ugyanakkor magában 

hordozza a rossz időgazdálkodás lehetőségét is. 

A közösségi oldalak megjelenésével a szociális kompetenciák is átalakulóban vannak. A 

fiatalok általuk megoszthatják érzéseket, gondolataikat, melyekre rögtön reakciót is kapnak. 

Véleményüket egyre változatosabban kifejezhetik, új barátokat szerezhetnek, mindenki 

elérhetővé válik, és mindig a rendelkezésükre áll, végtelen napok jöttek létre, aki nem akar 

lemaradni mindig elérhető, emiatt sok fiatal küzd alváshiánnyal.4 

Tekintettel arra, hogy a vizuális térben való eligazodást nem tanulták mielőtt 

belecsöppentek volna, a fiatalok könnyen befolyásolhatóvá válnak, aminek oka a neten 

jellemző személytelenség. Nem tudhatjuk pontosan, kivel beszélünk, és hogy az illető valóban 

igazat mond e, a gyanútlan kiskamaszok így könnyen áldozatokká válhatnak. A 

személytelenség egy másik hátulütője, hogy minket sem látnak, mi is bármit állíthatunk, így 

könnyen azt érezhetjük, bármit megtehetünk, így hajlamosabbak leszünk a gátlásaink 

levetkőzésére, a kitárulkozásra és a szókimondó, sokszor sértő megjegyzések és vélemények 

kimondására is. „Így jönnek létre »élettel teli« online variációk, melyek sokszor nem is 

hasonlítanak az eredetire. Szinte egyidős az emberiséggel a »másik énre«-re vágyás, egy 

alteregóra, amit a mai kor (az internet) megad, és aztán ezek az alteregók barangolnak az 

interneten.”5 

A kapcsolatteremtés és tartás fajtái mind megváltoztak az internetes közösségi portálok 

megjelenésével. Már nincs szükség kérdésekre, beszélgetésre ahhoz, hogy megismerjünk 

valakit, hiszen mindent megtudhatunk a profiljából. A fiatalok ahelyett, hogy finoman, olykor 

hosszú ideig tartó puhatolózás után szereznék meg a számukra szükséges információt és 

                                                           
3 Tari Annamária. 2011. Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az 
Információs Korban. Budapest: Tercium Kiadó Kft. (138. oldal) 
4 vö.: Tari Annamária. 2011. Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok 
az Információs Korban. Budapest: Tercium Kiadó Kft. 
5 Uo. (141. oldal) 
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nyerjenek meg maguknak valakit, inkább letapogatják őt az interneten. Újabb információ, 

amit készen kapnak meg, újabb változás, amit nehezen értünk meg. 

A netes fórumokon nem csak a kapcsolatfelvétel és tartás megy instant módon, de a 

csoportba történő be- vagy kilépés is. A kapcsolatot ugyanolyan könnyen meg is szakíthatjuk, 

ahogy megkötöttük, törölhetjük az illetőt és többé nem kell foglalkoznunk vele. De mit tanít 

ez a gyerekeknek, kiskamaszoknak? Hogyan épül ez be az alakuló személyiségükbe? A mai 

fiatalok problémamegoldási sémái elég szegényesek, hiszen nincs előttük megfelelő minta, az 

internet nem tanít mást, minthogy megfutamodjunk, homokba dugjuk a fejünket, a 

segítségével elkerülhetjük a kellemetlen szituációt, hogy szemtől szembe kelljen elintézni 

egy-egy vitát, véleménynyilvánítást. Könnyen megválhatunk azoktól a csoporttagoktól, akik 

nem osztják a csoport véleményét, az online térben történő kiközösítés manapság mindennapi 

dolog. Ez azonban nem okoz kisebb sérülést, mint a való életben, pláne, hogy a két tér határai 

elmosódnak, attól hogy kikapcsoljuk a gépet, még nem múlik el az érzés, a leírt szavak 

másnap az iskolában is kísértenek. Az online zaklatás és kiközösítés így valós veszélynek 

számítanak minden kiskamasz életében, még akkor is, ha mi felnőttek sokszor ezt észre sem 

vesszük, nem tudunk róla, így segíteni sem mindig adódik lehetőségünk, így ez újabb 

stresszforrás lehet. 

Gondoljunk csak bele, mi felnőttek, hogyan éljük meg a folyamatos stresszt és 

teljesítménykényszert. Természetes, hogy a fiatalabb generációk is enyhíteni próbálják ezt a 

nyomasztó érzést. Az internet világán túl a videójátékok is átmeneti megkönnyebbülést 

hozhatnak. A játék során egy kész világba kerülnek, ahol nem kell semmit kitalálniuk, a cél 

folyamatosan előttük lebeg és fenntartja az érdeklődést. A jutalom azonnali és folyamatos, 

köszönhetően az egymást követő pályáknak, küldetéseknek, amik újabb és újabb kihívást 

jelentenek. Ráadásul sok olyan videójáték jelent meg a piacon, mely az „internetes 

avatárokhoz” hasonló új személyiséget és „másik én”-t kínál. Az ezekbe a világokba 

menekülés azonban ismét a megfutamodás mellett teszi le a voksot a problémamegoldási 

stratégiák között. 

„Így nem alakul ki az érzelmek megfelelő egyéni feldolgozása, a megfelelő 

konfliktuskezelési stratégia, az úgynevezett »saját megoldás«, hanem egyfajta érzelmi 

inkontinencia alakul ki a fiataloknál.”6  

                                                           
6Bodnár Éva, Csillik Olga, Csuvár Fruzsina, Daruka Magdolna, Könczöl Tamás, Mihályi Krisztina, Sass Judit. 2015. 
Iránytű helyett - Pillanatkép: kihívások, szempontok és tendenciák - A Nemzeti Köznevelési Portál és a digitális 
nemzedék módszertani támogatásának néhány lehetősége.  
Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. (27. oldal) 
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A netgeneráció és az őt követő Alfa generáció a megváltozott körülményekhez 

alkalmazkodó nemzedék tehát, akik ugyan másképpen állnak a körülöttük lévő világhoz és az 

abból érkező információtömeghez, mégis hasonló problémákkal küzdenek, mint az őket 

megelőző generációk. A mindennapos információhullám, a stresszfaktorok és megfelelési 

kényszer közepette felnőni nem könnyű feladat. Nekünk kell útmutatást adnunk nekik ebben a 

rohanó világban, hogy egészségesen alakuljon ki a személyiségük, az énképük és 

önértékelésük. 

Hogyan nevelhetők? 

„Láttunk már kisóvodást, aki a közértben a földön bömböl, és azonnal meg akarja enni a 

Túró Rudit, amit aprócska kezében szorongat, mert hirtelen hosszú időnek érzi a pénztárnál 

való ácsorgást. Ez utóbbi természetesen még nem egy tudatos felismerés, ő pusztán annyit 

érzékel, hogy amit azonnal szeretne azt érthetetlen módon, anyja nem engedi, és várnia kell. 

[…] Kérdés az, vajon ebben a mostani rohanó és instant világban hogyan alakul a self 

fejlődése és milyen minták állnak egy kiskamasz előtt a felnőttekről, akik olykor kicsit 

hasonlítanak az előbb említett túrórudis bömbölő gyerekhez, mert azonnal akarják a 

megkönnyebbülést, a kielégülést, az örömöt.”7 

Tari szavaiból egyértelműen következik, hogy a legfontosabb, hogy mi magunk 

követendő példát állítsunk a felnövekvő generációk elé. Szakítsunk időt arra, hogy 

meghallgassuk őket, hogy beszélgessünk arról, mi foglalkoztatja őket. Lássuk meg a 

problémáikat, néha próbáljuk meg beleképzelni magunkat az ő helyzetükbe. Mutassuk meg a 

kitartás és a kemény munka okozta örömöt. A problémáinkat ne velük beszéljük meg, sőt 

igyekezzünk őket minél tovább távoltartani a felnőttélet kihívásaitól, hagy maradjanak minél 

tovább gyerekek. Ahelyett, hogy mi várnánk tőlük, hogy támogassanak és megértsenek, 

legyünk mi az ő támaszuk. 

A mai digitális világban ne tiltsuk őket az ilyen eszközök használatától, hanem tanítsuk 

meg őket a helyes használatukra. Készítsük fel őket az internet hordozta veszélyekre, tanítsuk 

meg őket az elkerülésükre, ugyanakkor mutassuk meg nekik az általa kínált lehetőségeket, és 

hogy hogyan tudják kiaknázni azokat. Figyeljünk oda, milyen oldalakon barangolnak, ma már 

több olyan program is létezik, ami segít elkerülni a nem gyerekeknek való tartalmakat. 

Kérdezzük meg őket, milyen tartalmak iránt érdeklődnek, mit nézegettek aznap, üljünk le 

melléjük és böngésszünk együtt, ha kell. Szánjunk időt arra, hogy megismerjük ezt az 

oldalukat is, hiszen az online énjük is rengeteget elárul róluk, olyan dolgokat is 

megtudhatunk, amit lehet, hogy máskor nem osztanának meg velünk. 

                                                           
7 Tari Annamária. 2011. Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az 
Információs Korban. Budapest: Tercium Kiadó Kft. (92. oldal) 
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Segítsünk nekik, hogy önértékelésük egészségesen fejlődjön. Valós, de teljesíthető 

kihívásokat állítsunk eléjük, amiket valóban meg tudnak ugrani, ha dolgoznak érte, így 

sikerélményük lehet. Ugyanakkor ne álltassuk őket túl könnyen elérhető sikerrel, ezzel 

ugyanis torz énképet alakíthatunk ki.  Csökkentsük a teljesítménykényszert, ne támaszunk 

feléjük túl nagy elvárásokat, fontos hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Soha ne felejtsük el a 

dicséret és elismerés erejét, azonnal jelezzük feléjük azt is, ha valami jót csináltak, ne csak a 

negatívumokat vegyük észre, sokszor az apróságok is nagy erővel bírnak. 
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1. ábra: a pályán töltött évek száma 

II. Jutalmazás és büntetés, mint nevelési módszer az iskolában 

„Az individuális normaorientációjú tanár a tanulók aktuális teljesítményváltozásaira figyel, 

felfogása szerint a tanuló aktuális teljesítménye változhat, időről időre korrigálható. A tanuló 

sokféle képességét figyelembe véve differenciáltan értékel, így valószínűleg a diáknak is 

differenciált képe alakul ki önmagáról.”8 

Pedagógusok véleménye és tapasztalatai 

Kíváncsi voltam, vajon mit gondolnak a mai pedagógusok a jutalmazásról és 

büntetésről, mikor, milyen okból és milyen formában alkalmazzák a munkájuk során és 

mennyire tartják őket célravezetőnek az oktató-nevelő folyamatban. Összeállítottam egy 

kérdőívet a témában, ami végül 40 általános iskolában tanító pedagógust ért el.  

A kitöltők között (38 nő és 2 férfi) az 

életkort tekintve a 22-30 évesek voltak a 

legtöbben, 21-en, közülük is a legtöbben 

frissen végzett pedagógusok, akik kevesebb, 

mint 2 éve vannak a pályán. A vizsgált minta 

60%-a kevesebb, mint 8 éve tanít, de szerepel 

közöttük olyan is, aki több, mint 25, esetleg 

több, mint 36 éve formálja a felnövekvő nemzedéket.  

A megkérdezettek közel 90%-a demokratikus személységtípusú pedagógusnak vallja 

magát. Autokratikusnak, tekintélyelvűnek 4-en értékelték magukat, ők főleg az idősebb 

korosztály tagjai, valamint férfiak. 

Az egyetlen, magát laissez faire 

nevelő típusnak való válaszadó 

pedig a fiatal, kezdő tanítók közül 

került ki. 

A válaszadók mindegyike a 

jutalmazást tartja motiválóbbnak a 

munkája során, a büntetést 

kevésbé célravezetőnek ítélik meg, 

nem is választotta senki az ehhez fűződő alternatívákat. 70% ítéli meg úgy, hogy inkább 

jutalmazással érhetjük el a célt. 

                                                           
8 Kiss Margit, Mezősi Károly, Pavlik Oszkárné. 1999. Értékelés a Pedagógiában. Budapest: Fővárosi Pedagógiai 
Intézet. (17. oldal) 

2. ábra: jutalmazás és büntetés célra vezetősége 
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3. ábra: tiltószavak használatának gyakorisága 

A legtöbb tanító az egész nap folyamán történő folyamatos megerősítést részeíti 

előnyben, 37-en jeölték meg az értékelés ezen fajtáját. Második helyen végzett, egy 

szavazattal megelőzve a napi értékelést a heti változat, míg 11-en választották a havi 

értékelést. Mindez megerősíti azt az 

észrevételt, hogy a netgeneráció 

számára mennyire fontos az azonnali 

válasz, mint láthatjuk, ezt a 

padagógusok is érzékelik, a 

folyamatos értékelés kiemelt szerepet 

kapott. 

Arra a kérdésre, hogy milyen 

rendszerességgel használnak 

tiltószavas utasítást a tanárok, változatos válaszok érkeztek. 45% ítélte meg úgy, gyakran 

hangzik el a munkája során a nem, vagy a ne tiltószó, míg 15 % választotta azt, sokszor. 

Mindössze 9-en jelölték a ritkán opciót, míg a soha lehetőséget senki, ami hűen tükrözi a mai 

magyar nevelés egyik legnagyobb hiányosságát, a helytelen magatartás kiemelését, a helyes 

magatartásra való rávilágítás helyett. 

A jutalmazás milyenségére adott válaszokból kiderül, hogy csak kevesen alkalmaznak 

non-verbális jelzéseket. Sok a szóbeli dicséret, a tárgyi megerősítés, mint a pirospont, kisötös, 

matricák, nyomdák. Többeknél előfordul a szabadidő meghosszabítása, egy-egy közös 

program, játék bevetése is. Legtöbbször kiemelkedő teljesítmény, szorgalom esetében 

jutalmaznak, de sokaknál megjelent a helyes magaviselet, a fejlődés pozitív értékelése és a 

tanulók önmagukhoz való viszonyítása. 

A büntetést általában szélsőségesen kirívó esetkben alkalmazzák a válaszadók. Többen 

soroltak fel olyan eseteket, amik az erőszakos viselkedésre, mások bántalmazására 

vonatkoznak, vagy a házirend megsértésére, de megjelent a teljesítményromlás, a 

feladatvégzés hiánya és a trágár beszéd is az indokok között. A büntetés mértékét a 

szabályszegéshez viszonyítják a kérdezettek. A játékból való kiállításon, a szóbeli 

figyelmeztetésen át, a fekete ponton, kisegyesen kívül megjelent a jutalmak megvonása, a 

jóvátétel és az írásbeli, hivatalos figyelmeztetés is. 

A kérdőív kiértékelése, a megosztott válaszok mutatják, hogy a változás megkezdődött, 

hogy a pedagógusok egy része már felismerte, a mai fiatal generációk másképp működnek, 

úgyanakkor mutatják azt is, hogy ez a változás főleg az oktató munkában jelent meg, a 

nevelési technikáinkban még kevésbé szembetűnő mindez. 
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A fejlesztő értékelés 

Az oktatási intézményekben folyó oktató-nevelő munka nagy változásokon ment 

keresztül az elmúlt években. A folyamatosan változó generációk, az új társadalmi igények és 

kihívások megkövetelték az oktatási folyamatok átalakulását. Ezt persze könnyű belátni, a 

fejlődés nélkülözhetetlen, a tananyagtartalom, a NAT változik, a megnövekedett igényeket 

mindenki érti, ha nem is értünk egyet minden változtatással nincs nagy mozgásterünk a 

megtanítandó ismeretekkel kapcsolatban, amin változtathatunk az a tanítási folyamat 

megtervezésének és kivitelezésének módja. A fejlesztő értékelés a tanítási-tanulási folyamat 

részeként egy alternatívát ad a megnövekedett tananyagtartalom könnyebb és hatásosabb 

elsajátításához. 

A módszer lényege, hogy a gyerekek különbözőségére alapoz. Nem vagyunk 

egyformák, mindenki más területen teljesít eredményesen és más nehézségekkel küzd. A 

fejlesztő értékelés ezt a különbözőséget, az egyéniséget pártolja, a heterogén osztály és 

csoportösszetételek mellett teszi le a voksot, mondván, hogy a sokszínűség gazdagítja a 

közösséget, általa kiegészíthetjük, taníthatjuk, fejleszthetjük és segíthetjük egymást. A tanító 

feladata, hogy megismerje és megismertesse tanítványaival saját erősségeiket, utat mutasson 

azok fejlesztéséhez és megfelelő kihasználásához. Mindezt az egyéni célok és feladatok 

kijelölésével és nyomon követésével, az esetleges változtatások meghozatalával és az elért 

sikerek elismerésével érhetjük el. Minden tanuló fejlődési üteme más és más, erősségeik 

függvényében egyéni tanulási folyamatot igényelnek. A személyre szabott célok és feladatok 

segítenek a kudarc elkerülésben, így nem szegjük kedvüket a tanulással kapcsolatban és a 

sikerélmények motiválják őket a további fejlődésre. 

