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„Mivel mindenki a maga módján 
látja a világot, a maga módján éli 

meg a nehézségeit és sikereit. 
Tanítani annyi, mint megmutatni a 

lehetőséget. Tanulni annyi, mint 
élni a lehetőséggel.”

/Paulo Coelho: A zarándoklat/



A XXI. századi iskola

Kihívások

• Megváltozott gyermek

• Új típusú tanár

• Új eszközök

• Új típusú vezető

• A szülő, mint partner

Lehetőségeink

• A csoport, mint gyógyító

• Kommunikációs gyakorlatok

• Érzések kezelése

• Megújult Nevelési Tanácsadó

• Iskolapszichológus



A tanár

sámán lelkész misztikus gyógyító



„Új arcú pedagógus”

hiteles

befogadó

kultúraközvetítő

következetes

igazságos

jó konfliktuskezelő

önismeret – munkaköri kötelesség

előítélet-mentes

nyitott

partner

pedagógiai tapintat jellemzi

mediátor

felkészült

információmenedzser



Iskolai eredményesség

• Vezetés – tantestületi támogatás 
„célkinyilvánítás”

• Tanulásközpontú klíma, agresszió csökkentés

• Infrastruktúra

• Értékelés (Pygmalion-effektus, önbeteljesítő 
prófécia)

• „A tanárok számítanak!”



A pedagógiai gyakorlat jellegzetes 
konfliktusai

kollégákkal
- iskolai tevékenység 

(érték/érdek)
- személyes jellegű

szülőkkel
- kompetencia határok

- szülőtípusok: aktív, 
passzív, kritikus

diákokkal
- diák viszonyulás: 

azonosuló, konform, 
agresszív, kritikus

diákok konfliktusai
- rivalizálás, „másság” 

elutasítása, 
agresszivitás, csoport 

légkör



Az átlagtól eltérő gyerekek 

Tanulási 
nehézséggel 

küzdők

Kiemelkedő 
képességűek

Problematikusak, 
nehezen 

kezelhetők



A „problémás” gyerek

Tünetek:

• tartós levertség

• túlzott ingerlékenység

• alacsony önértékelés

• szorongás

• sokat foglalkozik 
önmagával

• gyenge viselkedés kontroll, 
belső nyugtalanság



Szociális tényezők

öröklés

betegítő család

helytelen nevelés

iskolai ártalmak

média

társadalom



Közléssorompók I.

• Parancsolás: „Azonnal radírozd ki!” (ellenállás)

• Figyelmeztetés, fenyegetés: „Ne kelljen 
kétszer mondanom…” (félelem)

• Prédikálás: „Egy ekkora gyerek ezt már…” 
(bűntudat, bizalmatlanság)

• Kioktatás: „Hát ebben tévedsz” (védekezés)

• Ítélkezés: „Annyira felületes vagy!” 
(önbeteljesítő jóslat)



Közléssorompók II.

• Szidás: „Ma sem fájdul meg a karod a sok 
jelentkezéstől!” (nevetségessé tesz)

• Értelmezés: „Ki vagy merülve, és túlreagálod a 
dolgot!” (düh, félreértés) 

• Vallatás: „Hogy történt? Ki kezdte?” 
(gyanakvás, bizonytalanság)

• Elterelés: ”Erre most nincs időnk!” 
(bagatellizálás)



Pozitív fegyelmezés

Kedvesség és határozottság

Kötődés és fontosság

Az „én képes vagyok” érzés kialakítása

Hosszú-távú hatékonyság

Értékes életvezetési készségek kialakítása



A pedagógiai hatékonyság növelése
térközszabályozás feladat alkalmazkodás

énkép korrekció együttműködés TET


