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Ez a könyv ismét új témát hoz a hazai pedagógiai 
szakirodalomba. A SZIA-könyvek sorozat szerkesz-
tésekor mindig két szempont érvényesül. Egyrészt 
az, hogy olyan témával foglalkozzunk, amelyről 
nincs vagy kevés hazai szakirodalom áll rendelke-
zésre, másrészt, hogy mindezt olyan kiadványokkal 
tegyük, amelyek segítségével a tanítók, tanárok hét-
köznapi gyakorlatukban tudnak boldogulni. Ilyen 
könyv volt Spencer Kagan Kooperatív tanulás című 
könyve (melynek első kiadását az Önkonet kiadó 
az Alapítvány szakmai közreműködésével hozta 
létre), ilyen Diane Heacox Diff erenciálás a tanítás-
ban, tanulásban és ilyen Kristen Nicholson-Nelson 
A többszörös intelligencia című könyve is. 

A Szabályok az iskolában című kiadványunk 
azonban fontos jellemzőkben különbözik is az ed-
digiektől. Ez a könyv olyan átfogó – a pedagógus 
munkáját minden pillanatban befolyásoló – témát 
dolgoz fel, mely nem egyszerűen egy tanulásszer-
vezési eljárás, hanem a nevelés állandó, kikerül-
hetetlen velejárója. Két külföldi kiadványra épül: 
Kathryn Brady, Mary Beth Forton, Deborah 
Porter, Chip Wood: Szabályok az iskolában, va-
lamint Bill Rogers: Osztálytermi viselkedés című 
könyvére. E két könyvnek erősen tömörített, 
adaptált és szerkesztett változata. Koherenciája 
merőben új, s ez az adaptáló alkotószerkesztő, Fe-
hér Márta érdeme.

A téma megközelítése személyközpontú, a sza-
bályokat mint a társadalmi együttélés nélkülözhe-
tetlen velejáróit értelmezi, fontosnak tartja, hogy a 
diákok részt vegyenek azok kialakításában, vala-
mint azt is, hogy belsővé tegyék őket.

Sok-sok részletre tér ki a könyv, igen apróléko-
san elemzi az osztályteremben előforduló külön-
böző helyzeteket, problémás eseteket, nehezen ke-
zelhető viselkedési formákat.

Egyaránt elemzi a pedagógus életében nap mint 
nap előforduló konfl iktushelyzeteket és a ritkán, 
de mégis lehetséges szélsőséges eseteket, és szá-

mos elképzelhető, az író saját tapasztalatai alapján 
működő megoldást is ad.

Olvasni nem mindig üdítő, hiszen a könyv az 
iskolai együttélés nehéz eseteit, körülményeit tag-
lalja. Arra vállalkozik, hogy szembenéz a nehéz 
helyzetekkel, leírja azokat, és konkrét megoldáso-
kat kínál. Természetesen minden tanító és tanár 
saját munkája lesz majd, hogy az olvasottakat ön-
magán átszűrje, feldolgozza, és kiválassza belőlük 
azt, ami számára hasznos és megvalósítható. Ez a 
munka elkerülhetetlen.

A könyv is kiemeli, hogy kész receptek nincse-
nek, csak egyfajta hozzáállás, egyfajta felfogás, és 
az ahhoz kapcsolódó példák leírhatók. Ha a peda-
gógusok elgondolkodnak a könyvben kínált javas-
latok bármelyikén, már közelebb kerültek ahhoz, 
hogy a csoportjukban lévő magatartási nehézsé-
gekkel szembenézzenek, elemezzék, majd megold-
ják azokat.

A könyvben Magyarországon nem vagy nehe-
zen alkalmazott magatartáskezelési módszerek is 
vannak (például kiküldés). Ennek ellenére érde-
mes ezeket is tanulmányozni és céljuknak meg-
felelően megtalálni a hazai, itthon is jogszerűen 
kivitelezhető megoldásokat.

Az utolsó fejezet (Kollegiális támogatás) pedig 
olyan fontos aspektusra hívja fel a fi gyelmet – a 
tanárok iskolai együttműködésére –, mely nálunk 
kevéssé hangsúlyos, de amely nélkül egy modern 
iskola elképzelhetetlen.

Ajánlom ezt a könyvet minden elkötelezett, 
jó szándékú pedagógusnak, aki be meri magá-
nak vallani, hogy olykor bizony nehéz problémái 
vannak az osztályával vagy egyes diákokkal, s aki 
nem szégyell ezekben az esetekben segítséget kér-
ni és elfogadni.

 
 dr. Czike Bernadett,
 a SZIA-könyvek sorozatszerkesztője

A kiadó előszava
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Húsz évvel ezelőtt a Közgazdasági Politechnikum 
Gimnázium és Szakközépiskola egyik alapító ta-
nára voltam, ma is ott tanítok. 