„A kutatók hosszabb ideje érvelnek úgy, hogy a tanulói eredményesség közvetlen 

összefüggésben van azzal, hogy a diákok mit gondolnak saját magukról, milyen az 

önmagukról alkotott személyes meggyőződésük, énképük. Sokkal jobban megy a tanulás 

azoknak a gyerekeknek, akik ügyes, felelős és valamirevaló embernek tartják magukat.”9 

Az egyéni fejlődési utak, a sikerélmények és pozitív megerősítés célravezetők a tanulás 

megszerettetésében, ami a mai folyamatosan fejlődő világban, ahol az élethosszig tartó 

tanulás társadalmi elvárás, nélkülözhetetlen erény és a boldog, kiegyensúlyozott élet egyik 

kulcsa lehet.  

                                                           
9 Lénárd Sándor, Rapos Dóra. 2009. Fejlesztő értékelés.  
Budapest: Gondolat Kiadó. (26. oldal) 
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III. A pozitív pszichológia 

„ A mindennapi tisztálkodás a modern kultúra részévé vált, de gondolunk-e mindennap a 

megfelelő örömadaról, a pozitív érzések és élmények begyűjtéséről? A mentális egészség 

megőrzése a modern társadalomban csakis akkor lehetséges, ha tudatosan törekszünk arra, 

hogy mindennapi életünket az örömelv alapján építsük fel.”10 

A pozitív pszichológia szükségessége az egészségmegőrzésben 

Minden szülő és pedagógus arra törekszik, hogy gyermekeiből, tanítványaiból a 

legjobbat hozhassa ki, biztosítsa számukra a lehető legtöbb lehetőséget, hogy boldog, 

kiegyensúlyozott és produktív személyiséggé válhassanak, akik aktív és tudatos részei a 

társadalomnak. Gyakran előfordul azonban, hogy a lehetőségek biztosítása, a különórák és 

korrepetálások, a vitaminbombák és sportfoglalkozások közepette megfeledkezünk róla, hogy 

a testi egészséggondozás és jövőépítés mellett a gyermekek mentális egészsége is fontos, 

márpedig a lelki, pszichés megbetegedések sokáig észrevétlenek maradhatnak, főleg egy 

olyan rohanó világban, mint a miénk, ahol csak kevés idő jut a megfelelő kommunikációra. 

„A WHO 1946-os meghatározása szerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális 

jóllét állapota, és nem csupán a betegség hiánya.”11 Már az ókori görögök is hasonlóan 

határozták meg az egészség fogalmát és nem választották külön a test és lélek harmóniáját. 

Mára a megnövekedett beérkező ingerek száma mellett még inkább figyelmet kellene 

fordítanunk a lelki egészségmegőrzésre, hiszen lelki állapotunk nagyban meghatározza fizikai 

egészségünket is. Gondoljunk csak arra, hány olyan mondernkori megbetegedést ismerünk, 

melynek bizonyítottan lelki okai is vannak? A rák, a szívkoszorúér megbetegedések, a 

krónikus emésztési zavarok, a gyomorfekély, a rengeteg elhízás, a fiatalok körében is terjedő 

bulemia nervosa vagy az anorexia, mind olyan megbetegedések, melyeknek száma 

folyamatosan növekszik egyenesen arányosan a mókuskerék okozta stressz és az egyre 

nagyobb, társadalom állította elvárások következtében.  

A nevelés célja az lenne, hogy megtanítsuk az ebbe a pörgő, soha meg nem álló világba 

született új generációkat, hogyan lassíthatnak le egy kicsit, és hogyan tudják kialakítani 

azokat a szükséges adaptációs készségeket, amik segítik őket a boldogulásban. Ebben lehet 

nagy segítségünkre a pozitív pszichológia és az általa nyújtott preventív módszerek.  

                                                           
10Pikó Bettina. 2005. Lelki egészség a modern társadalomban - Pozitív pszichológia. Budapest: Akadémia Kiadó. 
(9. oldal) 
11 Uo. (12. oldal) 
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Tehát „a pozitív pszichológia célja az emberi életminőség szolgálata. Ehhez nyújt 

empirikusan is megalapozott elméleteket és dolgoz ki gyakorlati útmutatókat.”12 

A pozitív pszichológia alapelemei és az örömelv 

A pozitív pszichológia feladata nem más, minthogy biztosítsa azokat az eszközöket és 

kialakítsa azokat a személyiségjegyeket, melyek segítségével elérhető a jóllét állapota. Pikó 

Bettina, Fernandez Ballestross nézetei alapján a jóllét érzéséhez a következő tulajdonságok 

meglétét és fejlesztését tartja szükségesnek:  

 pozitív emocionalitás, mely alatt többek között az optimista gondolkodást, a boldogság 

és elégedettség érzését valamint az autentikus létezést, a szeretni tudást és szeretve 

levést, az önbecsülést értjük. 

 pozitív motivációk. Ide sorolhatjuk az énmegvalósításra, a hatékonyságra és a flow 

élményre való törekvést, melyekhez nélkülözhetetlen a megfelelő célok kitűzése és 

szem előtt tartása. 

 intellektuális erények, azaz a hétköznapi bölcsesség, a kreativitás, az eredetiség, 

identitás és a traumák pozitív feldolgozásának képessége, a megfelelő stresszkezelési és 

megküzdési stratégiák használata. 

 társas erények. Fontos, hogy az egyén érezze a szociális integrációt, rendelkezzen a 

helyes kommunikációs készséggel és az empátia képességével, hogy beilleszkedjen, és 

ezáltal ne érezze egyedül magát. Tudjon kapcsolatokat kialakítani, fenntartani és 

lezárni, ha éppen az szükséges. 

 társadalmi erények, mint a tolerancia, szolidaritás vagy a méltányosság. Ezen 

tulajdonságok nélkülözhetetlenek egy olyan korban, ahol a külső kontrollra való hajlam 

nagyon jellemző az egyénekre.  

A pszichikai, szociális és társas jóllét eléréséhez továbbá fontos kritériumok még a 

társas és önelfogadás, a személyiségnövekedés és a szociális megvalósítás, az autonómia, a 

pozitív kapcsolatok, a környezeti felelősség, a szociális közreműködés és koherencia.13 

A felsorolt tulajdonságok mindegyike a pozitív pszichológia egy-egy alapeleme, 

melynek fejlesztésére kell törekednünk. A fejezet további részében a teljesség igénye nélkül 

ezek közül térek ki a fontosabbakra részletesebben. 
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Kezdjük a boldogsággal, mint központi elemmel. Ez a pozitív érzés „nem csupán a 

pozitív érzelmek megtapasztalásából fakad, hanem lényegében egyensúlyt jelöl a pozitív és 

negatív érzelmek között.”14 A boldogság szubjektív fogalom, mindenkinek mást jelent. 

Meghatározása függ a társadalmi, kulturális és szociális háttértől, valamint egyes 

személyiségjegyektől is, többek között attól, hogy az egyén extrovertált vagy introvertált 

személyiség-e. Bárki lehet boldog, függetlenül a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyétől, 

vagy anyagi helyzetétől, sőt valójában a családi állapot, a nem vagy az iskolai végzettség sem 

befolyásolják számottevően. A legfőbb meghatározó, hogy az egyén mennyire elégedett a 

helyzetével, milyen elvárásokkal áll az élet kihívásaihoz és milyen célok elérését tűzi ki maga 

elé. A rosszul meghatározott, nehezen elérhető, megvalósíthatatlan célok kitűzése 

csalódottság és düh érzését vonja maga után, ezzel szemben a túl könnyű siker hosszútávon 

nem hat motiválóan a személyiség fejlődésére, közömbösséghez vezet. „Ha az egyén reális 

célokat tűz ki maga elé, és kellőképpen rugalmas, amennyiben a környezet függvényében 

módosítania kell azokat, akkor a hatás pozitív lehet.”15 

Szorosan kapcsolódik ehhez az érzelemhez az örömelv két fajtája. Az egyik, tipikusan a 

nyugati fogyasztói társadalom hedonisztikus jellegét hordozza magában. Az örömelv ezen 

típusa az érzéki örömökkel, a birtoklásvággyal,  a „carpe diem” felfogással és a kielégülést 

hozó élmények halmozásával áll kapcsolatban. Az általa nyújtott boldogság és 

megelégedettség érzése azonban csak időszakos, az érzés hamar elmúlik, közvetlenül a 

megszerzett élmény/tárgy birtokba vétele után. Másik fajtája egy állandóbb, tartós boldogság 

érzését rejti magában, mivel mozgatórugója a belső fejlődés. Természetesen ehhez a 

fejlődéshez önmegvalósításra, belső kontrollra és önszabályozásra van szükség, melyek 

elérése és fejlesztése hosszú folyamat eredménye. Mindez persze nem azt jelenti, hogy az 

örömelv ezen típusa megveti a fogyasztói társadalom nyújtotta javakat, mindössze 

mértékletességre int, hogy ezen javak birtoklása is eszköz lehessen a fejlődésre.16 

Az optimizmus és a humor is egy-egy védőfaktor a stresszbetegségekkel szemben. 

Mindkét szemléletmód segít a depresszió elkerülésében, valamint a derűlátásban. Az 

optimista életfelfogás a jövő pozitív látásmódját, a későbbi célok meghatározása mellett az 

elérésükhöz szükséges út megtervezését és véghezvitelét is magába foglalja. Mindemellett a 
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Kiadó. 



16 
 

humor „olyan biokémiai folyamatokat indít el, amelyek kedvezően hatnak az 

immunrendszerre”17. 

Az úgynevezett flow állapot, vagyis az áramlatélmény igen közel áll az autentikus 

viselkedéshez. Mindkét fogalom a belső motivációra épít, lényege, hogy olyan tevékenységet 

végezzünk, mely önmagában megelégedettséget vált ki belőlünk. Nem azért végezzük, mert el 

akarunk vele érni valamit, egyszerűen maga a cselekvés a cél. Mikor elérjük ezt az állapotot, 

képesek leszünk a kiteljesedésre, a teljes nyugalomra és tágítani tudjuk az éntudatunkat. Az 

autentikus egyénnek négy fontos jellemvonását érdemes kiemelnünk. Első sorban az 

éntudatosság, mind a jó mind a rossz tulajdonságok felvállalása és megfelelő irányba való 

fejlesztése. Ugyanilyen fontos a belső motiváció és az adekvát információfeldolgozás, 

valamint az olyan szociális tér keresése, melyben az egyén önmaga lehet, nem kell 

meghasonulnia, kompromisszumokat kötnie a környezetével saját meggyőződésével 

kapcsolatban. 

A pozitív érzelmek legerősebbike a szeretet érzése, melynek hiánya súlyos lelki 

betegségek kialakuláshoz is vezethet. Érzelmeink nagyban meghatározzák döntéseinket és 

kihatással lehetnek az immunrendszerünk működésére is. „A szeretet a legjobb gyógyszer.”, 

ahogy Paracelsus is mondta. Személyiségfejlődésünk során kisgyermekkorban fontos, hogy 

megtanuljuk felismerni és kezelni mind a saját, mind mások érzéseit, és a későbbiekben se 

feledkezzünk meg az érzelmi intelligencia fontosságáról és fejlesztéséről, mivel a mai 

társadalomban ezen erények kezdenek elhalványulni. „Meg kell tanulnunk ismét a 

szeretetteljes kapcsolat, a biztonsági kötődés művészetét. Ehhez a pozitív pszichológiai 

eredmények kellő támpontot adhatnak.”18 

A helyes önértékelés és önbecsülés elengedhetetlen az egészséges 

személyiségfejlődésben. A rosszul felmért képességek, alacsony önbecsülés depresszióhoz, 

szorongáshoz vezet, ugyanakkor a túlzott mértékű énmegállapítások is károsan hatnak a 

személyiségre, fokozott kockázatvállalásra, konfliktushelyzetek keresésére, önfényezésre 

sarkallják az egyént, főleg kamaszkorban mikor a kockázatvállalás egyébként is 

nagymértékben jellemző az életkori sajátosságok miatt. A helytelen önbecsléssel rendelkező 

személyiség könnyen befolyásolható, hamar áldozatául esik a fogyasztói társadalom, a média 

sugallta hedonisztikus élményeknek, melyeknek következtében függővé, belső motivációk 

helyett a könnyen megszerezhető javak által nyújtott pillanatnyi boldogság rabjává válik.  
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Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a pozitív pszichológia a sikerélmények 

keresését helyezi előtérbe a kudarcok kerülésével szemben. Ez a hozzáállás is a belső 

motivációval kell, hogy összhangban legyen, a mai generációknál, az iskolában ennek 

kialakítása az egyik fontos feladatunk. Nem mindegy ugyanis, hogy a tanuló csak a 

kontrollszemély jelenlétében tartja e be a szabályokat, vagy akkor is helyesen cselekszik, ha 

nincs, aki megbüntesse őt ellenkező esetben. 

A fejlődés és előrehaladás érdekében fontos, hogy minden életszakaszban megfelelő 

célokat tűzzünk ki magunk elé. A fiatal korosztályokat még segítenünk kell, hogy ezeket a 

célokat helyesen fogalmazzák meg és az elérésükhöz vezető utat is ésszerűen tervezzék és 

valósítsák meg. Legyen a kitűzött cél belső indíttatású, autentikus és kemény munka árán 

megvalósítható, hogy általa valóban fejlődhessenek, de sikerélményhez is juthassanak. 

Az intellektuális erények közé soroltuk a hétköznapi bölcsességet is, mint a jóllét egyik 

alapkövét. De vajon mit is jelent a hétköznapi bölcsesség kifejezés? „Átfogó ismeretekkel 

rendelkezés magáról az életről, az élet értelméről és menetéről, az életproblémák kezeléséről. 

Az események adekvát megítélése és kezelése.”19 Az a személyiségvonás, mely utat mutat 

nekünk, irányít minket az életben. Ahhoz, hogy megfelelően működjön ez az iránytű, az 

egyénnek rendelkeznie kell realitásérzékkel és helyes szociális és kommunikációs 

készségekkel, nyitottnak és érdeklődőnek kell lennie a világgal kapcsolatban, hogy a 

problémás helyzetekben pontosan ki tudja értékelni a lehetséges kimeneteleket és 

megtalálhassa a legjobb megoldást. 

A történelem során számos példát tudnánk hozni olyan esetekre, melyben zsenik, 

feltalálók, művészek nehéz életkörülményeik és gyermekkoruk ellenére sikeres felnőtté 

váltak. Pikó Bettina egy Einsteini megállapításra hivatkozva a kreativitással magyarázza ezt 

a folyamatot. Mindebből az következik, hogy a kreativitás is egy védőfaktor lehet a 

személyiségfejlődés során, mely ugyan nem adatik meg mindenkinek, de azon kevesek, akik 

valamely területen kitűnnek a többiek közül mindez hatalmas lehetőség, melyet nekünk 

felnőtteknek kell felfedeznünk, és segítenünk abban, hogy minél előbb felszínre kerülhessen, 

és az egyén szolgálatába állhasson. 

Meghatározó lehet a pozitív lelki fejlődésben az is, hogy az életünk során átélt 

traumákat, hogyan, vagy hogyan nem dolgozzuk fel. „Nem önmagában a trauma és a károsító 

élmény az, ami visszavet a fejlődésben, hanem az, ahogyan reagálunk rá, ahogyan sikerül, 
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vagy nem sikerül feldolgoznunk. A pszichológia nyelvére lefordítva ez annyit jelent, hogy a 

gyengeségek állandó javítgatása helyett az erősségeket, erényeket kell továbbfejleszteni.”20 

A megfelelő kommunikációs készségek mellett a leglényegesebb társas erény az 

empátia. Segítségével az egyén képessé válik a beleélésre, könnyebben ráhangolódhat a 

társaira, ezáltal segítő, támogató kapcsolati rendszerre tehet szert, elérheti társai elismerését, 

ami közvetlenül hat saját megítélésére és önbecsülésére is. A mai digitális forradalom idején, 

a soha nem nyugvó ingerhullámok között ez a képesség elhalványulóban van. Egyre 

kevesebben foglalkoznak szívesen másokkal magukon kívül. Ha mentálisan is egészségesek 

kívánunk lenni és egy lelkileg és pszichésen is kiegyensúlyozott generációt szeretnénk 

nevelni, ezen változtatnunk kell.  

A fent említett személyiségjegyek nélkülözhetetlenek a jóllét megéléséhez, arra kell 

törekednünk, hogy a felnövekvő generáció megismerje, elsajátítsa és fejlessze magában 

ezeket a képességeket. 

 A pozitív fejlődéspszichológia 

A pozitív pszichológia fejlődéslélektana Erik Erickson fejlődéselméletéhez áll a 

legközelebb, melynek lényege, hogy az egyes fejlődési szakaszokban az egyénnek különböző 

krízishelyzeteken kell átesnie, melyek megoldása és lereagálása fogja kialakítani a 

személyiségünket. Csecsemőkorban alakul ki az ősbizalom, a megfelelő kötődési formák. Ha 

ebben a korban az egyén nem megfelelően oldja meg a krízist, később bizalmatlan, nehezen 

kötődő felnőtté válhat az illető.  Kisgyermekkorban az autonómia kerül előtérbe, problémás 

esetben függéskényszer léphet fel, az egyén képtelen lesz önálló döntéseket hozni. Az 

óvodáskor a kezdeményezőkészség, a kapcsolatfelvétel és tartás, a szociális készségek 

kialakulásának időszaka, míg kisiskolás korban a vállalkozó kedvet, munkamorált és a 

felfedezések adta érdeklődést és motivációt sajátíthatjuk el.  

