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Magatartási zavar 
Sem a jelenség megjelölésében, sem a definíciókban nincs egység.  

• beilleszkedési zavar 
• nehezen nevelhető gyermek 
• magatartászavar 
• viselkedészavar stb.  
• disszociális személy 
• agresszív tanuló, stb. 

 
Általánosan: 

 nem alkalmazkodik az intézményi szabályokhoz, 
 magatartásával zavarja a pedagógust és társait, 
 akinél a hagyományos pedagógiai módszerek nem elég hatékonyak. 
 aki az életkorának megfelelő nevelési követelményeket belső vagy külső okok miatt nem 

tudja vagy nem akarja teljesíteni.  

 
Figyelemzavar általánosan: 

 nem figyel, másra figyel, nem tudja hol tartanak 

 minden érdekli és semmi 

 figyelmetlen (nekimegy, leveri) 

 elveszíti dolgait 

 nem írja fel a leckét 

 feledékeny 

 izeg-mozog, mást csinál 

 kapkod, hibázik, feladja 

 

A két probléma kölcsönhatásban van. 

Figyelme térül, nem tud bekapcsolódni  a tanóra folyamatába  - rendetlenkedik, zavarja az órát. 

 

Okok: 

elsődleges okok: 

 genetikai tényező 

 idegrendszeri éretlenség, funkcionális zavar (vesztibuláris rendszer sérülése) 

 biokémiai tényezők, neurotranszmitterek hiányos volta 

 prenatális, perinatális sérülések, oxigénhiány 

másodlagos, ráépülő okok: 

 szociális tényezők, társadalmi státusz, szubkultúra, normák 

 környezeti hatások, szűkebb, tágabb környezet 

 nevelés, szülői magatartás, elvárások, korlátok, nevelői attitűd, stílus, jutalmazás, 

büntetés 

 újszülött kortól milyen hatások érik a gyermeket? 

- Ingerek milyensége, mennyisége (ingerszegénység, túlingerlés, kevés vesztibuláris, 

sok vizuális, auditív) 

-  Anya-gyerek kapcsolat (nehéz csecsemő) 



- Család szokásai, értékrendje  

- Szabályok, elvárások 
 

A viselkedésszerveződés korszerű modellje 

 Kanfer-féle S-O-R-C-K séma.  

 Az inger (S) és válasz (R) mellett jelentőséget tulajdonít a külső és belső (O) környezetnek, a 

viselkedés konzekvenciáinak (C), illetve a megerősítések menetrendjének (K).  

A viselkedés szervezésében fontos szerep jut: 

 Környezeti elvárások 
 Az egyén saját elvárásai 
 A szervezet tartós és átmeneti jellemzői, testi és pszichés állapotok 
 A személyiség összetevői – énkép, jellemvonások, érzelmi-akarati élet, intelligencis, stb 
 Az eddigi tapasztalatok, az előző viselkedések következményei 

 

A viselkedés, mint válasz, több tényező eredményeként jön létre. 

Minden szinten előállhatnak olyan feltételek, amelyek negatívan befolyásolhatják a helyzetre való 

reagálást, a szoros összefüggések és kölcsönös egymásra és visszahatások miatt. 

Minden szinten adódik lehetőség a beavatkozásra. 

 

Kognitív-viselkedéses megközelítés 

 A problémahelyzet konkrét megfogalmazása viselkedéses terminusokkal – mikor, mit csinál 

 A gyermek készségeinek feltérképezése – erősségek, gyengeségek, érdeklődés, motiváció, 

szoc. készségek 

 Lehetséges okok azonosítása 

 A célviselkedés konkrét megfogalmazása - sikerkritériumok 

 Technikák, eszközök kiválasztása, elkészítése 

 Eszközök használatának, hiányzó készségek megtanítása 

 

Általános pedagógiai lehetőségek mindkét esetben: 

 Az elvárások a szervezet átmeneti és tartós állapotához igazítása - differenciálás 
 Elhelyezés a pedagógus aktivitási terébe 
 Megelőző, ill. fenntartó magatartás (finom üzenetek: tekintet, személyes  távolság 

csökkentése, érintés) 
 A figyelem, illetve a kívánt viselkedés fenntartására az idő és a feladatok 

strukturálása, folyamatok részfeladatokra bontása 
 Folyamatábrák, leírások, vizuális segítségek 
 Tevékenységek, szabadidő megszervezése, választási lehetőségekkel 
 Elvárások konkrét, tömör megfogalmazása, egyfázisú utasítások 
 Sikerélményhez juttatás 
 Részteljesítmények jutalmazása 
 Csak olyan szabály, kérés, melynek betartatására felnőttként készen állunk 



 Az idő láthatóvá tétele 
 Folyamatos kontroll 

 

 

Figyelemzavar esetén: 

 Feladatok kisebb egységekre bontása 

 Gátló funkciók aktivizálása – mozgással- labdán ugrálás, forgószék, hinta, szökdelés(akár órán 

is előre megbeszélt szabályok szerint) 

 Érzékszervekhez kötött figyelmi funkciók fejlesztése (taktilis, vizuális, auditív, motoros 

figyelem fejlesztése)  

Elemi mozgások fejlesztése   

 Járások, futások, szökdelések, kúszás, mászás 

 Egyenletesen, vonalak között, vonalon, padon, 

 akadályok alatt, között, irányváltásokkal 

Vesztibuláris rendszer fejlesztése 

 Gurulás, gurulóátfordulás, hinta, roller,bicikli, 

 pörgetés, forgatás, ringatás, lépőgép, billenő 

 deszkák, trambulin, forgószék 

 Labdagyakorlatok  

 

Magatartászavar esetén: 

 Jól körülhatárolt szabályok és következmények 

 Jól kiszámítható pedagógusi reakciók, bejósolhatóság 

 Minél több pozitív visszajelzés (pozitívumok gyűjtése) 

 Érzékenyítés – osztálytársak, problémás gyermek (érzelmek gyűjtése, felismerése arcról, 

testtartásról – drámaóra 

 Dinamikus sztereotípiák, szokások áthangolása 

 Azonnali „újratervezés”, megvalósítás 

 Jóvátétel 

 Dicséret, kritika a viselkedésről, a cselekedetről szóljon, ne a gyereket magát minősítsük 

 Legyen tényszerű 

 Pozitív szerephez, jelentőséghez segítés ( szociometria) 

 Erőszakmentes kommunikáció – (nem azt kérdezzük, hogy miért csináltad, ki kezdte, hanem, 

hogy mit éreztél, mire lett volna szükséged) 

 Reális énkép – miben vagyok jó, miben kell változnom 

 Stratégia építés – drámajátékok, mit tehetünk adott eseten? 

 

 

 

 

 