Iskolánk a kezdetektől fogva alternatív, saját 
élményű tanulást támogató pedagógiai módszere-
ket alkalmaz. Gyakorló pedagógusként kerültem 
a Politechnikumba, ott kezdtem el ismerkedni az 
akkor mindenkinek új módszerekkel, miközben 
szakmai szemléletem is alapvetően megváltozott. 
Az évek múlásával egyre fontosabbá vált számom-
ra a pedagógusok, diákok, szülők kapcsolatrend-
szere, együttműködésük minősége.

Egyre biztosabb vagyok abban, hogy – a nekem 
is nagyon fontos – személyközpontú pedagógia lé-
nyege, hogy az iskola fenti szereplői biztonságban 
érezzék magukat, megkapják az őket megillető 
bizalmat és tiszteletet, érzékenyen kezelt, valódi 
partneri kapcsolatban élhessenek egymással. Csak 
ilyen iskolai környezetben képzelhető el, hogy a 
tanárok és a diákok a tőlük telhető legjobb telje-
sítményt nyújtsák, harmonikus közösséget alkos-
sanak, és közben személyes igényeik és elvárásaik 
is teljesüljenek. 

A biztonságos iskolai környezet, a megfelelő 
munkalégkör biztosítása elsősorban a pedagógus 
feladata. A tanári munkában a gyerekek maga-
tartásának kezelése, a fegyelem megteremtése és 
fenntartása talán a legnehezebb terület. 

Az elmúlt években az ország számos iskolájá-
ban megfordultam, olyan helyeken, ahol külön-
böző korú, helyzetű, adottságú gyerekeket taní-
tanak különböző módszerekkel és szemlélettel. 
Azonban az összes oktatási intézményben közös, 
szinte megoldhatatlan problémaként merültek fel 
a gyerekek súlyos magatartási zavarai, a szabály-
szegések és fegyelemsértések, a terjedő iskolai ag-
resszió.

Gyakorlott tanárként sem ismeretlen érzés a 
tehetetlenség az osztályban. Mindennapos ta-

pasztalat, hogy nem működnek a korábban jól 
funkcionáló, bejáratott megoldások. Az iskolai 
házirendből és helyi szokásokból kialakított kere-
tek sok ponton meggyengültek, szétcsúsztak, nem 
szolgálják a tanuláshoz szükséges együttműködés 
harmonikus feltételeit, sokszor ellenállást váltanak 
ki diákból, tanárból egyaránt. Az iskolai kapcsola-
tok, a kommunikáció, a viselkedési formák túlzot-
tan statikusak, a hagyomány és a szokások által 
szabályozottak, nem alkalmazkodnak kellőkép-
pen ahhoz a tényhez, hogy életünk egyik legfőbb 
jellemzője a változékonyság. Változnak a tanárok, 
változnak a gyerekek, és alig feldolgozható gyorsa-
sággal változik az egész világ, a környezet is.

Mindezek mellett azok az örök iskolai kérdések 
is ott vannak, amelyek racionálisan nem mindig 
válaszolhatók meg maradéktalanul, de állandóan 
elénk kerülnek. Hogyan lehetséges, hogy némely 
nehezen kezelhető gyerek egyes tanároknál kivá-
lóan működik? Mitől nehéz egy osztály? Miért van 
az, hogy miután egy osztályban nagy erőfeszítések 
árán elrendeződött a helyzet, egyik pillanatról a 
másikra összeomlik minden, lehet előről kezdeni.

Ezt a könyvet amerikai és angol szerzők: K. 
Brady – M.B. Forton – D. Porter – Ch. Wood: 
Rules in School és Bill Rogers: Classroom Behaviou 
műveinek részletei alapján, a magyar iskolai élet 
és diákok ismeretében, a pedagógusok igényeinek 
megfelelően adaptáltam és szerkesztettem. Első-
sorban azt tartottam szem előtt, hogy melyek azok 
a magatartáskezeléssel, fegyelmezéssel, iskolai lég-
körrel kapcsolatos jellegzetes problémák, amelyek 
tapasztalataim szerint leginkább nehezítik a taní-
tást, tanulást.

A Szabályok az iskolában című könyv lépé-
sekre lebontható módszereket, eljárásokat ajánl a 
fenti kérdések megoldására. Olvasható „egyben”, 
pedagógiai szakkönyvként, de kézikönyvként is, 
egy-egy probléma megoldását keresve.