Serdülőkorban a kamaszok önmaguk keresése során megfelelő megküzdési stratégiát 

választva, kísérletezve megtalálják saját identitásukat. Ez a szakasz az egyik legnehezebben 

leküzdhető krízist hordozza magában, nem véletlenül, hiszen ekkor alakul ki teljes mértékben 

a személyiségünk, és fizikailag is ebben a korban változunk a legtöbbet. A válság leküzdése 

során, a megfelelő fejlődéshez szerencsére léteznek védőfaktorok. Segíthet az akadályok 

legyőzésében a stabil önbecsülés és önbizalom, a helyes belső kontroll és a 

kezdeményezőkészség. Fontos tehát, hogy úgy érkezzen el a kiskamasz ezen kihívásokhoz, 

                                                           
20 Pikó Bettina. 2005. Lelki egészség a modern társadalomban - Pozitív pszichológia. Budapest: Akadémia Kiadó. 
(83. oldal) 



19 
 

hogy ezen tulajdonságokkal már felvérteztük őt a nevelés során. Elengedhetetlen belső 

potenciálok továbbá a mértékletesség, felelősség, döntéshozó képesség, az interperszonális 

készségek, a társas ellenállóképesség és hatékony konfliktusmegoldó képesség. Sokban 

hozzájárul a helyes kríziskezeléshez a sikerorientáltság és nyitottság, valamint az 

elköteleződés és érdeklődés a tanulás és fejlődés iránt. Természetesen a serdülőkorban is 

nélkülözhetetlen a segítő és támogató családi, társadalmi, iskolai és baráti környezet, a 

személyre szabottan felállított elvárások és szabályok, amik további fejlődésre sarkallnak, 

valamint a szabadidő konstruktív felhasználásának igénye és lehetősége. 

A fiatalkor a szerelem és a szexualitás megismerésének és kihívásainak leküzdésének 

időszaka. Felnőttkorra érjük el a produktivitás vágyát, majd később idős korban az integritás 

és a generációs felelősségvállalás kerül a középpontba. 

A pozitív pszichológia ajánlotta megküzdési stratégiákat alkalmazva, reális mégis 

optimista szemléletmód mellett minden a rendelkezésünkre áll, hogy problémamentesen 

essünk át ezeken a kríziseken és boldog, kiegyensúlyozott életet élhessünk. 

A pozitív pedagógia 

„A pozitív pedagógia alapja a pozitív viszonyulás és a pozitív készségek fejlesztése.”21 

A pozitív viszonyulás alatt elsősorban az előítéletmentességet és a beskatulyázás a 

negatív vagy pozitív értelemben vett kivételezés elkerülését értjük, egy olyan alapvető 

hozzáállást a nevelő-oktató munka során, mikor mindenkinek megadjuk a lehetőséget a 

bizonyításra, az első benyomás milyenségét félretéve minden tanulóból a legjobbat nézzük ki, 

biztosítjuk számukra a tiszta lapot. Ahhoz, hogy meglássuk a pozitív tulajdonságokat és 

képességeket a diákokban nélkülözhetetlen ez a nyitottság, a megismerésükre való igény és az 

erre rászánt idő. Célunk az, hogy minden gyermekből a lejobbat hozzuk ki, hogy mindig 

tegyük egy kicsit magasabbra a lécet, melyet megugorva folyamatosan fejleszteni tudjuk őket, 

és kialakítsuk bennük azt a belső motivációt, melynek segítségével később akarják majd a 

további előrelépést. 

Bizonyított tény, hogy a pozitív érzelmek és a megnyugtató, elfogadó légkör ösztönzően 

hat a kognitív képességekre és kreatív megoldásokra sarkall. Elsődleges cél tehát, hogy olyan 

iskolai légkört alakítsunk ki tanulóink számára, melyben jól érzik magukat, félelem nélkül 

tudnak érvényesülni. „Egy diák például jobban teljesíthet feleléskor, ha kevésbé fenyegető 

számára a helyzet […], és ha nem kell gyors döntéseket hoznia, azaz a lassabb 
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pszichomotoros tempóval dolgozó tanulók is – ésszerű keretek között – megkapják a szükséges 

gondolkodási időt.”22 A stresszmentes légkör tehát segít a gondolatok szabad áramlásában és 

meglévő ismeretek könnyebb felidézésében. 

Javítja a munkamorált, feladatvégzésre és kitartásra, további kutatásra ösztönzi a 

diákokat, ha érdeklődési körüknek megfelelő témával dolgozhatnak. Sajnos a mai oktatási 

rendszer erre kevés lehetőséget ad, de segítség lehet, ha a kevésbé izgalmas témát játékos 

módon dolgozzuk fel.  A játék örömérzést kelt, versenyre késztet és a csoportos mivoltának 

köszönhetően a szociális és együttműködési készségeket is fejleszti. Az ilyen jellegű 

csoportos feladatok olyan értékeket tanítanak meg a gyerekeknek, amik mélyen beépülnek a 

személyiségbe anélkül, hogy észrevennék azt. Általuk empátiát, elfogadást, alkalmazkodást 

tanulnak és fejlődik a kommunikációs készségük. „Fejlesztő hatásuk azon alapul, hogy az 

általuk keltett jó érzés, az öröm – felszabadítva, mozgósítva az egyéni gondolatrepertoár 

sokszínűségét – ötleteket inspirál, további felfedezésre sarkall, ezzel is bővítve a 

készségeket.”23 

A sikerélmények megtapasztalása szintén kedvezően hat a teljesítményre, hiszen 

ösztönöz és megelégedettséget vált ki a tanulóból. A dicséret és a véghez vitt feladat 

elismerése által érhetjük el ezt a legegyszerűbb módon. A pozitív megerősítés az oktató-

nevelő munka során elengedhetetlen, főleg a mai netgeneráció számára, akik a média és az 

internet által is megadott azonnali választ várják az egyes tevékenységeik elvégzése után. 

A pedagógiai munkánk során törekednünk kell tehát arra, hogy a tanulási folyamatban a 

diákjaink pozitív érzelmeket és élményeket tapasztaljanak meg, hogy ezek által kreatívabban 

gondolkodjanak és a lehető legjobban teljesítsenek a tanítási órákon. Érdeklődési körüknek 

megfelelő, játékos csoportfeladatok segítségével ösztönözzük őket a fejlődésre és a további 

kutatásra. „A diákoknak nem csupán receptek kellenek a boldog élet titkáról, hanem 

vezérfonalak, amelyekkel el tudják érni azt. A pozitív pedagógiai gyakorlat akkor igazán 

hatékony, ha egyesíti magában a kognitív megközelítést a kompetenciafejlesztési 

módszerekkel.”24 

  

                                                           
22 Reinhardt Melinda. Miért fontosak a pozitív érzelmek iskolai környezetben?  
in: Iskolakultúra 2009. 9. szám 24-45. oldal. (5. oldal) 
23 Uo. (5. oldal) 
24 Hamvai Csaba és Pikó Bettina. Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában: a pozitív pedagógia 
kihívásai. 
in: Magyar Pedagógia 2008. 108. évfolyam 1. szám 71-92. oldal. (87. oldal) 
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IV. A pozitív pszichológiára építő nevelési módszer – a ViTT25 

„Mi a ViTT? 

A Viselkedés Támogató Tanítása olyan rendkívül eredményes nevelési-fegyelmezési módszer, 

amelyet iskolákban, óvodákban, kollégiumokban alkalmaznak intézményi szinten.”26 

Története 

A módszer Amerikából indult útjára, mára már több országban, köztük hazánkban is 

számos intézmény alkalmazza. 1998-ban három egyetemi professzor, Robert Horner, az 

Oregon egyetemről, Goerge Sugai, a Connecticuti egyetemről Tim Lewissel, a Missouri 

egyetem oktatójával közösen kidolgozták a Positive Behavior Support (PBS) elnevezésű 

köznevelési intézményekben alkalmazható nevelési módszert, majd elkezdték bevezetni az 

első iskolákban. Kisebb korrigálásokat követően a módszer hamarosan új nevet kapott, 

kiegészült, így kialakult a ma is használatos Positive Behavioral Interventions and Supports 

(PBIS), vagyis magyarul a Viselkedés Támogató Tanítása kifejezés.  

A gyorsan elért, nagy sikerekre való tekintettel futótűzként kezdett el terjedni az 

államokban. 15 év leforgása alatt több mint 18 000 intézmény döntött a bevezetése mellett és 

ez a szám ma is növekszik. Mára minden államban található egy PBIS központ, ami segít 

összefogni a helyi intézményeket, segítséget és ötleteket nyújt, valamint további képzéseket 

tart iskoláknak. Honlapjukon számon tartanak minden intézményt, és elérhetővé teszik a 

bevezetéshez szükséges dokumentumokat, a módszerről alkotott véleményeket, interjúkat, 

előadásokat. 

Török Orsolya27, a módszer magyarországi meghonosítója 2009-ben találkozott először 

a PBIS-szel, magyar fordításban a ViTT-tel. Családjával egy időre Amerikába költöztek, ahol 

öt gyermekük közül négyen is egy helyi iskolában tanulhattak. Orsolya elmondása szerint, 

már első pillantásra szembetűnő volt a különbség a megismert kinti iskola és a hazai iskolák 

között. A tanulók udvariasak, mosolygósak és segítőkészek voltak az új vendégekkel. 

Szerencsére nem csak a gyerekek ismerhették meg közelebbről is a módszer előnyeit, lévén 

hogy anyukájuk élt az amerikai iskolák azon lehetőségével, hogy szülőként feliratkozhasson, 

és ezáltal részt vállalhasson az iskolai életben. Matek és angol szakos tanár lévén főleg 

matematika órákon vett részt segítőként, de sokat beszélgetett az intézményben oktatókkal, 

közülük is leginkább egyik gyermeke osztályfőnökével, aki rengeteg segédanyaggal, 

                                                           
25 vö: www.vitt.hu (2017. 04. 22. 10:19) 
26 http://vitt.hu/index.php/mi-a-vitt.html (2017. 04. 20. 19:24) 
27 A Török Orsolyával folytatott beszélgetés anyaga megtalálható 3. számú mellékletként a függelékben 

http://www.vitt.hu/
http://vitt.hu/index.php/mi-a-vitt.html%20%20(2017
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információval látta el őt a módszerrel kapcsolatban, ami az idő előre haladtával egyre jobban 

kezdte foglalkoztatni.28 

Sok pozitív tapasztalatot szerzett a kint töltött hónapok során. Egy alkalommal, mikor 

délután egy egyéni tanulási idő felügyelése alkalmával, a már említett tanító nénivel 

beszélgetett a módszerről, az amerikai kolléga megmutatta, hogyan alkalmazható a ViTT a 

gyakorlatban. Ahogy a tanulók elkezdtek mással foglalkozni, sugdolózni, gondolván, hogy 

most a tanító nem figyel, ő felnézett és megdicsért pár tanulót, akik az elvárt módon 

viselkedtek. Az elhangzott szóbeli elismeréseket követően az osztály többi tagja is visszatért a 

helyes magatartáshoz, hátha legközelebb őket is kiemelik. Természetesen otthon is sokat 

beszélgettek a gyerekekkel az ő tapasztalataikról, élményeikről. A legidősebb gyermek 

megfogalmazása szerint a kinti gyerekek azért másak, mint itthon, mert ebben a kinti 

iskolában nem divat rossznak lenni. A tanulók nem néznek fel a rendbontókra, alapvetően 

nem köréjük szereveződnek, szemben az itthon tapasztalatokkal. Kintléte alatt az érdeklődő 

anyuka és tanítónő emailben felkereste és további anyagokat kért a mélyebb megismeréshez 

George Sugaitól.29 

2010-ben hazaérkezésekor tovább folytatta a módszer tanulmányozását, immár Robert 

Horner segítségével, aki engedélyezte az anyagok magyar nyelve fordítását és ingyenes 

közzétételét. Márciustól több előadást is tartott érdeklődő pedagógusoknak, szülőknek, 

egyetemi hallgatóknak. Cikket írt a látottakról. Hamarosan elkészült a módszer magyar oldala 

a vitt.hu és elindult az első képzés, melyen a budapesti Szent Benedek Általános Iskola 

tantestülete vett részt, majd szeptemberben sikeresen bevezették a ViTT-et, elsőként 

hazánkban. Még ebben az évben a módszer népszerűsítésének következményeként a makói 

általános iskola 3 pedagógusa is Amerikába utazott, hogy ott hallgassanak előadásokat a 

ViTT-ről, majd 2011-ben a helyi Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium is 

alkalmazni kezdte ezt a nevelési formát.  

Nem sokkal utánuk Pácinban és Mágocson is bevezetésre került. 2013-ban már sor 

került az első ViTT konferenciára, amin rengeteg érdeklődő pedagógus jelent meg. A 

részvevőknek lehetőségük nyílt a módszer megismerésére, és a ViTT-et már alkalmazó 

tantestületek tapasztalatainak meghallgatására. Mára további két iskolában is beillesztették 

pedagógiai programjukba, Szomoron és Tiszakanyáron, jövőre pedig már egy váci általános 

iskola tanulói is megtapasztalhatják a módszer előnyeit. 

                                                           
28 vö.: Török Orsolyával készített interjú 
29 vö.: Török Orsolyával készített interjú 
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2010 óta az eltelt 7 évben 6 intézmény állt át a ViTT-re, és még nem beszéltünk azokról 

a pedagógusokról, akik önerőből, saját belátásukra alkalmazzák, nem pedig egy egész 

tantestület. Mindez azt mutatja, a pozitív hozzáállás és a szerzett tapasztalatok sokakat 

meggyőztek a módszer alkalmasságáról és előnyeiről. 

 

Alapelvei és módszerei 

Már maga a módszer elnevezése, a ViTT, vagyis a viselkedés támogató tanítása is 

magába foglalja a legfontosabb alapelvet, a gyerekekhez való pozitív hozzáállást, a segítő, 

támogató jelleget. A cél, hogy mind a tanulók, mind a pedagógusok figyelme a helyes mintát 

követő, jó magaviseletű tanulókra szegeződjön, ahelyett, hogy a rossz magaviseletű diákok 

legyenek a fókuszban. Ezt úgy érhetjük el a legkönnyebben, ha a helyes magatartás 

jutalmazása kerül a középpontba, és minél több esetben elismerjük a gyerekek pozitív 

megmozdulásait. Ahelyett, hogy mindig leszidjuk azt, aki kilóg a sorból, dicsérjük meg azt, 

aki követi a szabályokat, így azoknak a gyerekeknek a neve hangzik el többször, azokra 

tereljük a társak figyelmét, akik előttük is példák lehetnek. Ezáltal a problémás tanulók nem 

kapják meg azt a rivaldafényt, amire vágynak, és aminek következtében a diákok köréjük 

szerveződnek, gondolván, az általuk képviselt magatartást másolva ők is menőbbek lehetnek, 

több barátok szerezhetnek, felnéznek majd rájuk.30  

Ahhoz, hogy a módszer jól működhessen első sorban egy jól szervezett, átgondolt és a 

gyerekek számára is érthető szabályrendszer felállítására kell törekedünk, amely az egész 

intézményben, annak minden tanulójára, oktatójára és dolgozójára érvényesíthető. Ezek az 

úgynevezett szabálymátrixok tartalmazzák az iskola által képviselt, elsajátítandó erényeket és 

azok megjelenésének formáját az iskola különböző helyszínein, egyszerűen és pozitívan 

megfogalmazott szabályok formájában. Fontos, hogy megfogalmazásuk inkább állítás legyen, 

kerüljük a tiltásokat, például a „ne szaladj a folyosón” megfogalmazás helyett használjuk a 

„sétálva közlekedj az épületben” utasítást. A legtöbbször megjelenő erények, főként amerikai 

példára a következők lehetnek: tisztelet, együttműködés, kedvesség, biztonság, hazaszeretet, 

becsület, felelősség, jóra-készség, ugyanakkor bármilyen új, az iskola által közvetíteni kívánt 

érték bekerülhet a mátrixba, ezek kerülnek egymás alá a vízszintes sorokba. A másik fontos 

adatsor a rendszerben az iskolai helyszínek megnevezése, mint a tanterem, folyosó, mosdók, 

ebédlő, esetleg a könyvtár és más fontos közösségi terek is megjelenhetnek itt, a függőleges 

oszlopokban.  

                                                           
30 vö.: Török Orsolyával készített interjú 
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Minden olyan intézményben, ahol a ViTT bevezetésre került, a házirend mellett az 

iskola dokumentumai között megtalálhatók ezek a mátrixok, melyek sokszor 

megjelenésükben is hívogatóak. A követendő erények kezdőbetűiből mozaikszavak 

olvashatók ki, amelyek egy újabb gondolat ébresztői lehetnek. (A Szent Benedek iskola 

szabálymátrixa, mint 1. számú melléklet megtekinthető a dolgozat végén) A hivatalos 

dokumentumokon kívül a szabályoknak az intézményben is meg kell jelenniük, lehetőleg 

minél több helyen, kiplakátolva a folyosókon, tantermekben, minden helyiségben, akár csak 

az arra az adott helyre vonatkozó szabályoknak, de mindenképpen jól látható helyen. Ez segíti 

a szabályok elsajátítását és betartását, a vizuális beépülést. 

