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15. sz. melléklet 

Esetleírás 

A tanuló neve: X. Y. 

A tanuló életkora: 12 év, 6. osztályos általános iskolás 

A tanulóval való első találkozás: a tavaszi szünet előtti utolsó hét (március vége). (A szülők 
telefonon keresték meg az iskola igazgatóját, röviden tájékoztatták problémájukról, és személyes 
találkozást kértek. Ezen a találkozáson már mint jövendő osztályfőnök is részt vettem.) 

A család: (a szülők az első találkozás alkalmával – az igazgató kérdéseire válaszolva – mutatták be 
családjukat). 40 év körüli, szellemi foglalkozású házaspár két gyereket nevel, egy óvodás kislányt és 
Y.-t (ő fiú). A városban laknak megfelelő körülmények között, a gyerekeknek külön szobájuk van. A 
szülők rendszerezett, rendezett életmódra nevelik gyermekeiket. Elvárásaik reálisak, ezeket 
következetesen betartatják. Odafigyelnek gyermekeikre, fontos számukra, hogy harmonikus, 
kiegyensúlyozott, tartalmas életet éljenek. (A szülők jó benyomást tettek ránk; tekintetük hitelesítette 
szavaikat.) 

A gyerek: (végig jelen volt a beszélgetésen) Középtermetű, rendezetten öltözött, vékony, 
szemüveges, élénk, érdeklődő tekintetű, komoly fiatalember. (Nem szólt bele a beszélgetésbe, csak a 
hozzá intézett kérdésekre válaszolt pontosan fogalmazva, végig a kérdező szemébe nézve.) 
Kérdésünkre elmondta, hogy tanulmányi átlaga félévkor 3,6 volt, szereti a matematikát, otthon is 
szívesen foglalkozik vele, és nagyon szeret olvasni. (Mind matematikából, mind irodalomból közepes 
osztályzata van.) 

A szülők által előadott probléma: Y.-t a napokban a harmadik iskolából tanácsolták el. Az indok: 
hirtelen haragú, indulatos, visszabeszél a pedagógusainak, zavarja az órákat/foglalkozásokat, nem 

követi a pedagógusi utasításokat. Az utolsó intézményből azért tanácsolták el, a tavaszi szünet végét 
szabva meg határidőnek, mert egy – általa igazságtalannak vélt – dolgozatjegyet kifogásolva 
fenyegetően ugrott fel a helyéről, és engedély nélkül kirohant a teremből, bevágva maga mögött az 
ajtót. (A szülők megmutatták Y. ellenőrző könyvét, amely tele volt bejegyzésekkel. Valamennyi 
visszabeszélés, az órákon való kifogásolható magatartás miatt született; feltűnő, hogy a bejegyzések 
meghatározó többsége két pedagógustól származott.) 

Az osztályfőnök tanácsára korábban felkeresték a Nevelési Tanácsadót (a szülők bemutatják a 
szakvéleményt: a személyes adatok kitakarásával csatolható dokumentum), ahol enyhe fokú 
autizmust, alacsony ingerküszöböt, átlagon felüli intelligenciát és nagyon fejlett igazságérzetet 
állapítottak meg. Terápiát nem javasoltak, csak a szülők és az iskola fokozott odafigyelését, valamint 
az átlagosnál is nagyobb türelmet minden, a gyerekkel foglakozó felnőtt részéről. (Arra kérdésünkre, 

hogy a húgával szokott-e kiabálni, netán verekedni, Y. határozott nemmel válaszolt, majd mosolyogva 
hozzátette, hogy a húga szokta őt megütni. A szülők elmondták, hogy Y. a szülőknél is hatékonyabban 

tudja „leszerelni” kishúgát.) 

Az igazgató (az egyetértésemmel) felvette X. Y.-t az osztályomba. A szülőkkel abban állapodtunk 
meg, hogy figyelemmel kísérjük Y. magatartását, és ha úgy látjuk, hogy a problémák folytatódnak, 
megbeszéljük a gyerek segítésének módját iskolánk pszichológusának bevonásával. A szülők 
együttműködésükről biztosították az igazgatót is, és engem is. (Ígéretüket betartva, rendszeresen 
érdeklődtek nálam is, és Y. többi pedagógusánál is gyermekük viselkedéséről.) 
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Az új tanuló befogadtatásának folyamata: 

- Felkészítettem az osztályt Y. fogadására (a gyerekeknek annyit mondtam róla, hogy most 
nagyon nehéz helyzetben van, mert el kellett jönnie a régi iskolájából, fogadják szeretettel, és 
segítsék. – Y.-ra bíztam, hogy mikor mondja el társainak az iskolaváltás okát, és azt is, hogy a 
valós okot mondja-e, vagy – számára kevésbé szégyenletes – más magyarázatot ad. Annyira 
problémamentesre sikerült a beilleszkedése, hogy nem is tudom, mikor vallotta be, illetve 
egyáltalán elmondta-e társainak átiratkozásának valós okát.) Kijelöltem mellé két „mentort” 
(befogadó, segítőkész, őszinte gyerekeket), akik azt a feladatot kapták, hogy segítsék Y. 

beilleszkedését, ismertessék meg a szokásokkal, és mutassák meg neki az épületet. 