A szerkesztő előszava
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A kötet azonnal hasznosítható ötleteket is tar-
talmaz (az osztály lecsendesítésének praktikái, a 
fi gyelem fenntartásának lépései); világosan leírt 
eljárásokat (közös szabályalkotás és a szabálysze-
gés következményei); nehéz pedagógiai helyzetek 
kezelésére vonatkozó javaslatokat (az indulatok 
kezelése, agresszív diákok és szülők, káromkodás, 
erőszak, első találkozás a „nehéz” osztállyal); va-
lamint olyan fejezeteket is, amelyek pedagógusi 
szemléletünket, magatartásunkat formálhatják (a 
magatartáskezelés nyelvezete, kollegiális támoga-
tás a tanárok között).

Tanári munkánk alapkövetelményei közé tar-
tozik szakmai szemléletünk, attitűdünk tudatos 
alakítása, önismeretünk fejlesztése, mentális ál-
lapotunk karbantartása. Ez a könyv mindehhez 
számos és sokféle gyakorlati segítséget nyújt. Leg-
fontosabb üzenetének azt tartom, hogy még a ne-
héz pedagógiai helyzetekből is ki lehet jól kerülni, 
tanári hitelességet lehet építeni, biztonságot lehet 
nyerni. A szakmai tudásnak és tudatosságnak ál-
landóan fejlődnie kell ahhoz, hogy biztos alapjául 
szolgáljon a tanári munkában nélkülözhetetlen  
intuíciónak.

 
 Fehér Márta

Szabály.indb   11Szabály.indb   11 2010.01.26.   11:12:522010.01.26.   11:12:52



12 

Mire vállalkozik ez a könyv?

Sok általános iskolás diák szerint a szabályok rosz-
szak, ellentmondásosak, az esetek többségében 
nem többek, mint parancsok, amelyek csak arra 
jók, hogy megakadályozzák, amit a gyerek tenni 
szeretne. Ezek általában olyan szabályok, amelye-
ket a pedagógus alkotott meg és hirdetett ki az első 
tanítási napon megbeszélés, vita vagy értelmezés 
nélkül. Az elvárás világos: nincs más dolgod, mint 
követni a szabályokat. 

Elképzelhető, hogy a szabályok ilyen típusú 
megközelítése hozzájárul az osztály fegyelmének 
megalapozásához, ugyanakkor nem nyújt segít-
séget a gyerekeknek abban, hogy kifejlesszék ma-
gukban az önfegyelmet, vagy megértsék, miként 
válhatnak egy demokratikus közösség tagjává. A 
diákokra erőszakolt szabályok feszültségeket kel-
tenek, vak engedelmességre szoktatnak, állandó 
harcot eredményeznek a felnőttek és gyerekek kö-
zött az iskolában. 

Ez a könyv a fentiektől eltérő hozzáállást ajánl 
az iskolai szabályokhoz. Meggyőződésünk szerint 
a fegyelem, önfegyelem éppen úgy „tanítható”, 
mint az írás, olvasás, számolás. A diákok úgy tud-
ják megtanulni a megfelelő viselkedésformákat, 
ha aktívan részt vállalnak az elsajátítás erőfeszí-
téseiből, és megküzdenek azért, hogy kifejlesszék 
saját felelősségtudatukat. 

Az iskolai szabályokról vallott – fentiekhez 
hasonló – nézetek nem ismeretlenek a pedagógi-
ában. Több mint húsz éve elterjedt az USA-ban az 
„együttműködő osztály” pedagógiai rendszere és 
működtetése. 

Milyen az együttműködő osztály?
Nyugodt, rendezett és zavartalan környezetet  ◆
biztosít a tanuláshoz.

Elősegíti az iskolai kötelességtudat és a rend- ◆
szabályok megbecsülését.
Segíti a tanulók önuralmának és önfegyelmé- ◆
nek fejlődését.
A diákokat felelősségvállalásra készteti, a de- ◆
mokratikus társadalom együttműködő, aktív 
tagjává neveli.
Elősegíti az egymást tisztelő, jóindulatú, egész- ◆
séges tanár–diák kapcsolatot.

Az ilyen osztályban és iskolában már a tanév 
első néhány hete alatt kialakul az együttműködés 
a pedagógus és a diákok között. A tanulók nem 
egyszerűen külső kontrollok által irányított sza-
bálytartókká válnak, hanem közös tevékenységek 
által felismerik a szabályoknak a demokratikus 
társadalomban betöltött szerepét.