A szabályok ismertetése és begyakoroltatása a következő lépés, melyet megerősítéssel 

érhetnek el a pedagógusok. A tanulók buzdítása a helyes viselkedésre akkor a legsikeresebb, 

ha az intézmény minden dolgozója következetesen figyeli a diákokat, ugyanazt várják el tőlük 

és ugyanúgy értékelik a viselkedésüket. Igyekezzünk csökkenteni a hibázási lehetőségeket. 

Sokszor már az is elég, ha körbejárunk a teremben a tanítási óra során, fizikai közelségünk 

önmagában ösztönző lehet, olykor elég a beszélgető tanuló mellé állnunk, esetleg a vállára 

tenni a kezünket, és máris hatékony eredményt érhetünk el. Alkalmazzunk non-verbális 

jeleket a szabályokra való emlékeztetéshez. A minél több vizuális jel használata fokozhatja az 

elsajátítás hatékonyságát. Mindemellett ahogy a mondás is tartja: ismétlés a tudás anyja, 

erősítsük meg, írjuk le, mondjuk ki sokszor, nézzük át, ismételtessük el a megtanítani kívánt, 

esetleg nehézséget okozó szabályokat. Az osztályszintű megerősítés egyik kiváló módja lehet 

az „igen-nem doboz”. Készítsünk igen és nem feliratú cédulákat, melyeket egy dobozba 

gyűjthetünk össze az óra folyamán. Tűzzünk ki egy kellően motiváló jutalmat az osztály 

számára és már kezdődhet is a játék. Amennyiben az óra folyamán helyes viselkedést 

tapasztalunk, jelezzük azt az osztály számára és tegyünk egy igen cetlit a dobozba, ugyanígy a 

helytelen magatartás esetében helyezzünk bele egy nem cédulát. Óra végén húzunk a 

dobozból, ha igen szerepel a cédulán, jár a jutalom, ha nem elúszik, legközelebb újra 

próbálkozhatnak. Hasonló ösztönzés lehet, ha egyéni jutalmat tűzünk ki az óra elején és a 

dobozba a példamutató tanulók nevét helyezzük. Sorsoláskor azé/azoké a tanulóké a jutalom, 

akiket kihúztunk a dobozból.  

A módszer talán egyik legnagyobb kihívása, hogy a szabályok megtanítása közben a 

pedagógusoknak igyekezniük kell a kommunikációjukban is arra törekedniük, hogy a pozitív 

és negatív utasítások aránya közelítsen a 8:1-es eloszláshoz. 

A ViTT-ben a szabályok betartásának értékelése maga a jutalmazás, ami több formában 

is megjelenik. A legalapvetőbb elismerés a verbális és non-verbális dicséret, melyet a tanítók 
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dicsérő cédulával is kiegészíthetnek. Erre a lapra felkerül a tanuló neve, esetleg hogy miért és 

kitől kapta a cédulát, majd bekerül egy nagy gyűjtőládába, amiből hetente egyszer ünnepélyes 

keretek között húzásra kerül sor. A kihúzott tanulók száma attól is függ, milyen létszámú az 

adott tagozat, évfolyam vagy osztály, amelyből húzunk, ez attól is függ, hogyan gyűjtetjük, 

milyen leosztásban a cédulákat. A nyertesek jutalomban részesülnek, mely nem feltétlenül 

tárgyi jutalom, lehet az valamilyen megtisztelés, esemény vagy tevékenység, bármi, ami 

motiváló lehet a tanulók számára. Lehetőség van magának a jutalomnak a kihúzására is, így 

még játékosabb lehet a díjazás.  

Miért éppen húzás? Sokak számára meglepő lehet, hogy nem a legtöbbet gyűjtött 

gyerekek a játék győztesei, ennek azonban nagyon észszerű magyarázata van. Abban az 

esetben, ha a cédulákat megszámláljuk, legtöbbször ugyanazok a gyerekek lesznek a 

kiválasztottak, így azoknak a tanulóknak, akik nehezebben boldogulnak, esélye sem lenne, 

hogy ők is kitüntetettek legyenek. Természetesen a húzások alkalmával is kevesebb eséllyel 

indulnak az eminens diákokhoz képest ezek a tanulók, mégis a szerencse tényezőjének 

bevonásával ők is jobban motiválhatók, reménykedhetnek. Ezen kívül nagyon fontos, hogy 

mindvégig megőrizzük ezt a játékos, tét nélküli jellegét a cédulák gyűjtésének több okból is. 

A kevesebb cédulát gyűjtő tanulók motiválásán túl rendkívül fontos, hogy a számlálás 

elkerülésével megelőzhetjük a versengést.31 A magyar oktatási rendszerre igen jellemző a 

teljesítményközpontúság és a versenyszellem, ami nem kedvez a szociális készségek 

kibontakoztatásának. Ha egymással versenyzünk, nem áll érdekünkben, hogy segítsünk a 

többieknek, hogy ők is jobbak lehessenek, hiszen azzal a saját esélyünket rontanánk. Azzal, 

hogy nem számít a mennyiség pontos száma, előnyben részesíthetjük a közösségi jelleget, 

hogy mindannyiunk számára fontos legyen a fejlődés és egymás segítése. 

Az elismerés és ösztönzés egy másik formája lehet a rövidtávú célok kitűzése, melyek 

elérésekor jutalomban részesítjük az egyént vagy akár az egész osztályt, így az elvégzendő 

feladat mértékéhez tudjuk igazítani az elérhető jutalmat, mint például: ha a hét végére 

mindenki szerez 2 cédulát a kedvesség erényéhez kapcsolódóan, akkor a legközelebb játék 

órával indítjuk a hetet. Ez egy közösségi cél, a közösség minden tagjának részt kell vállalnia a 

siker érdekében, a jutalom is a közösség egészének szól. Az ilyen jellegű célok ösztönzik a 

gyerekeket arra is, hogy segítsék egymást a feladat teljesítésében. Azok a tanulók, akik 

egyébként is könnyen megszereznek akár 5-10 cédulát is, nem fognak visszavenni a 

teljesítményükből, csak mert a kevesebb is elég, viszont noszogatni és segíteni fogják azokat a 

                                                           
31 vö.: Török Orsolyával készített interjú 



26 
 

társaikat, akiknek ez nehezebben megy, hiszen a jutalom csak akkor jár, ha mindenki teljesíti 

a kitűzött feladatot.32 

Hasonló jutalmazással segíthetjük tanulóinkat egyénileg is. Vegyünk egy olyan diákot, 

aki nehezen ül meg a helyén, sokszor belebeszél az órába, nem várja meg, míg felszólítják. 

Ösztönözhetjük őt azzal, hogyha az óra első felében csendben tud dolgozni, az óra végi páros 

munkában megválaszthatja a padtársát, természetesen azzal a feltétellel, hogy mellette is 

nyugodtan dolgozik. Az ilyen apróságok kellően motiválóak lehetnek a gyerekek számára, a 

helyes útra terelik őket, mivel a sikert értékeljük pozitívan, nem pedig a kudarcot büntetjük. 

A megfelelő jutalmak megtalálásához azonban jól kell ismernünk a diákjainkat. Jó, ha a 

módszer bevezetésekor, mikor a szabálymátrixszal elkészültünk a tanári kar lelkes tagjaiból 

összeáll egy ViTT bizottság, aki egyéb feladatai mellett összegyűjti, mivel is motiválhatók a 

gyerekek. Minden pedagógus zsebében ott kell, hogy lapuljon több kis praktika is, amit 

hirtelen be lehet vetni, hogy ne az adott pillanatban kelljen azon gondolkodni, mit ajánljunk 

fel a gyerekeknek. Rengeteg jó ötletet gyűjtött össze a Szent Benedek tantestülete, melyeket 

2. számú mellékletként csatoltam a dolgozathoz. 

A helyes viselkedés fókuszba állítása, a jutalmak és elismerések osztása és előtérbe 

helyezése termesztésen nem azt jelenti, hogy szemet hunyhatunk a kihágások fölött, 

mindössze ezeket is a segítő szándékú szemléletmóddal kell, hogy kezeljük. A kihágást 

azonnal jeleznünk kell, rászólással és a helytelen viselkedés kijavításával megbeszélésével 

hárítjuk el azt. Fontos, hogy a rászólás is segítő szándékú legyen. Ne kiabáljunk a gyerekkel, 

mindössze figyelmeztessük a szabály megsértésére és magyarázzuk el neki, legközelebb 

hogyan kezelje az adott szituációt. Abban az esetben, ha háromszori rászólás után sem szűnik 

meg a probléma, hivatalos útra tereljük az ügyet. Minden intézményben kijelölünk egy olyan 

magatartásért felelős személyt (igazgató, igazgató helyettes) aki iktatja a magasabb mértékű, 

többszöri figyelmeztetésre sem múló szabálysértéseket. Ilyen esetben a tanuló kitölt egy 

büntető lapot, amire felkerül a neve, osztálya, a kihágás és annak időpontja, hogy milyen 

szabályt sértett meg és ezzel ki ellen vétett, valamint, hogy mit fog tenni, hogy jóvá tehesse a 

hibáját. A kitöltött lapot a magatartásért felelős személy iktatja, így annak nyoma marad, a 

későbbiekben elővehető, visszanézhető. Ezzel a szülők felé is visszajelzést adhatunk, ha nem 

értik, mi a gond a gyermekükkel, aki otthon teljesen másképp viselkedik, ezeket a 

feljegyzéseket bemutathatjuk nekik, így mivel a gyermek aláírta, mit tett, a szülőben is 

tudatosulhat a probléma. 

                                                           
32 vö.: Török Orsolyával készített interjú 
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A büntető lapokat nem csak lefűzve tároljuk, egy egyszerű Excel táblázatba felvezetve, 

időközönként a ViTT bizottság elemzi azokat. Az elemző megbeszélések több okból is 

hasznosak lehetnek. Könnyen kideríthető belőlük, kik a problémásabb tanulók, akikre figyelni 

kell, mely területen kell fejleszteni őket, esetleg fény derülhet olyan környezeti tényezőkre is, 

melyeknél kis szabályváltoztatásokkal, a gyerekek magatartásától függetlenül érhetünk el 

javulást. Erre jó példa az az eset, mikor a módszert egy javítóintézetben kezdték el 

alkalmazni. A problémás esetek kiértékelésekor észrevették, hogy egyes területeken nagyobb 

számban történnek kihágások. A terület későbbi lezárásával nagymértékben csökkentették a 

szabályszegések számát. Hasonlóan elegendő volt az étkezőbe nyíló két bejárat haladási 

irányának megválasztása. Azt követően, hogy az egyik ajtót bejáratnak, a másikat kijáratnak 

kezdték használni, megelőzve ezzel az összeütközéseket és a torlódást, szintén nagy 

változásokat értek el. Jól látszik ezen eseteken, hogy sokszor kis változtatásokkal is érhetünk 

el sikert, ahhoz azonban hogy felismerjük ezeket a helyzeteket, szükségünk van a folyamatos 

kiértékelésre és elemzésre. 

A ViTT piramis 

 

4. ábra: A ViTT piramis33 

                                                           
33 http://www.vitt.hu/doksik_vittre/Slide1.jpg  (2017. 04. 22. 10:26) 

http://www.vitt.hu/doksik_vittre/Slide1.jpg
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A meglévő tapasztalatok azt igazolják, hogy a módszert alkalmazó intézményekben a 

tanulók 80%-a pozitívan reagál az újdonságokra, hamar megtanulják a rendszert és remekül 

érzik benne magukat. A fennmaradó 20% a nehezen kezelhető gyerek, közülük is a piramis 

csúcsa az a kevés, mindössze 1-5% a magatartási, mentális, beilleszkedési esetleg tanulási 

zavarokkal küzdő tanuló, akik külön odafigyelést igényelnek. A cél természetesen nem 

ezeknek a tanulóknak az elszeparálása, különválasztása a többiektől, hanem megtanításuk a 

helyes viselkedésre, beillesztésük a közösségbe. Erre is ajánl lehetőséget a ViTT. 

Az iktatási rendszernek köszönhetően könnyen felismerhetjük nem csak a problémát, 

hanem a nehezen kezelhető, sokat hibázó tanulókat is. Miután megtaláltuk a diákokat több 

irányba is elindulhatunk a segítésük kapcsán. Az egyik ilyen út, a csoportos foglalkozás. 

hasonló nehézségekkel küzdő gyerekek számára külön tréninget hozunk létre, melynek során 

megbeszélhetik társaikkal, mi okozhatja a problémát és az ő, valamint a csoportot koordináló 

pedagógus segítségével az okok feltárását követően új módszereket tanulhatnak a probléma 

kezelésére, lehetőséget kapnak a helyes viselkedési forma gyakorlására és elsajátítására, 

ebben pedig ugyanúgy a jutalmazás és pozitív megerősítés lesz a segítségükre. Ezeken a 

foglalkozásokon kétféle szociális képességhiányt kezelhetünk. Az egyik esetben a tanuló 

valóban képességhiányban szenved, nem tudja, hogyan kellene viselkednie, mert nem tanulta 

meg, míg a másik esetben valójában teljesítményhiányról beszélhetünk, ez esetben a tanuló 

tisztában van a helyes viselkedés formájával, csak nem a szerint cselekszik. Az ilyen 

tréningek, csoportfoglalkozások létrehozásakor az időpont, helyszín és a résztvevők 

meghatározásán túl szükséges egy tervezet kidolgozása, amelyben feltüntetjük, mennyi idő 

alatt, mit és hogyan szeretnénk elérni. A tréning befejezésekor kiértékeljük a csoportot és 

egyénileg a tanulókat is, ekkor tudjuk eldönteni, sikeres volt-e a foglalkozás, van-e szükség 

esetleg további fejlesztése is. Ez esetben a tanuló egyéni foglalkozásokra, további 

megerősítésre szorul. 

Egy másik járható út lehet a mentorálás. Ez esetben a tanuló mellé kijelölünk egy 

támogató személyt, legyen az tanuló, önkéntes vagy pedagógus, aki az ő saját, egyéni 

igényeinek megfelelően foglalkozik a diákkal. A mentori foglalkozások és találkozók idejét is 

pontosan meg kell határozni, valamint a célt, az elvégzendő feladatokat és a fejlődést is. 

A harmadik lehetőség a „Mi van veled? találkozó”. A program lényege, hogy a 

problémás tanuló mellé kijelölnek egy koordináló személyt, akivel napi szinten találkoznak, 

iskola előtt vagy a szünetekben, ő segíti a nehéz helyzetek megoldásában a diákot, a hibák 

kijavításában. A program részeként a gyermek haladási naplót kap, melyet minden tanárnak 

vezetnie kell, mikor találkozik a tanulóval kitölti a naplót (például egy agresszióra hajlamos 
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diák esetében lejegyzi, adódott e konfliktus a felügyelete alatt, ha igen akkor kivel és miért 

került összetűzésbe a gyerek, és mit próbált meg tenni a tanuló a helyzet elkerülése 

érdekében.) A naplót minden esetben kötelessége a diáknak aláíratni a tanáraival és bemutatni 

a koordinátorának. A nap végén az ő segítségével elemzik a gyerek a napját, megbeszélik, mit 

és hogyan lehetne másképp. Fontos, hogy a programban se feledkezzünk el a pozitív 

megerősítésről, minél többször jelezzük és ismerjük el a gyerek sikerét. A nap végi 

megbeszélést követően a tanuló hazamegy, szüleinek is megmutatja a haladási naplóját az 

aznapi bejegyzésekkel, aláíratja és velük is újra átbeszéli a történéseket. A diákot oktató és 

nevelő pedagógusok, és lehetőség szerint a szülők heti rendszerességgel összeülnek és 

elemzik a hét eseményeit. Kéthavonta grafikont is készítenek az eredményekből és értékelik 

az adatokat, majd ezek függvényében meghatározzák, sikeres volt-e a program, esetleg 

szükséges-e folytatni azt. 

A ViTT tehát számtalan lehetőséget kínál a problémás helyzetek kezelésére is mind 

egyéni, mind csoportos szinten, válogatni tudunk az igényeknek megfelelően a megelőző és 

segítő eljárások között. 
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V. A ViTT alkalmazásának lehetőségei 

Két konkrét, osztályszintű értékelési rendszer bemutatása 

A következő részfejezetben a ViTT gyakorlati oldalát mutatom be, hogy hogyan 

mutatkozik meg az elmélet osztályszintű keretek között, milyen kreatív ötletekkel lehet a 

gyerekek számára még érdekesebbé és izgalmasabbá tenni az értékelést. 

A budapesti Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola két lelkes pedagógusa Gulyásné 

Szalontai Szilvia és Literáti Tünde már nem az első osztályuknál alkalmazzák a ViTT egyes 

elemeit. Szilvia egy előadás alkalmával találkozott a módszerrel, az ő kezdeményezésére 

jártak utána a módszer adta lehetőségeknek és dolgoztak ki közösen egy tantermi, külön az 

osztályra alkalmazható változatot. Hamar megkedvelték a módszert, hiszen az rendkívül közel 

állt az általuk képviselt szeretetteljes, óvó és támogató oktató-nevelő bánásmódhoz. 

Mindkettőjük személyiségére jellemző a gyermekközpontúság, az elfogadás és a belőlük 

áradó nyugalom és szeretet egyébként is nagyon pozitívan hat diákjaikra, akik maguk is 

békés, barátságos és együttműködő, empatikus közösségé válnak a kezük alatt. Elmondásuk 

szerint a sikerük kulcsa, hogy a legnagyobb szeretetben várják a gyerekeket az első naptól 

fogva és ezt a harmonikus légkört igyekeznek megtartani az évek során folyamatosan. Minden 

esetben a gyerekek pozitív tulajdonságaira koncentrálnak, a legnagyobb zsiványban is keresik 

a jót. Ez persze hatalmas türelmet igényel, amiből olykor nekik is kifogynak a tartalékaik, de 

ilyenkor mindig segítik egymást a nyugalom megtalálásában, mikor egyikük ereje végére ért, 

a párjuk veszi át az irányítást, így remekül egyensúlyban tudják tartani a közös munkát. 

Tünde szavaival élve azt a nézetet vallják, miszerint „az agresszió agressziót, a szeretet 

szeretetet szül”, így ahogy Szilva mondja „csírájában van elfojtva az agresszió”. A gyerekek 

szeretetteljes, gondoskodó közegben nevelkednek, így lehetőségük van félelem és 

szorongások nélkül elsajátítani a helyes értékeket és felfedezni a saját erősségeiket. 

Teljes mértékben nem tudták átvenni az egyes elemeket, tekintve, hogy az 

intézményben egyedüli használói a ViTT-nek, így a módszer több elemét ki kellett hagyniuk, 

néhányat pedig átalakítottak, személyre szabtak. Minden évben kitalálnak valami újat, hogy 

maguk és a gyerekek számára se váljon unalmassá az értékelés. A tanulóik első osztályba 

lépésekor a szabályok megtanítására és elmélyítésére különböző színű szabályvirágokat 

alkalmaztak. Ezek nagyjából a szabálymátrixnak feleltek meg. Három számukra fontos 

értéket emeltek ki, a közösségi szellemet, a tanulmányi teljesítményt és az egymás közötti 

kedvességet. Ezek mindegyikét különböző színű, az ajtóra is kihelyezett virágokra tették, 
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melyeknek szirmaira felkerültek az elvárások, szabályok is, természetesen pozitív tanácsok 

formájában. Mivel a gyerekek az évkezdéskor még nem tudtak olvasni, ezeket az elvárásokat 

folyamatosan megerősítették a gyerekekben szóban is. 

A helyes viselkedést minden esetben a verbális és non-verbális megerősítésen túl egy-

egy a betartott szabályhoz kapcsolódó színű papír szirommal jutalmazták, amit a gyerekek 

gyűjteni kezdtek. A legtöbbet, vagy éppen a kijelölt mennyiséget összegyűjtő gyerekeket 

pedig apró jutalmakban részesítették, matricát, forró csokit, édességet osztottak, közösen 

cukrászdába vagy játszótérre vitték az osztályt. A pozitív megerősítésen felül a kihágásokkal 

szemben is azonnal felléptek. Három rászólást követően a tanuló barna szirmot kapott, ami a 

büntető cédulával megegyező szerepet töltött be náluk.  

Egy előző osztályuknál a heti értékelésen túl félévente kitüntették a valamilyen területen 

kiemelkedő tanulókat. A szóbeli elismerésen túl kitűzőt kaptak, amit fél éven keresztül 

jogukban állt büszkén hordani. Elismerték a legszebben olvasó, a legjobban fogalmazó, a 

legjobb helyes író, a legjobban számoló és a legjobb környezettudós tanulók mellett a 

megjobb barátot, a legsegítőkészebb, legérdeklődőbb, legkitartóbb diákot, ami persze 

mindenkit hatalmas büszkeséggel töltött el, mindezeken felül arra ösztönözte a diákokat, hogy 

meglássák mindenkiben a jót és értékelni valót.  

A versenyszellem kiküszöbölése érdekében a gyerekek előtt soha nem tették közzé 

egymás eredményeit, így kerülvén el az összehasonlítgatást. Mindenkit magához mérten 

értékeltek, nem vártak el egy gyengébb teljesítményű diáktól kiváló eredményt, elismeréssel 

díjazták, ha mindent beleadva kihozta magából a legjobbat. Diákjaikat is egymás segítésére és 

elfogadására ösztönözték az évek során. 

A tőlük ellesett alapokat követve a 2016/2017-es tanév folyamán magam is bevezettem 

a módszert a budapesti Molnár Ferenc Általános Iskola egy problémásnak kikiáltott 

másodikos osztályban, ahol pótosztályfőnök lettem. Tanító párom örömmel fogadta az új 

értékelő rendszer bevezetését, egyetértett annak értékeivel és elvárásaival, így szeptemberben 

sok újdonság várta az osztályt – az érdeklődésük felkeltése érdekében persze – egy kalózos 

játék formájában. 

A tanévkezdéskor nem hoztunk létre a gyerekek számára vizuálisan is látható 

szabályrendszert, elvárásainkat szóban ismertettük a gyerekekkel, a tavaly már elsajátított 

szabályokhoz igazodóan.  Négy kategóriát jelöltünk ki a szabályok besorolásakor, melyek 

mentén értékelni tudjuk a gyerekeket. A négy területet négy különböző színnel felruházott 

kalóz képviselni, akik egy szabálylapot a kezükben tartva őrködnek az osztály fölött. Az év 

elején a szabálylapok üresen várták a gyerekeket, mindössze az elnevezésük került fel a 
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1. kép: kalózfüzet és jutalomlapocskák 

papírra: az iskolában, a tanítási órán, egymás között és a felnőttekkel. Kollégámmal a 

kezdetekkor megegyeztünk abban, hogy ezt a rendszert kizárólag a gyerekek magatartásának, 

viselkedésének értékelésére alkalmazzuk, a tanulmányi teljesítmény értékelése tantárgyanként 

más módokon történik. A négy kategóriához négy színű jutalom lapocskát vágtunk fel a 

gyerekeknek. A könnyebb követhetőség érdekében minden hónapban más jelzéssel láttuk el 

őket (horgony, kincsesláda, kalózhajó), így számon tartható a fejlődés is, összehasonlítható 

két egymást követő hónap teljesítménye. Minden esetben, amikor pozitív megmozdulást 

láttunk valamelyik területen, a tanuló a szóbeli dicséret és megerősítés mellett kapott egy a 

kategóriához tartozó színű lapocskát, amit beragaszthatott a terem hátsó felében kiragasztott 

személyre szóló kalózfüzetébe. Itt szeretném megjegyezni, hogy az elsajátítás időszakában 

minden alkalommal elmondtuk a lapocskát szerző tanulónak, miért kapja az elismerést, hogy 

ezzel is tudatosítsuk a helyes viselkedést.  

A lapocskákat minden hónap végén összesítjük. 

A gyerekek megszámolják, ki mennyit gyűjtött, majd 

a három legtöbbet szerző tanulót apró tárgyi 

jutalomban részesítjük. Ezen felül oklevelet kapnak és 

fotó is készül róluk, amit hazavisznek a szüleiknek és 

felteszünk az osztály facebook csoportjába is, amit az 

osztály szülői közösségének hoztunk létre, itt az 

összes szülő megnézheti a képet, így nagy 

megtiszteltetés dobogóra lépni a hónap végén. 

Megjegyezném, hogy ez esetben nem a ViTT-nek 

megfelelően járunk el, mivel nem húzunk, hanem 

számolunk. Jövőre új rendszert vezetünk be, amiben 

bevezetjük a húzást és ezzel mellőzzük a versenyszellemet. Miért választottunk mégis a 

számlálást? A diákjaink között sok a problémás, erőszakos gyerek. A versennyel őket 

szerettük volna ösztönözni, hogy jobbra törekedjenek, ez pedig be is vált, sok nehézséggel 

küzdő tanulónknál értünk el pozitív változást, amit egy későbbi részfejezetben ki is fejtek 

majd részletesebben. 

A folyamatos megerősítésen és havi értékelésen túl, mely valójában a tanítói értékelést 

foglalja magában, bevezettük a „hét kalóza” szavazást is, mellyel a társértékelést kívántuk 

bevezetni és fejleszteni az osztályban. Ennek keretében minden héten megszavazzuk melyik 

tanuló teljesített a legjobban, természetesen magához mérten. A diákok és mi is jelölhetünk 
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2. kép: a hét kalózának oklevele 

3. kép: szabályrendszer, az osztályszerződés aláírása 

bárkit a szavazásra, megfelelő indoklás fejében, majd kézfeltartással jelezzük, a jelöltek közül 

kit választanánk. A legtöbb szavazatot kapó gyerek 

oklevelet és apró tárgyi jutalmat kap, valamint szintén 

fotót készítünk róla.  

Az önértékelés formáját a második félévben 

vezettük be. Készítettem egy tehetségtérképet, amin 

különböző tantárgyi készségek mellett, sportok és más 

erények szigeteit helyeztem el. Helyet kapott a Számoló 

szikla, a Gondolat kikötő, az Író-fok, Az Olva-sóbarlang, 

a Mesemondó-barlang, a Barátság-tó, Játékvár, Foci 

sivatag, Kosár mocsár, a Kitartás csúcs és az Illemrét, 

valamint más helyszínek. A gyerekek minden héten a hét 

kalóza megválasztását követően lehetőséget kapnak 

arra, hogy meggyőzzék a tanítóikat arról, hogy heti 

teljesítményükkel kiérdemeltek egy kikötőt valamelyik szigeten.A megszerzett kikötőt a 

gyerek nevével ellátott zászló kitűzésével jelezzük és tesszük hivatalossá, valamint a tanulók 

az üzenő füzetükbe ragasztott kinyomtatott térképen is jelölik azt, így otthon szüleiknek is 

elbüszkélkedhetnek vele. A cél az, hogy az év végéi legalább 8 kikötőt szerezzenek 

mindannyian, hogy elhajózhassanak a kincses szigetre, és ennek jutalmaként részt vehessenek 

egy kiránduláson. A szigetek megszerzése és a közös cél elég ösztönzés arra, hogy egymást is 

segítsék, így elfogadóbb 

közösséggé váljanak. 

A második félév nem 

csak a térképet hozta 

magával újításként. A téli 

szünet elteltével lekerültek a 

szabálylapokat tartó 

kalózaink. Az osztályt 

csoportokra osztottuk, akik 

feladatukként azt kapták, 

hogy gyűjtsék össze azokat a 

tanácsokat, amiket betartva a nekik jutó kategória színét viselő jutalomlapocska 

megszerezhető. A gyűjtőmunkát követően a csoportok megosztották az osztállyal mire 

jutottak, majd ahol kellett kiegészítettük a tanácsokat. Az így elkészült pozitív 
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megfogalmazású utasítások felkerültek kalózok lapjaira, majd mindannyian aláírtuk őket, így 

kialakult az osztály saját szerződése, ami a ViTT szabálymátrixához hasonló.  

A jutalomlapocskák és szóbeli elismerések mellett egyéb jutalmakat is alkalmazunk a 

ViTT-nek megfelelően, amivel ösztönözzük tanulóinkat a helyes magatartásra. Ilyenek 

például az aktív órai munkáért járó játékórák, a hosszabb udvari szünetek a rendben hagyott 

tanteremért, esetleg játszótéri délutánok a jól sikerült délelőtti tanulásáért cserébe.  

A pozitív hozzáállás és támogató légkör hatalmas változásokat hozott az 

osztályközösség életébe, melyek remélhetőleg tovább fokozhatók idővel. 
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Megfigyelések, tapasztalatok 

A 2015/2016-os iskolaév szeptember 7-én és 8-án megfigyelést végeztem a Bakáts Téri 

Ének-Zenei Általános iskola két induló első osztályában. Az egyik osztály tanítói a már 

fentebb említett Tünde és Szilvi néni, a ViTT elemeit felhasználva kezdték meg a munkát, 

míg a párhuzamos osztályban tanítók egy hagyományosabb nyomdákkal, piros és fekete 

pontokkal értékelő rendszert választottak, így lehetőségem nyílt az összehasonlításra. Mindkét 

tanítópáros lelkesen várta a gyerekeket, nagy szeretettel fogadta az új osztályt, szakmailag 

nem volt különbség a tanítók között, egyikük sem jobb vagy rosszabb a másiknál. 

Megfigyelésem során leültem a teremben és igyekeztem minél kevésbé belefolyni az 

osztály életébe. Arra voltam kíváncsi, hogy a tanítók hányszor dicsérnek, jutalmaznak, 

szidnak, büntetnek. Hány utasítást hallanak a tanulók a nap folyamán, közülük mennyi a 

negatív, tiltó szót tartalmazó. Mindeközben figyeltem a diákok reakcióját és viselkedését, 

visszajelzéseit a tanítók hozzáállására. 

Tapasztalataim egy részét az alábbi táblázatban foglaltam össze. 

4 tanítási órán és a 

napköziben tapasztaltak 

leírása 

1. Kodály osztály  
(a ViTT nevelő 

módszereivel) 

1. Bartók osztály 
(hagyományos nevelési 

módszerrel) 

Non-verbális dicséretek száma 35 db 17 db 

Verbális dicséretek száma 61 db 67 db 

Tárgyi jutalmak száma 
72 db – nyomda és szirmok, 

mosolygós fejek 

87 db – nyomdák és 

színezők 

Szidások száma 4 db 13 db 

Büntetések száma - 
2 db – leültetés játék ideje 

alatt, helycsere 

Utasítások 

száma 

halk nyugodt 158 db 159 db 

szigorú - 5 db 

A nem/ne tiltó szavak 

használatának száma 
8 db 20 db 

1. táblázat: 1.k és 1.b osztály összehasonlító táblázata 

Jól látható a táblázatból, hogy sok esetben nincs nagy különbség a két osztály számai 

között, hasonló mennyiségű dicséret és utasítás hangzott el a nap során, a nagyobb 

különbségek a szidalmaknál és a tiltószó használatnál fordulnak elő. Mielőtt kitérnék a 
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gyerekek reakcióira, szeretnék bemutatni néhány konkrét példát is az utasításokra, 

szidalmakra és a tiltószó használatra is, ugyanis ezek milyenségében is megfigyelhető 

különbségeket találtam. 

Az 1. Kodály osztályban elhangzó utasítások mindegyike a következő kifejezésekkel 

kezdődött: „szeretnélek megkérni…, kérem szépen…, legyél szíves…” ez a fajta kedveskedő 

hangnem csak ritka esetekben fordult elő a párhuzamos osztályban, náluk a megszokott 

felszólító jellegű utasítások voltak többségben, mit: „Rajzolásnál és írásnál a kéz fent van a 

padon.” „Jelentkezz!” vagy „Karba teszi a kezét, aki kész és rám néz!” Kiemelném, hogy 

mindkét osztályban felhívták a gyerekek figyelmét a tankönyvekre való nagy odafigyelésre, 

de az indok, amit a gyerekek hallottak, szintén nagyon másképp hangzott. Míg az 1. Kodály 

osztályosok minden tanszerüket kincsként kezelték, megsimogatták, megsúgták a 

ceruzájuknak, a tankönyvüknek, füzetüknek mennyire szeretik, a Bartókosoknak azért kellett 

vigyázniuk a könyvre, mert jövőre más is megkaphatja azt. Ez persze igaz a Kodály 

osztályosok könyveire is, mégis a hozzáállásban hatalmas a különbség. A korábbi években 

volt szerencsém Tündéék egy másik osztályának munkájába és hétköznapjaiba is betekinteni. 

Kiemelném, hogy az előző osztályuk harmadikban és negyedikben is a Kaméleon olvasóklub 

tagja volt, minden tanuló imádta a könyveket, rengeteget olvasott és a könyvtárat is szívesen 

látogatta. A mai digitális világban az olvasás szeretete nagy kincs, amit csak kevés mai gyerek 

ért meg. Biztos vagyok benne, hogy Tünde hozzáállása, a könyvek simogatása, a kötelező 

olvasmányok helyett a közös olvasmányok játékos és valóban közösen való feldolgozása, a 

történetek gyermekközpontú megválasztása, valamint a mindennapos felolvasások nagyban 

meghatározzák a gyerekek olvasási szokásait. 

Különbség mutatkozik az elhangzott szidások és tiltószavas utasítások között is. A 

Kodály osztály tanulói még ezek közben is érezhették a tanítók szeretetét, segítő szándékát. 