Természetesen mindig lesznek időszakok, ami-
kor a diákok nem követik szívesen a szabályokat, 
vagy megszegik azokat, de abban az iskolában, 
ahol a gyerekekkel közösen történt a szabályalko-
tás, ott a szabályokra mindig pozitívan fognak te-
kinteni a diákok, mert megértik, hogy a szabályok 
biztonságot nyújtanak számukra, és segítik őket 
kitűzött céljaik elérésében.

Egy harmadik osztályos tanuló véleménye 
szerint „az iskolai szabályok azért jók, mert biz-
tonságban tartják a kisebbeket, és segítik őket a 
tanulásban. Én azért örülök neki, hogy az én is-
kolámban nincs sok szabály. Éppen csak néhány, 
de azok jók.”

Ebben a könyvben lépésről lépésre nyomon 
követhető egy olyan alkotási folyamat, amelynek 
során a gyerekkel együtt gondolkodva születik 
meg az a bizonyos „néhány jó szabály”; láthatjuk 
a szabályalkalmazás gyakoroltatását, mindennapi 
használatát, a fegyelem és a megfelelő munkalég-
kör fenntartásának számos technikáját; megtud-

Bevezetés – kinek a szabályai?
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juk, mi történik, ha sérül a szabálytartás, fegye-
lem, milyen eljárások ajánlhatók, ha a gyerekek 
fegyelmezetlenül viselkednek, zavarják a közös 
munkát. 

A szabályok képviseletének és a 
fegyelem fenntartásának két jól 

ismert módja

Azért, hogy könyvünk mondandóját még jobban 
érzékelhetővé tegyük, idézzük fel azt a kétfajta ta-
nári hozzáállást, amelyekkel leggyakrabban talál-
kozni az iskolában. 
1. Autokrata (önkényuralmi) hozzáállás: „Mert 

én azt mondtam!”
Sokan közülünk már családi örökségként kap-
tuk ezt a hozzáállást. Gyermekkorunk és isko-
lás éveink szabályai így hangzottak:
Ne rohangálj a teremben (folyosón)!
Ne csapkodj!
Ne lökdösődj!
Maradj a helyeden!
Kézfeltartással jelezd, ha szólni szeretnél!
Ne szólj közbe!
Ne fi rkáld össze a padod!
Ne beszélgess!
Ezeket a szabályokat jellemzően negatívan fo-
galmazzák meg. Jutalmat ígérnek a szabályok 
betartóinak, például annak, aki nyugodt, csen-
des, rendesen áll a sorban. Az elvárások már az 
első tanítási napon megjelennek, és kevés gye-
rek tesz fel kérdést velük kapcsolatban. Nem 
fontos, hogy a diákok megértsék a szabályokat, 
csak az, hogy kövessék az előírásokat.
Ha valaki megsérti a szabályokat, akkor tud-
nia kell, hogy tettéért valamiféle büntetés jár. 
A pedagógus rá fog kiabálni, vagy a sarokban 
kell ülnie tíz percet, esetleg le kell írnia száz-
szor: „Nem fi rkálom össze a padomat!”; még az 
is előfordulhat, hogy jelentkeznie kell az igaz-
gatói irodában. 

A fenti szabályok azt az álláspontot tükrözik, 
hogy ha nem lennének, akkor semmiféle gátja 
sem lenne a gyerekek természetes megnyilvá-
nulásainak, és ez bármelyik pillanatban teljes 
káoszt idézhet elő. Ennek a megközelítésnek a 
magyarázata abban a feltételezésben rejlik, hogy 
a tanulók eleve nem képesek rá, hogy együtt-
működjenek társaikkal, vagy hogy tisztelettel 
közeledjenek egymáshoz. Természettől fogva 
engedetlenek és meggondolatlanok, nagyobb 
részük az önuralomra is képtelen. A pedagógus 
felelőssége, hogy semlegesítse mindezeket a ne-
gatívumokat. 
Sok gyerek jól alkalmazkodik az autokrata fel-
fogáshoz, de bizonytalan is: mi lesz, ha megvál-
tozik a helyzet? Mások a szabályok és a tanár el-
lehetetlenítésének mestereivé válnak, és remek 
cirkuszokat produkálnak. Vannak olyanok 
is, akik teljesen elzárkóznak és érzéketlenné 
válnak a szabályok iránt, vagy éppen a másik 
végletbe esve, szembeszegülők lesznek. Előfor-
dulhat az is, hogy a gyermek olyan erősen kezd 
függeni a felnőttektől, hogy elvesznek az önálló 
gondolatai. 
Az eredmény egy működőnek látszó osztály 
lenne, de milyen áron? A megfélemlítéssel és 
szigorú büntetéssel fenntartott fegyelem ered-
ménye valójában erős, határozott vezetettség, 
ami azonban nem segíti az önuralom megta-
nulását. Csekély eredmény mellett inkább ag-
godalmat, bosszúságot és haragot szül. Míg az 
osztály kívülről nézve nyugodtnak és fegyelme-
zettnek látszik, addig az egyes tanulók gyakran 
megalázottak, félnek, sértettek, ami aligha op-
timális állapot a tanulásra.