Hatalmas türelemről és elfogadásról árulkodnak a következő mondatok: „Szomorú vagyok, 

hogy beszélgetsz.” „Ez veszélyes volt, szépen!” „ A Bakáts téri általános iskolában én még 

ilyet nem láttam.” „Ez egy iskola.”  A nap folyamán ez a négy szidalmat kifejező mondat 

hagyta el a tanítók száját mindösszesen. Tiltó mondataik mindegyikét magyarázat is követte, 

ami a ViTT szerint is rendkívül fontos. Egyes esetekben akár hatszor, hétszer is megismételtél 

az utasítást, ha kellett, végig ugyanazon a nyugodt és barátságos hangon: „Nem futva, sétálva 

megyünk!” „Nem lökdösődünk! Azt mondod, hogy picit legyél szíves arrébb állni!” „Nem 

oda, látod, hol a helye? Szuper!” Az ilyen mondatok hallatán a gyerekek érezhetik a valódi 

segítő szándékot és lehetőségük van a helyes viselkedést nem csak megtanulni, de megérteni, 

így valóban magukévá tenni azt. A Bartók osztályosoknál a szidások között több fenyegető 
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mondat is elhangzott, mint: „Hozd a pulcsid, mert nem foglak visszaengedni érte.” „Le fogsz 

ülni a helyedre!” „A sor végére küldelek!” „Utolsó figyelmeztetés!”. Mindezen mondatok 

mindannyiunk számára ismerősek, hasonlókat hallhattunk mi is az iskolában és sok 

pedagógus, a fiatal kezdők is hasonlóan nevelik a diákjaikat, hiszen így tanultuk, ez magától 

értetődik és mindben a féltés, a vigyázás és a tanító szándék is benne van, valahogy mégis 

másképp hangzik, és másképp hagy nyomot a diákokban. 

Úgy vettem észre, a Kodály osztály tanulói között jóval kevesebb az iskolaérett gyerek, 

mint a Bartók osztályosok között. A beiskolázási nehézségek persze mindkét osztályban 

megmutatkoztak, mégis a Kodályos közösség sokkal inkább gyermekinek hatott. Többet 

járkáltak a mosdóba, bújósabbak voltak, hamarabb elfáradtak, mint a Bartók társaik.  

Két hónappal később novemberben visszatértem az iskolába és egy hetet töltöttem az 1. 

Kodály osztállyal, náluk végeztem a tanítási gyakorlatomat. Még ennyi idő elteltével is 

meggyűlt a bajunk a sok továbbra is iskolaéretlen gyerekkel. Kiemelnél a kislányt, aki a 

második órát követően már használhatatlan volt, lehajtotta a fejét, olykor el is aludt. 

Előfordult, hogy matematika óra közben énekelni kezdett és nem fejezte be kérés ellenére sem 

a dalt, csak mikor a végére ért. Ezt követően nem dolgozott tovább, arra a napra a munkája 

ennyi volt. Elfáradt, lepihent és nem lehetett bevonni a későbbiekben a játékba sem. 

Játékaikat tekintve is különbözően alakult a két osztály. A Bartók osztályban megindult a 

csoportok szerveződése, a piszkálódások és egyes tanulók kiközösítése. Ha a tanító elhagyta a 

termet a gyerekek másképp kezdtek viselkedni, megjegyzéseket tettek egymásra és kinevették 

a lemaradó tanulót. Ezzel szemben a Kodály diákjainak nem okozott gondot, ha más mellé 

kellett állni a sorban vagy új játszótársat kellett keresni. Csak az játszott egyedül a szünetben, 

aki egyedül is szeretett volna. Viselkedésük a tanári felügyelet hiányában sem változott, 

esetleg csak annyit, hogy a z egyéninek kiosztott feladat megoldásában inkább a páros 

feladatvégzést választották.  

A Molnár Ferencben az idei tanév eleje óra eltelt 7 hónapban sikeresen alkalmaztunk a 

ViTT egy bizonyos formáját tanító párommal. Nem kis erőfeszítések árán, sok befektetett 

energiával és odafigyeléssel azonban sikereket értünk el. Az osztályközösség tagjai 

önállóbbak, sikerorientáltabbak lettek. A problémáik megoldásában is egyre kevesebb 

segítséget kérnek, egy-egy nézeteltérést ügyesen rendeznek egymás között, a mi segítségünk 

nélkül is. Emellett láthatóan a jobbra, többre törekszenek. Sokan választják a helyes 

viselkedést, még akár a rendrakást és takarítást is a jutalom reményében, ahelyett, hogy azon 

ügyeskedjenek, hogyan úszhatnának meg egy-egy lebukást, ha szemeteltek, rosszalkodtak a 

szünetben.  Míg év elején percekre sem lehetett egyedül hagyni az osztályt anélkül, hogy 
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verekedés törjön ki a teremben, mára egy fénymásolás vagy nyomtatás idejére is magukra 

maradhatnak nagyobb konfliktusok nélkül. Sajnos teljes mértékben nem szűnt meg az 

agresszió az osztályban, de az erőszakosabb tanulóink is kezdik belátni, hogy a verekedés 

nem megoldás a problémákra, igyekeznek változtatni a viselkedésükön, kisebb nagyobb 

sikerekkel, amiket mindig nagyon díjazunk, elismerünk. Két kis méregzsákunk, akik 

dühkezelési problémákkal küzdenek, még mindig sokszor kerülnek bajba, hamar kijönnek a 

sodrukból, de mostanra már belátják a hibáikat. Megtanultak bocsánatot kérni, elismerni az 

elkövetett vétségüket, és igyekszenek kerülni a hasonló helyzeteket és változtatni a 

konfliktuskezelési módjaikon. Nincs annál jobb érzés, mikor egy piszkálódó megjegyzést 

követően megjelenik egyikük a tanári asztalnál egy kaján vigyorral az arcán és azt mondja: 

„Saci néni, azt akarták, hogy megint mérges legyek, és csúnyát mondtak rám, de én csak 

legyintettem arra, amit mondtak, elengedtem a fülem mellett és inkább Leviékhez mentem 

oda játszani.” Aminek még ennél is jobban örülünk, hogy a társaik egyre jobban támogatják 

őket a változásban, visszafogják őket egy-egy balhés helyzetben, segítik őket a békés 

rendezésben és a kibékülésben. 

Nagy változás továbbá, hogy kezd egészen a háttérbe szorul a sunnyogás. A gyerekek 

sokáig nem vállalták fel, ha valami rosszat tettek. Sokszor tudtuk, hogy ki vett el több 

uzsonnát, ki dobta ki az egész almát, áztatta el a mosdót, mégis mindig a tagadással találtuk 

szemben magunkat. Mostanra nyomozások nélkül is hamar megkerül a bűnös, aki vállalja is a 

tettéért a felelősséget. Ennek oka bizonyára a támogató, segítő közeg, amit év elejétől fogva 

kialakítottunk. A gyerekek tisztában vannak vele, hogy ha hibáztak is, attól még nem dől 

össze a világ, lehetőséget kapnak a jóvátételre.  

Egyre több szabadidő telik el problémás helyzetek nélkül. Betanító kollégáink is 

sokszor örömmel jelzik vissza felénk, hogy nem volt verekedés, vitatkozás és elmaradt az 

árulkodások hada is. Mindez úgy gondolom, a ViTT-nek köszönhető. Reményeim szerint a 

folytatásban további sikereket érhetünk el és negyedikre mi is egy összetartó, barátságos és 

elfogadó osztályt engedünk ki a kezünk közül, akik már nem a tanítók rémei, hanem egy 

motivált és jól működő, a jóra és érdekesre fogékony csapat lesznek. 
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Összegzés 

A ViTT bemutatásával megválaszolásra kerül a mottóban feltett kérdés, hogy vajon 

miért nem tudjuk ugyanúgy befejezni az utolsó mondatot, miért büntetünk, ahelyett, hogy 

megtanítanánk a helyes viselkedést. Az ok egyszerű, a berögződések és a múlt nevelési 

módszereinek rabjai vagyunk. Elindultunk ugyan a fejlődés útján, de még messze a cél. A 

hozzáállásunk megváltoztatására van szükség, egy nézőpont váltásra, ami végigfut a teljes 

oktatási rendszeren, és nem feledkezik meg a nevelés kérdéséről sem. Nem elég az 

intellektuális képességek fejlesztése és tágítása ugyanis, az érzelmi intelligencia és a szociális 

készségek elsajátítása legalább olyan fontos a mai világban, még ha erről sokszor meg is 

feledkezünk. 

A módszer bevezetése és terjesztése csupán egy lehetőség, egy választható út a cél 

elérésében, hogy életrevaló, sikeres és boldog felnőtteket neveljünk, akik eligazodnak a 

világban, megtalálják helyüket a társadalomban és élni tudnak annak lehetőségeivel, ismerve 

saját határaikat és erősségeiket. A ViTT már bizonyított, az általa felmutatott sikerek 

magukért beszélnek. A módszer alkalmazkodik a kor és a benne felnövekvő generáció 

igényeihez és segítséget nyújt az örök érvényű értékek és erények megértéséhez és belsővé 

tételéhez a gyerekek és a fiatalok számra.  

Kutatásom elérte a célját, hiszen a netgeneráció és a pozitív pszichológia bemutatásával, 

valamint a ViTT módszerének és eddig elért sikereinek megismertetésével egy lehetséges 

választ adtam a generációs különbségek kezelésére és a nevelés hiányosságainak 

felszámolására. Azáltal, hogy még mélyebben foglalkoztam a témával, és több beszélgetést is 

folytattam már régebben a pályán lévő kollégáimmal, még inkább időszerűnek és 

szükségesnek érzem a változást, amit a ViTT és a pozitív szemléletváltás hozhat el az oktató-

nevelő folyamatokba. 
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Mellékletek 

1. számú melléklet - A Szent Benedek Általános Iskola szabálymátrixa 
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2. számú melléklet – A Szent Benedek Ált. Isk. jutalomötlei 
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3. számú melléklet: 

 

Beszélgetés a VITT módszer magyarországi meghonosítójával,  

Török Orsolyával 

 

Ferenczi Sára: A VITT-tel először egy tanítási gyakorlat alkalmával találkoztam a 

Bakáts téri Általános Iskolában, ahol Tünde és Szilvi néni vezették be egy átdolgozott 

fajtáját a saját osztályukban. Idén szeptembertől én is alkalmazni kezdtem az 

osztályomnál a tanító párommal. Lassan, de biztosan haladunk és úgy tűnik, beválni 

látszik nálunk is, pedig rendkívül összetett a gyerekanyagunk, értelmiségi szülők 

gyerekei mellett az osztály több, mint fele hátrányos helyzetű. Érdekelne, vannak-e 

olyan iskolák itthon, ahol az egész intézményben megjelenik a módszer? 

Török Orsolya: Igen, több ilyen iskola is van az ország különböző pontjain, szerepel köztük 

olyan is, ahol még nehezebb helyzetbe kerültek a tanítók, 90-95%-ban hátrányos helyzetű 

diákok ülnek a padokban. Sikeresen alkalmazzák a módszert a Tolna megyei Mágocson, 

Borsod megyében Pácin településen, de kiemelt szerepet kap a makói általános iskola. 

Tiszakanyáron is bevezetésre került a ViTT nem is olyan régen, de remekül alkalmazzák 

Szomoron, itt kiemelném Orosz Attila tanár úrat, aki rendkívül lelkes a módszerrel 

kapcsolatban, és persze itt Budapesten is van egy általános iskolánk a Szent Benedek. Ők 

mind kidolgozták a saját szabálymátrixukat és intézményileg alkalmazzák a módszert. A 

honlapunkon igyekszünk nyilvántartani ezeket az intézményeket, ezért is érdekelt a két 

tanítónő, akikről mesélt. Kíváncsi lennék ők, hogyan használják a ViTT-et? 

Ők a ViTT-ből merítettek ötleteket. Sajnos ők sem ismerik annyira mélyen az alapokat, 

ahogy én sem. Nálunk a gyerekek a pozitív megmozdulásaikért matricát kapnak, ezeket 

gyűjtögetik, majd a hó végén összesítjük őket, és aki a legtöbbet gyűjtötte az jutalomban 

részesül. Emellett tehetségtérképen is helyeket szereznek maguknak, itt az önértékelést s 

gyakoroljuk, valamint minden héten megválaszuk a hét kalózát, az osztály ekkor 

megszavazza ki hozta ki magából a legjobbat a héten, ezzel fejlesztve a társértékelést. 

Igen, igen. Tulajdonképpen a ViTT nem egészen ez. A gyerekek azonnali értékelése, a 

dicséretek valóban közösek, de a módszer szerint a gyerekek szóbeli dicséretet és dicsérő 

cédulákat kapnak. Eddig persze hasonló a dolog, de a ViTT szerint a dicsérő cédulákat 
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gyűjteni kell és heti rendszerességgel, aztán esteleg összesítve havi rendszerességgel húzni 

belőlük, és azt a gyereket külön is megjutalmazni. De ugye több szintje van annak, hogy a 

gyereket megdicsérjük, hogy elismerjük azt, hogy ő jól viselkedett. Egyik az, hogy szóban 

kifejezzük, egy megerősítettebb változata, hogy kap mellé egy dicsérő cédulát, és egy 

csomószor azoknak a gyerekeknek, akik hátrányos helyzetűek, akikkel otthon is kevesebbet 

foglalkoznak meg kevesebb jó szót kapnak, már önmagában az is nagyon fontos tény, hogy 

valaki azt mondja, hogy hű ezt jól csináltad, hogy szóbeli dicséretet kap, annak is nagyon 

örülnek, ha cédulát kapnak annak meg még jobban. És akkor van ugye az, hogy kihúzhatják 

őket is, meg valami egyéb jutalmat is kapnak. Ennek az egésznek olyan egyensúlyban kell 

lennie, ahogy ezt az iskola, vagy a tanárok kezelik, hogy ne kapjon túl nagy hangsúlyt az, 

hogy mit húznak ki. Hogy ne az legyen, hogy „jaj, engem csak szóban dicsért meg a tanító 

néni”, vagy „jaj, én csak egy cetlit kaptam, de az egész nem ér semmit, mert nem engem 

húztak ki”, hanem hogy maradjon meg benne ez a játékosság, meg az öröm, hogy „jaj, de jó, 

most még ki is húzhatnak, de tulajdonképpen mindegy, mert hát az egész olyan jó.” Mondjuk 

ezt a szomoriak nagyon-nagyon jól csinálják. Ők azt mondták, hogy ez az egész egy nagy 

játék, és egy örömünnep, és ők akkor összegyűlnek (ez egy kicsi iskola) és kihúzzák a 

nyertest és a nyereményt és mindegy is, hogy ki az, és hogy mit kap, de hát akkor ott azt 

megünneplik. Ha valahol ez nagyon eltolódik, az nem jó, akkor újra kell gondolni egy csomó 

mindent a tanárok hozzáállásától kezdve a jutalmak mértékéig. Az szokott egy kérdés lenni, 

mielőtt az emberek kipróbálják, vagy ha esetleg rosszul csinálják, hogy hiszen ez nem 

igazságos, hogy kihúznak valakit, meg kell számolni és sorba rakni és akinek a legtöbb van, 

az nyerjen. 

Igen, mi is ugye így alkalmazzuk. 

Ez a legigazságtalanabb leosztás egyébként, azért mert azok, akik nyernek, akiknek egy hét 

alatt 25 cédulájuk összegyűlik, azok úgyis azok, akik az iskolai élet területén egy csomó 

dicséretet és pozitív visszajelzést begyűjtenek. Jók a jegyeik, csomó pirospontot kapnak, 

tanító néni kedvencei, rájuk bízzák a különleges feladatokat, tehát annyi helyen el vannak 

ismerve, és réadásul már kaptak ugye egy csomó cédulát, ami már önmagában megerősítést 

jelent. És akkor még ők vannak az első helyen, akkor azok akik másodikok, vagy esetleg 

utolsó háromban vannak, azoknak marad az, hogy időnként megdicsérik őket, időnként 

kapnak egy cédulát, de ennyi, egyszerűen esélyük sincsen arra, hogy egyszer felkerüljenek a 

dicsőség táblára, meg elsők legyenek, mert soha nem fogják megelőzni azokat a tiszta, rendes, 

szorgalmas kislányokat, akik az elsők. 
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Ez nagyon érdekes, mert nálunk ez valahogy teljesen megfordult. Mi külön bontottuk a 

tantárgyi és magatartásbeli értékelést teljese mértékben. Tehát mondjuk, lehet szerezni 

kék matricát, illetve nem is matricák ezek, ilyen felvagdosott kis cetlik, minden 

hónapban más van, így mondjuk, lehet követni, hogy melyik hónapban gyűjtött esetleg 

többet. Így azt is ki tudjuk emelni, hogy „látod, most öttel többet gyűjtöttél, mint 

múltkor”, tehát magukat is követni tudják a fejlődésben. Szóval lehet órai munkáért 

kapni, de nem azért mert most jókat mondtál, vagy rosszat, hanem azért mert sokat 

jelentkeztél, vagy nagyon aktív voltál, odafigyeltél, esetleg nem dumáltál bele az órába, 

tehát kifejezetten magára a viselkedésre vonatkozóan. Például: van nálunk egy kisfiú, 

aki nagyon szélsőséges, és itt jött ki a legjobban, hogy míg mondjuk, neki van a legtöbb 

szaktanárija, mert egy méregzsák, rengeteg elfojtott düh van benne, amit nem tud 

levezetni, viszont mellette meg ő a legsegítőkészebb és legönzetlenebb gyerek az 

osztályban. És annyira érdekes, hogy sokszor kerül bele a legjobb háromba, mert annyi 

cédulát, annyi pozitív dolgot gyűjtött össze, csak mellette meg kapott mondjuk, két 

szaktanárit is. 

Igazából azért igazságos a húzás, mert míg általában ugyanaz a gyerek kap sokat, és ugyanaz 

a gyerek kap keveset, de így aki keveset kap annak nincs esélye tényleg a „legleglegnek” 

lenni. Viszont hogyha azt nézzük, hogy minden héten van húzás, akkor ugye, van 36 

tanulmányi hét, azok, akiknek nagyon sokszor szokott benne lenni a nevük, azokat többször ki 

fogják húzni, viszont minden bizonnyal azok közül is kerül a kihúzottak közé, akiknek csak 

egy-két cédulájuk van bent, és akkor azt pont megérdemlik. Aztán ha megnézzük, hogy az év 

során kihúzott 36 név közül ki kicsoda, akkor azt látjuk, hogy benne van a Jancsika meg a 

Mancika, akiknek nagy keservesen sikerült csak néhány cédulát összegyűjteni, de milyen jó, 

mert egyszer-egyszer kihúzták, de az összes 34 többi az azokból kerül ki arányosan, akik 

többet gyűjtöttek. Tehát statisztikailag nézve ez a legigazságosabb rendszer, arról nem is 

beszélve, hogy a módszer kitalálói is ezt direkt így találták ki. A másik meg, ami a számolás 

ellen szól, az az, hogy ahol ezt csinálják, ez rengeteg plusz munka, ami kicsit hátráltatja is a 

tanárokat abban, hogy sokat osszanak, mert ez akkor működik jól, hogyha sokat osztanak, de 

ha visszatartják magukat, mert tudják, hogy akkor mondjuk mennyit kell szétosztani, akkor 

elmegy a kedvük. 

Igen, ez igaz.  Mi ezt az egészet úgy oldottuk meg, hogy én ezt egy kalózos játékba 

igyekeztem beleburkolni a gyerekeknek. Az év elején kalózfüzeteket készítettem nekik, 

amikbe saját maguk ragasztgatják bele ezeket a dicséretcédulákat, és a hó végén ők 
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számolják meg maguknak. Nagyon édesek egyébként, amikor hátra rohannak mind a 

23-an a füzetkéikhez, ami egyébként ki van rakva a szekrény oldalára, és akkor ott 

számolgatják, hogy kinek mennyi van. Mi még nem jutottunk el arra a szintre, hogy 

saját magukat magukhoz viszonyítsák, tehát nagyon erős bennük a versenyszellem. 

De ez mondjuk, erősíti is ezt bennük. 

 Igen sajnos, viszont olyan szempontból jó hatással volt rájuk, hogy most nem azon 

versenyeznek, hogy ne bukjanak le, ha valami rosszat csinálnak, hanem azon 

versenyeznek, hogy ők legyenek a legjobbak. Most, hogy már éveleje óta csináljuk ezt, 

kialakult náluk az, hogy nem fognak másképp viselkedni, hogyha kimegyek a teremből, 

mert úgysem éri meg, tehát nem kezdődik meg egy ilyen piszkálódás, hogy most lehet 

rosszalkodni, mert úgyse fog leszidni senki, mert nincs értelme. Hanem hogyha bent 

vagyok, akkor próbálnak minél többet, minél jobban odatenni magukat, mert azért 

kapnak dicséretet és a végén akkor ők lehetnek a legjobbak. 

Szerintem, mivel ugye most kezdtek iskolába járni, azért én ezt mindenképpen megfontolásra 

javaslom ennek az egymáshoz képesti versengésnek a kiváltását, tehát hogyha a legjobbat, 

vagy a legjobb hármat jutalmazzák, akkor óhatatlanul egymással versenyeznek. Ha meg az 

van, hogy csak magukhoz, az előző hónapokhoz képest nézze mindenki, hogy hogyan teljesít, 

akkor az nyilvánvalóan más irányba viszi ezt a dolgot. Ők még annyira picit, hogy vevők 

bármilyen változtatásra. Ennek én nagyon sok előnyét látom, ha nincsennek egymással 

megversenyeztetve ezen a téren. Például lehet azt nézni akinek komolyabb problémái vannak, 

például állandóan felugrál meg belekiabál az órába, akkor ki lehet tűzni célul,  hogy mondjuk 

Józsikának nehéz megmaradni nyugton és ezért segítsük őt abban, hogyha megbírja azt 

csinálni, hogy ha az óra első tíz percében nem ugrik föl, akkor kap egy matricát. És akkor 

ebben az osztály is tudja önzetlenül segíteni, vagy ha ő az osztálynak kiérdemel egy jutalmat 

az ő saját egyéni problémájának a leküzdésével, akkor ebben nincsen benne az, „hogy na, 

most akkor azért segítsek neki, hogy ő aztán több cédulát szerezzen és megelőzzön engem?” 

tehát annyi lehetőség van ebben, amit szerintem könnyebb kiaknázni akkor, hogyha ezta  

versenyszellemet kivesszük belőle. 

Igen ez a húzás egyébként nagyon jól hangzik. Lassan haladunk egyébként. Nagyon 

érdekes, hogy mi is ezt a szabályrendszert, amiről beszélt, kidolgoztuk. 

Van szabályrendszerük? És pozitív? 
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Igen arra nagyon odafigyeltünk. Két tiltószót tartalmazót volt muszáj beleraknunk. 

Micsodát? 

Hát a nem verekszem, és a nem sértegetem a tárgyaimat, mert nekik még ez kellett. 

Csakhogy egy példát mondjak: az év elején olyan szinten volt jellemző az agresszió az 

osztályra, hogy azalatt a pár másodperc alatt mondjuk, amíg letettem a tollam a 

tolltartóba az asztalon, hátul már két kisfiú fojtogatta egymást, és itt most 7-8 éves 

gyerekekről beszélünk. Szóval muszáj volt beletennünk, mert nem volt elég az a 

megfogalmazás, hogy kedvesen fordulj a társaidhoz, mert ők ezt nem tudták hova tenni. 

Annyira nem ezt hozták otthonról, hogy muszáj volt feltenni, de a többi esetben 

kifejezetten figyeltünk arra, hogy pozitívan fogalmazzuk meg ezeket az elvárásokat. Ez 

egy nagyon új dolog volt, amit én bevezettem, még a páromnak is, szóval fokozatosan 

haladtunk. Én elkészítettem előre azokat a fali táblákat, amire később felgyűjtögettük a 

szabályokat, de az első félévben csak mi mondtuk, hogy miért. Megvoltak a színek. Mi 

négy színt használunk egyébként, van a kék, amit az órai munkáért lehet kapni, a zöld, 

ami az iskolában történő minden egyéb dolog, tehát mondjuk a folyosói közlekedés, az 

ebédlőben való viselkedés, és így tovább. Van egy sárga színű, amit egymás közötti 

pozitív megmozdulásokért kapnak, és a piros, amit meg a felnőttekkel való viszonyukért. 

A színek megvoltak, meg a kategóriák. Ennyit tudtak az év elején a gyerekek, és mi az 

év elejétől minden egyes pozitív megmozdulás után adtunk valamilyen színű cédulát, 

amit mi gondoltunk és megindokoltuk nekik, hogy miért kapják. 

Ez ott lapul a zsebben, mindig van nálatok? 

Ki van téve egy tálkában az asztalunkon, így folyamatosan kéznél van. 

És nem vettek el belőle? 

Nem, ilyen nem fordult elő.  Amikor visszajöttünk a téliszünetről, akkor vettük le a 

falról ezeket a táblákat, amik addig üresek voltak, csak maga a cím volt rájuk írva, és a 

gyerekekkel fogalmaztattuk meg, hogy milyen pozitív megmozdulások kellenek ahhoz, 

hogy te azt a színt megszerezhesd. Csoportmunkában összegyűjtögették, utána 

kiegészítgettük, majd mindenki aláírta, tehát tulajdonképpen egy osztályszerződésként 

is használjuk ezt, mert fent van folyamatosan ez a szabály és lehet rá hivatkozni. Most 

már mondjuk maguknak is meg tudják indokolni, hogy miért kapták a cédulát. Már 

nem kell azt mondanom, hogy most ezt azért kapod, mert ma sokat jelentkeztél, vagy 
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nagyon aktív voltál, hanem már el tudják maguk mondani, hogy azét kaptam, mert a 

tanító néni zsebéből kiesett a papírzsepi és én felálltam és kidobtam. Már tudják, hogy 

mit miért, de ehhez kellett fél év, hogy ez kikristályosodjon. 

Meg gondolom, közben egy kicsit jobban tudnak olvasni.  

Hát igen.  Úgyhogy fokozatosan haladunk ezzel előre, lehet, hogy jövőre megpróbáljuk 

mi is ezt a húzásos rendszert, most már idén nem akarom ezzel megbojgatni őket, ha 

már így kezdtük el. 

Persze. Meg olyat is lehet, hogy ha az egész osztály eléri a héten mondjuk, a tízet, akkor azzal 

kiérdemelnek valamit, mondjuk, hogy játékórával kezdjük a jövőhetet. Tehát, hogy legyen 

benne közösségi jelleg. 

A szigetes dolog hasonlít erre nálunk, van egy kalóztérképünk, rajta mindenféle 

tantárgyakhoz, viselkedéshez, játékhoz, sportokhoz kapcsolódó szigetekkel, és ezek 

közül kell 8-at összegyűjteni az év végére, és akinek sikerül, az részt vehet egy jutalom 

kiránduláson. Ez ugye önértékelésen alapul. Van olyan hét, amikor nem szereznek 

kikötőt, mert most éppen nem teljesítettek egyik téren sem olyan kiemelkedően, de ez 

nem is baj. Sokszor egymást segítik az indokoltatásban, vagy a sziget megválasztásában, 

tehát segítik egymást, hogy mindenki megszerezze a 8 kikötőt. Egyelőre még csak ez, 

ami a közös célra sarkall, ez még kevés, ahhoz képest, amit a ViTT előírna. 

Ez inkább csak lehetőség, mint előírás, amit én mondtam. Igazából a ViTT-nek az egyik 

előnyét abban látom, hogy annyira gyors visszajelzést, meg megerősítést tud adni a 

gyerekeknek, meg rövidtávú motivációt is. Tehát mondjuk, ha azt mondta az sárga az egymás 

közötti, akkor: ha a hétvégére mindenkinek van x darab sárgája, akkor a hétfő reggeli első 

órában játszunk, mert akkor ezzel pont arra motiválják őket, hogy egymással kedvesebbek 

legyenek, meg összetartóbbak, tehát kevesebb konfliktus legyen. Mindig rá lehet állni arra, 

ami mondjuk nagyobb probléma. Ettől nyilván nem fogja leredukálni a cédulagyűjtést az aki 

amúgy 15-t is tud, de segíteni fogja a többit abban, hogy ők is megszerezzék azt az x 

mennyiséget. De a magyarországi nevelésben nagyon benne van ez a versenyeztetés, meg 

egyéni teljesítménymérés, és az, hogy hogyan lehet valahogy együtt, az egy kicsit a háttérbe 

szorul. 
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Igen, ez nagyon érdekes, mert hát nekem is ez volt az eső ugye, ami az eszembe jutott, 

hogy akkor gyűjtsünk, és gyűjtsünk minél többet. Szóval rendben, hogy a pozitívumot 

emeljük ki, de akkor is ez egy verseny valóban. 

Igen ez a nehéz, hogy ne forduljon ki ez a verseny, hogy ne lustuljanak el, hanem mindenki 

inkább a legjobbat hozza ki magából. Lehet olyan, hogy ha az egész osztály valamilyen 

szempontból jó, akkor érdemeljenek ki valamit. Nem tudom, én ennek láttam például egy 

nagyon jó példáját, amit az előbb mondtam, hogy volt egy nagyon kezelhetetlen gyerek, és 

tényleg az egész osztály segítette őt abban, hogy valamit sikerüljön elérnie, mert akkor az 

egész osztálynak jobb lett. Látszott, hogy olyan önzetlenül és lelkesen állnak a gyerek mögé, 

pedig sok borsot tört az orruk alá, és mégis segítették, mert benne volt a köztudatban, hogy 

most akkor valami jó dolog történik, hogyha ő még ő is kitesz magáért. Tehát ezeket ki lehet 

aknázni. 

Akkor, ha már itt tartunk, akkor nézzük már meg, hogy ennek a módszernek mik is a 

főbb elemei? Hogy hogyan is valósul ez meg a gyakorlatban? 

Először is felállítjuk ezt a mátrixot, a szabályrendszert, hogy mit is várunk el a gyerekektől, 

persze mindezt pozitív megfogalmazásban. A nevelők megtanítják ezt a gyerekeknek, és ha 

valamit e szerint csinálnak, akkor azért kapnak jutalom cédulát, vagy dicsérő cédulát. Nyilván 

ez is mérlegelés tárgyát képezi, hogy most mindig, amikor becsukja maga mögött az ajtót, 

vagy emeli a székét az ebédlőben, akkor mindig mindenkinek adjak? Nem. Lehet erre 

kampányszerűen figyelni, tehát, ha mondjuk az a probléma, hogy a gyerekek lökdösik befelé 

a székeiket az ebédlőben és már mindenki idegbajt kap ettől, akkor lehet mondani, hogy 

„gyerekek, egész héten ezt fogom figyelni”, és akkor nyilván a gyerekek is jobban figyelnek 

rá. Így akkor mindig lehet osztani ezt a cédulát, mert a végén úgysem kell megszámolni, mert 

mindegy, hogy ötszázból húzok, vagy ötvenből. Lehet úgy is csinálni, hogyha van egy-két 

gyerek, akiknél ez probléma, akkor külön azokra figyelni, és azoknak adni, vagy ha 

mindenkinek probléma, akkor nagyon figyelni, hogy ki az, aki mégis betartja a szabályt, és 

azt kiemelni, és a közösség előtt megdicsérni, és akkor a következő alkalommal már többen is 

oda fognak figyelni erre. Ennek sokkal jobb eredménye van, mintha az ember folyton rájuk 

szól. Ha esetleg a gyerekek azt mondják, hogy ez igazságtalan, hogy én mindig emelem a 

székem, és én nem kapok, akkor meg lehet mondani, hogy van, amit neked könnyű 

megcsinálni, van, amit neki nehezebb, és akkor őt most ebben kell segítenem, téged meg 

abban, hogy valami mást csináljál. Kicsit az önkritikájukra és megértésükre lehet apellálni a 
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gyerekeknek, így el lehet érni, hogy ne sérelmezzék nagyon, hogy valaki valami másban kap 

többet. De azért ő nekik is kell adni, tehát nem lehet azt, hogy egy nagyon jó gyereknek, csak 

heti egyet adunk, míg annak, aki meg rosszabb annak huszat, mert éppen nem rúgott bokán 

valakit. Ez biztos, hogy egy nehéz dolog pedagógiailag, de azért szerintem, ha valakinek jó a 

kapcsolta a gyerekekkel, akkor azért úgy nagyjából meg lehet ez oldani. Igen, tehát akkor 

jutalmazás, aztán ez a húzás, és hogy a pedagógusok találják ki azokat a jutalmakat, amik 

igazán motiválják a gyerekeket. Én azt szoktam mondani, hogy írják le, gyűjtsenek össze egy 

csomó olyan jutalmat, amit egyéni jutalomként adhatnak, vagy csoportosan az egész 

osztálynak, vagy hirtelen adhatnak, és azt, amit húzásra. Tehát arra gondolok, hogyha egy óra, 

vagy egy délelőtt nagyon jól sikerül, és a gyerekek egész nap jók, akkor az embernek jusson 

eszébe, hogy akkor most az utolsó óra vége előtt 15 perccel elpakolunk mindent és játszunk. 

Legyenek az ember tarsolyában olyan dolgok, amiket bármikor kiadhat, és amivel rögtön 

megerősíti a gyerekeket. Például, hogyha van egy kislány, aki sokat szokott beszélgetni az 

órán, de most nem beszélgetett, akkor a következő órán megválaszthatja, hogy ki mellett ül, 

de ott sem szabad beszélgetnie. Legyenek ilyen aduászok az ember zsebében, meg ezeket át 

lehet dolgozni, időnként megbeszélni a kollegákkal, hogy van e valami jó ötletük, de az 

nagyon fontos, hogy ezek tényleg motiválóak legyenek. Ez így a jutalmazásról. Egyébként a 

legáltalánosabb jutalom, az a dicsőségtábla szokott lenni, tehát akit kihúznak, annak a 

fényképét kirakják a dicsőségtáblára, és akkor egy hétig ott van. Az hogy, hány gyerek kerül 

ki, meg hogy hányat húznak, az attól is függ, hogy mekkora az osztály, tehát mondjuk a 28 

fős osztályból ne egy főt húzzon az ember, hanem kettőt, hármat is, mert mindegy hogy egy 

táblán mennyi van, elfér kettő-három is. Közülük egy kapjon mondjuk tárgyi jutalmat, de 

lehet, hogy az nem is igazén fontos, hanem mondjuk egy padtársválasztás, vagy helyválasztás 

is jó lehet. Vagy például, tegnap Vácon voltam, és ott tartottam képzést, ott jött elő egy olyan 

ötlet, amit még soha nem hallottam, hogy az iskolai ünnepélyen, vagy valamilyen eseményen 

egy külön kényelmes fotelt raknak ki neki a legjobb helyre, és abból, abban ülve nézi végig az 

előadást. Úgyis mindig lökdösődés folyik a jó helyekért, és akkor ő kap egy ilyen VIP helyet. 