2. Az engedékeny (elnéző) hozzáállás: „Kérem 
szépen, lennél szíves most együttműködni ve-
lem, ha lehetne kérnem?...”
Ez a másik, szélsőséges hozzáállás, amikor a 
szabályoknak és a fegyelemnek nincsenek vilá-
gosan tudható keretei. A szabályok könnyedén 
megszeghetők és eltörölhetők vagy hajlítgat-
hatók és kiforgathatók. Hiába rakják ki a gon-
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dosan megfogalmazott szabályokat a tanterem 
legjobban látható helyére, ha minden diák tud-
ja, hogy semmi következménye nincs megsze-
gésüknek, és senki sem erőlteti betartásukat.
A tanár tudomásul veszi a szabályszegéseket 
vagy a szabályok félremagyarázását, és minden 
alkalommal újabb próbálkozási lehetőséget ad. 
A tanulók gyorsan megtanulják a helyzettel 
való visszaélés lehetőségeit: „Nem is úgy gon-
doltam, amit csináltam” vagy „Tessék már adni 
nekem egy újabb lehetőséget” – és ez csaknem 
minden alkalommal kihúzza a csávából a sza-
bályszegőt, törli a felelősségét.
A pedagógusok egy része azért viselkedik így, 
mert azt hiszi, hogy az a legfontosabb, hogy di-
ákjai szeressék őt. Az ilyen tanárok kifejezetten 
félnek attól, hogy tanítványaikkal szemben ha-
tározottan és következetesen lépjenek fel, mert 
úgy gondolják, hogy akkor túl szigorúnak tarta-
nák őket. Esetleg azt is gondolják, hogy a tanulók 
viselkedésmódjának befolyásolására a legjobb 
módszer a nemkívánatos cselekmények elnézé-
se és a kívánatosak megerősítése. Elképzelhető, 
hogy a túl engedékeny pedagógusoknak sok ne-
gatív tapasztalatuk van az autokrata magatartás-
kezeléssel kapcsolatban, és nem kívánnak újabb 
fájdalmas tapasztalatokat szerezni.
Bármi is húzódik a túlzottan elnéző hozzáállás 
hátterében, számos problémához vezet. Az osz-
tályban gyorsan elterjednek az apróbb zavarok, 
és jelentős, nehezen megoldható feladatokká 
nőnek: durvaság, szándékos bosszantás, ellen-

őrizhetetlen gúnyolódás. Mindezek pedig sok 
gyerekben fi zikailag és lelkileg a bizonytalanság 
érzetét keltik. Az ilyen osztályok tanulói éppen 
olyan függőséget, félelmet, feszültséget érezhet-
nek, amilyen az autokrata hozzáállással irányí-
tott osztályban alakul ki. A pontosan kijelölt 
határok és a szervezettség hiányában a gyerekek 
bizonytalanok. Azt gondolhatnánk, hogy hatá-
rok és felnőtt felügyelet nélkül a gyerekek sza-
badnak érzik magukat, de éppen ellenkezőleg: 
a felnőtt vezető hiánya feszültséget kelt bennük. 
Folyamatosan azt puhatolják, mi az, amit még 
megtehetnek, és mi az, amit már nem.
A pedagógusoknak nagyon kevés lehetőségük 
van arra, hogy beavatkozzanak az így szocia-
lizált osztályok életébe. Ha mégis tenni akar-
nak valamit éppen az osztály érdekében, akkor 
gyakran „hízelgéshez” vagy „megvesztegetés-
hez” kell folyamodniuk, hogy megpróbálják 
meggyőzni a tanulókat a saját érdekükben tör-
ténő együttműködés szükségességéről. 
Vannak pedagógusok – sokan közülük pá-
lyakezdők, és semmiféle gyakorlatuk sincs az 
osztályban zajló folyamatok irányításában –, 
akiknek viselkedésére hol az autokrata, hol az 
engedékeny hozzáállás szélsőséges megnyil-
vánulásai a jellemzőek. Ez talán a legrosszabb 
formája a magatartás-kezelésnek: a kiszámítha-
tatlanság és a következetlenség káoszt eredmé-
nyez, ami diáknak és pedagógusnak egyaránt 
frusztrációt jelent.
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