 És hát ugye ez sem kerül pénzbe, tehát könnyen megvalósítható. És akkor a problémás 

helyzetek kezelésére pedig, ez is egy ilyen előkészítő munka, meg kell határozni az enyhébb 

meg a súlyosabb kihágásokat, és az enyhébb eseteket rászólással kell kezelni, a súlyosabbakat 

pedig, hát ilyen, mi úgy mondjuk, hogy igazgatóhoz küldés, de ahol ezt az egész iskola 

alkalmazza, ott ennek helye van. Van egy magatartásért felelől személy, aki erre alkalmas, de 

mindenképpen egy hivatalosabb irányba terelődik a dolog. Az enyhébből, is mondjuk egy 

meghatározott számú egy adott időn belül, többször kell rászólni, mert rosszat csinál, akkor az 
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már súlyossá válik. A súlyos esetleknél pedig van egy jegyzőkönyv, amiben leírják, hogy mit 

csináltak, az kit érintett, hogy ezzel milyen szabályt szegtek meg, mit tehetnének máskor egy 

hasonló helyzetben és hogyan fogják jóvátenni ezt a mostanit. Például mondjuk: Rugdostam 

egy padtársamat, ezzel ő ellene vétettem, megszegtem az a szabályt, hogy nem verekedem, 

jóváteszem azzal, hogy bocsánatot kérek a padtársamtól és a tanító nénitől és elhatározom, 

hogy máskor ilyet nem csinálom, és ezt alá is írják. Aztán a tanár ezzel a papírral elküldi a 

gyereket a tanáriba, ehhez a magatartásért felelős személyhez, ahol ezt iktatják, és a gyerek 

visszamegy. Azért eléggé meg szoktak szeppeni ettől. Ez az iktatott lap aztán már egy 

hivatalos dokumentum. Több ilyet hallottam már mondjuk, hogy anyuka panaszkodott, hogy 

most mi a baj a gyerekével, mert hát ez egy olyan rendes gyerek, és akkor csak odaadják neki, 

hogy nézze meg, hogy az elmúlt hét hétben ezt az öt lapot töltötte ki a gyerek. Anyuka 

megnézte és elállt a szava, hogy ezt csinálta a gyerek, és tényleg megcsinálta, mert aláírta. 

Ennyit amúgy tudnak már a mienk is, csak mi a szabályt írattuk le a súlyosságnak 

megfelelően x mennyiségben, mondjuk ötször vagy tízszer, azt a szabályt, amit 

megszegett, hogy legközelebb betartsa. Meg most már olyanokkal is próbálkoztam, mint 

ez a jóvátétel, ami látom, hogy itt is megjelenik. Mert mondjuk a milyeinknél az, hogy 

leírja, az nem mindig éri el a célját, mert „jó most kimaradtam tíz perc játékból azzal, 

hogy ezt leírtam, és akkor most mi van?” típusú hozzáállás a jellemző, de ha valamit 

tennem is kell, nem elég csak leírni, és megígérni, hogy többet nem csinálok ilyet, az már 

jobban megérinti őket. Most azzal próbálkozom, hogy megbeszéljük a problémás esetet, 

ha súlyos, akár az egész osztály előtt, például egy verekedés a folyosón. Felállnak, végig 

kell hallgatni mindkét felet kiabálás és közbeszólás nélkül, megbeszéljük, mit kellett 

volna másképp csinálniuk, majd az osztály segítségével jóvátételi, úgymond 

büntetőfeladatokat gyűjtünk, amiből az illető választhat. Igyekszünk olyat találni, ami 

valóban kapcsolódik az elkövetett szabályszegéshez, tehát mondjuk egy verekedés után a 

következő szünetben egymás mellett kell ülve színezgetniük és beszélgetniük, vagy egy 

szemetelés után fel kell söpörni az osztályt. Tehát valami építő jellegű feladatot 

próbálunk keresni. De jó ez a cédula, hogy számon van tartva és hivatalos jelleget kap az 

egész. 

Igen. Könnyen kezelhető és jól követhető ezáltal. Az egyik szerepe ennek az, amit már 

említettem, hogy így kifelé a szülő és a gyerek számára is látszik, a másik pedig az, hogyha 

sok ilyen van, tehát mondjuk vaskosabb köteg gyűlik össze, akkor azt a „majré”-ban 

(magatartás jelző rendszerben) ez lényegében egy excel táblázat, amiben össze lehet gyűjteni 
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ezeket a kihágásokat, számon lehet tartani és következtetéseket levonni belőle, hogy mely 

gyerekek, területek a problémásak, és innentől már lehet azon gondolkodni, hogy hogyan 

tudnánk az ilyen eseteket megelőzni, csökkenteni. Nyilván mindig ez a segítő hozzáállás a 

vezérfonal, hogy ne büntessünk, hanem segítsünk a gyereknek kikerülni ebből a csöbörből. 

Ugye a legelső, ami az ember eszébe jut, hogy azzal a gyerekkel foglalkozni kell, de lehet, 

hogy egyes körülmények vagy szabályok átalakítása is segíthet abban, hogy egy bizonyos 

típusú probléma gyakoriságát csökkentsük. Két videó is van fent a honlapon, amiből az egyik 

egy javítóintézetben van, ahol a ViTT-et bevezették. Ez azért érdekes, mert bevezették egy 

olyan intézményben, ahová olyan fiatalok kerültek, akik a társadalom 5 %-os alját képviselik, 

tehát mondjuk erőszakos cselekményért kerültek be, és náluk is megfigyelhető volt a ViTT 

piramis, hogy ugyanúgy a gyerekek 80 %-ára pozitívan hatott a dicséret és a megerősítés, 

tehát jobb lett tőle, és ugyanúgy a 10-15% és maradék 1-5 % volt az, akivel nehézségek 

voltak.  videó első negyedében van egy térkép, ami az alaprajza az intézménynek, ahol be van 

csillagozva, hogy hol voltak problémák. Már ennek a segítségével, hogy számon tartották a 

problémás eseteket helyszín, időpont és probléma jellege szerint, rájöttek, hogyha hoznak 

bizonyos intézkedéseket, amik abszolút a környezetre, nem pedig a gyerekek viselkedésére 

vonatkoznak, akkor az drasztikusan csökkentette az elkövetkező időkben a problémák számát. 

Nevezetesen volt egy terület, amit lezártak, az étkezőben a két ajtón szabályozták a be- és 

kijárást, nevelőket, felügyelőket helyezetek át más helyszínekre, ezzel nagyon kis százalékra 

csökkent a problémák száma. Ez is hozzátartozik a ViTT-hez, hogy nyilván kell tartani a 

problémás viselkedéseket és időnként átnézni, és elgondolkozni azon, hogy mi állhat ezek 

mögött, és hogyan lehetne ezeken változtatni. És hát persze ezt folyamatosan ébren kell 

tartani a tanárokban is, hogy ne lankadjon a figyelmük és lelkesedésük a dicséretcédulák 

osztásában sem. Szokott lenni minden iskolában egy ViTT csapat a tanári karban, akik 

felügyelik ezt és ösztönzik a kollégákat. 

Honnan származik ez a módszer? 

Amerikából. Az ezredforduló környékén kezdték el kidolgozni és hát azóta is sokat csiszoltak 

rajta. Régebben volt a honlapon egy számláló, ami mutatta, hogy hány intézményben be, csak 

most átalakították a honlapot és leszedték, de két éve körülbelül 18 000 intézményben, és 

amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor 10 000-ebn tartotték számon, ami meg mondjuk 

8 éve volt. Amerikában minden államban van egy ViTT központ, a PBIS, aminek a honlapja 

fent is van az oldalunkon is, és mindenhol fent van az iskoláknak a listája, az iskolák 

dokumentumai elérhetők, tehát ami ehhez tartozik. A szabálymátrix elérhető, talán a 
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jutalomötletek is, de a szabálymátrixok mindenképp, mert azok olyan mutogatni valóak, mert 

úgy állítják össze őket, hogy azok az erények, hogy mit akarnak megvalósítani, azok 

valamilyen mozaik szót adnak ki ami, frappánsan rímel vagy az iskola nevére, vagy 

valamilyen szép gondolat. Erre büszkék is. 

Ki volt a kitalálója ennek a módszernek? 

Robert Horner és George Sugai. Közülük én Robert Hornerrel leveleztem, és ő adott egy 

csomó anyagot, meg adott engedélyt arra, hogy ezt lefordítsuk sé a honlapon megjelenhessen. 

Sok segítséget adott, aztán felrakták a ViTT honlapot a nagy PBIS honlapra is, ami nagy szó, 

mert ott megvan minden államnak az adott linkje, és most már Magyarország is ott van. 

 

És Ön hogy talált rá erre a módszerre? 

Mi 7-8 évvel ezelőtt kint éltünk a családdal. Öt gyerekünk van, és abból 4 egy ilyen iskolába 

került, ami egyébként nem nehéz, mert nagyon sok iskola e szerint működik, de az egy 

nagyon jól működő iskola volt. Nagycsoportos, elsős, harmadikos és ötödikes gyerekünk járt 

oda, és Amerikában amúgy is szokás, hogy megkérik a szülőket, hogy aki ráér, van kapacitása 

meg kedve, az bejárhat segíteni. fel kell iratkozni, meg valamilyen engedélyt megszerezni, 

hogy lehessen, és onnantól kezdve a tanító nénik gazdálkodnak az emberrel beosztanak 

különböző dolgokra. Én így mind a négy iskolába jár gyerekemhez jelentkeztem, a legkisebb 

akkor 4 éves volt, őt vittem magammal, ő meg szépen csöndben elüldögélt. Matek, angol 

szakos tanár vagyok, tehát főleg matek órákra ültem be, hogy megnézzem kint, hogy tanítják, 

és hát ott segítettem, mondjuk ötödikes matek órán, mikor a tanár magyarázott én jártam 

körbe és segítettem annak, akinek kellett, így nem a tanító néninek kellett megállnia. Igazából 

már első alkalommal, mikor beléptünk az iskolába már feltűnt, hogy itt valami van, mert a 

gyerekek szembejövet ránk mosolyogtak, köszöntek, a tétován mászkáltunk, megkérdezték, 

miben segíthetnek, tehát teljesen meglepő volt, egészen más, mintha itthon az ember 

betévedne egy idegen iskolába. Aztán persze a gyerekek is mesélték, hogy kapnak cédulákat 

és húzás van, és én is, ahogy egyre több időt töltöttem bent az iskolában láttam, hogy mik 

vannak még. Az egyik gyerekem osztályfőnöke is nagyon segítőkésznek bizonyult, 

beszélgettünk a módszerről, és adott anyagokat, linkeket. Nagyon érdekes volt, mikor egy 

ebéd utáni egyéni tanuló időben, miközben mi halkan beszélgettünk és a gyerekek dolgoztak, 

persze a gyerekek is elkezdtek sustorogni. Pont erről beszélgettünk és akkor mondta a tanító 

néni, hogy „figyelj, ezt így kell csinálni: téged megdicsérlek, mert nagyon szépen csinálod a 



53 
 

feladatod, téged is, mert csöndben olvasol” és akkor három gyereket megdicsért, mire teljesen 

elhallgattak a gyerekek, azt várva, hogy vajon rájuk is sor kerül e, hogy őket is megdicséri e a 

tanító néni. Ez nagyon jól sikerült, látványos bemutató volt. Mindeközben én írtam Robert 

Hornernek, hogy tanár vagyok és nagyon megtetszett a módszer, és hogy hogyan tudnám én 

ezt esetleg otthon elkezdeni vagy, hogy egyáltalán ő ehhez hozzájárul-e. Nem szerettem volna 

engedély nélkül csinálni semmit. Ő aztán rengeteget segített, elküldte a szükséges anyagokat a 

fordításhoz, tényleg nagyon segítőkész volt. Mikor hazajöttünk, elkezdtem előadásokat 

tartani, meg a honlapot összerakni, akkor itt segített a fordításban a makói iskola, akik 

valamilyen támop-os pályázaton nyertek pénzt, aminek a kereteiben ez is belefért, így ezt ők 

finanszírozták nekünk. Szépen lassan összeállt a dolog, ma már akkreditált képzésre is van 

lehetőségünk, már ezt is lehet választani, ha egy iskola a bevezetésen gondolkodik. Nem volt 

könnyű belehelyezni az akkreditált képzések közé, sok helyen kilógott a dolog, és bár úgy néz 

ki, mintha erre bárki jelentkezhetne, ennek valójában csak akkor van értelme, ha az egész 

tantestület részt vesz benne. Tulajdonképpen a módszer eredeti nevében is benne van, hogy az 

egész iskolában való viselkedés támogatása tanítása, csak ezt már nem tettük bele a 

fordításba. 

Hogy működik ez a képzés? 

Tulajdonképpen az iskola felkeres engem, hogy szeretnének foglalkozni ezzel. Én elmegyek, 

tartok egy előadást, majd ha ezt követően a bevezetés mellett döntenek, akkor megindul az 

akkreditált képzés és elkezdjük kidolgozni közösen a szabálymátrixot és összegyűjteni a 

jutalomötleteket.  

Mikor mi kint voltunk, én a legnagyobb gyerekemmel beszélgettem sokat, hogy miért mások 

ezek a gyerekek, hogy miért jobb ez az iskola, meg ez az egész. Az jött ki, hogy itthon, menő 

zsiványnak lenni, mert akkor, megnősz a többiek szemében, esetleg nevetnek, hogy rád 

figyelnek a gyerekek, tehát a rosszra, és a jó meg elszigetelődik, és esteleg rájuk mondják, 

hogy stréber, meg nyalizós. Viszont ha a tanárok figyelme a jókra irányul, akkor ez 

megfordulhat. Ha azokra tereljük a fókuszt, akik jót tesznek, azoknak a gyerekeknek a 

holdudvarába csapódnak a többiek is.  

Igen ez nálunk is megfigyelhető volt, mert azok a gyerekek is, akik hajlamosabbak a 

rosszaságra, elkezdtek arra hajtani, hogy jobbak legyenek, mert nem szerettek volna 

megrekedni azon a szinten, szerettek volna tovább fejlődni ők is, kivívni a mi és a 

társaik elismerését. A mi két kis pukkancsunk és próbál változtatni azon, hogy 
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könnyebben meg tudjanak nyugodni, hogy ne jöjjenek ki olyan hamar a sodrukból, és 

nagyon érdekes, mert nyilván nem tudnak megváltozni olyan hirtelen, meg nyilván a 

személyiségükbő is fakad ez a dolog, mert hát, amit én elérek kemény munkával az 5 

nap alatt, az a hétvégén teljesen felborul, és hétfőn mindent kezdhetünk elölről, hiszen 

otthon nem az a minta. Viszont mostanra már képesek arra, hogy elmondják, mit 

csináltak rosszul. egy-két hónap után, miután mindig megálltunk és megbeszéltünk a 

történteket, hogy mind a két fél elő volt véve, és megkerestük, ki miben hibázott és mit 

kellett volna másképp tennie, mára már sok kisebb konfliktus ugyan ezen fonál mentén 

képesek maguk megoldani. Érdekes mikor az ember visszahallja a szünetben a saját 

mondatait, de ez is csak azt jelzi, hogy ez beépült a gyerekek tudatába, és igyekeznek 

alkalmazni a tanult konfliktuskezelési módokat.  Ha mégsem sikerül megoldani és be 

kell avatkoznom, a lehiggadási idő után odajönnek, és bocsánatot kérnek, belátják, hogy 

hibáztak, amit nagy előre lépésként, sikerélményként élek meg. 

Láttam például olyat, hogy volt a teremben egy kialakított, félreeső hely, gyerekmagasságban 

egy papírral, ide lehet elvonulni gondolkodni és kidühöngeni magukat. Ez a jóvátételi eljárás, 

módszer, amit alkalmazunk, egyébként az indiánoktól származik, és ma már több bíróságon is 

eredményesen alkalmazzák. Például, ha a gyerek ellopta és összetörte a szomszéd kocsiját, 

nem leültették, hanem a kár megfizetése mellett még át kellett járnia, segíteni a károsultnak 

még fél évig, és ő nyírta a füvet. Ezáltal személyes kapcsolatuk alakult ki, így nyilván 

fejlődött a gyerek is, és belátta, hogy ilyen nem lehet csinálni. Ennek van nyilván egy 

megszokott menete, amit először a tanító néni koordinál, később a gyerekek is ezt tudják 

követni, hogy egyedül és megoldják a konfliktusaikat. 

Először mikor bevezettem, hogy a kisebb problémákat oldják meg maguk, rengeteg 

árulkodás keletkezett, le kellett tisztáznunk, mikor vagy köteles szólni, és mi az ami 

felesleges, rosszindulatú árulkodás. Mostanra egészen kezd kialakulni a dolog, mikor 

jönnek hozzám már elég megkérdeznem azt, hogy „kellek én ennek a megoldásához?” és 

rögtön érzékelik, ha nem túl nagy a gond. 

Köszönöm szépen a sok segítségét, és hogy időt szakított rám! 

Nincs mit.  
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4. számú melléklet – kérdőív 
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