- Összehívtam az osztályban tanító pedagógusokat, és részletesen tájékoztattam őket mindarról, 
amit a szülők elmondtak, türelmüket, figyelmüket, megértésüket kérve. 

- Az első néhány nap elteltével tanítás után hosszan beszélgettem Y.-nal a két iskola 
szokásrendszerének különbözőségéről, az első benyomásairól, félelmeiről. (Rendkívül őszintén, 
de udvariasan mondta el véleményét az új iskoláról, társairól, tapasztalatairól. Kijelentéseit 
indokolta, intelligens kérdései meghazudtolták életkorát.) 

- A szülőknek (értekezlet nem lévén ebben az időszakban) a szülői e-mail körön keresztül 
mutatkoztak be Y. szülei. 

Tapasztalatok: 

A következő hónapokban egyetlen kollégától sem érkezett panasz Y.-ra. Osztályzatai „vegyesek” 
voltak, de hamar kitűnt, hogy matematikai gondolkodása átlagon felüli mélységű, és munkatempója is 
gyorsabb társaiénál. (Matematikatanára elmondta, hogy az első dolgozata – elsősorban 
figyelmetlenség, türelmetlenség miatt – gyengén sikerült, de a kapott osztályzatot szó nélkül 
tudomásul vette. A következő dolgozat előtt valamennyi gyakorló feladatot megoldotta, és az 
eredmény sem maradt el. Az órákon rendszeresen külön feladatokat kapott, mert gyorsabban dolgozott 
a többieknél. Aktívan vett részt minden órán.) 

Osztályfőnökként hamar meggyőződtem arról, hogy mi válthatta ki Y. „szemtelenségét, 
indulatosságát” korábbi iskoláiban. A nagyon érdeklődő, mindenre figyelő gyerek rendkívül idegessé 
vált, ha nem értett valamit, vagy nem értett egyet valamivel. Azonnal visszakérdezett (mindig 
udvariasan), és elmondta ellenvéleményét (mindig érvekkel alátámasztva.) A kérdéseire választ kapott, 
az ellenvetéseit hol elfogadtuk, hol nem, de hamar kiderült, hogy Y. képes meggyőzni másokat, és ő is 
meggyőzhető logikus érvekkel. Hamarosan be- és elfogadták az osztály vezéregyéniségei; népszerű 
lett, és tiszteletet vívott ki. Ez utóbbi elsősorban annak köszönhető, hogy ösztönösen azonnal kiállt a 
mellett a társa mellett, akit igazságtalanság ért. (Leginkább a társak részéről, de előfordult, hogy 
pedagógusát győzte meg a valamiért elmarasztalt gyerek ártatlanságáról.) 

Következtetések: 

- A viselkedésbeli deviancia mögött átlagon felüli képességek is meghúzódhatnak, amelynek 
kezelésére csak szakmailag-módszertanilag jól felkészült, türelmes, minden diákjára odafigyelő 
pedagógus képes. A reális, igazságos, következetes értékelést a „fejlett igazságérzetű” diákok is 
elfogadják. 
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- Az „alacsony ingerküszöböt” sem lépi át a gyerek, ha nem provokálják, és a pedagógus 
tudásával és az általa adott viselkedésmintával vívja ki tekintélyét, nem formális, 
foglalkozásából adódó eszközökkel próbálja kikényszeríteni azt. 

- A „beilleszkedés” kétirányú folyamat: mind az újonnan érkezőnek, mind a közösségnek akarnia 
kell, de a kezdő lépést a közösségnek kell megtennie. 

X. Y. további sorsa: 

Y. a 7. és 8. osztályt kiváló (de sohasem kitűnő) eredménnyel végezte. (Szelektált a tárgyak között; 
amit szeretett, azt magas szinten, dicséretes jeles eredménnyel tanulta, amit nem, azt „jó” szinten. 
„Logikus” magyarázatot tudott adni arra is, hogy miért nem fektet több energiát egy tárgyba csak 
azért, hogy jeles osztályzatot kapjon.) 

Az általános iskolát befejezve a város legjobb gimnáziumában folytatta tanulmányait. Jövőre 
érettségizik a reál tagozaton, és mérnöknek készül. A gimnáziumban is példás a magatartása. 

Túljutva a kamaszkoron visszafogottabb lett (eredménye is javult, hiszen a kapkodásból adódó 
hibákat már nem követte el), de igazságérzete változatlan maradt. A középiskolában a 
diákönkormányzat „harcos”, nagy népszerűségnek örvendő tagja. 

(A szülők az első hónapokban naponta, majd később hetente jelentkeztek nálam, hogy szorongva 
érdeklődjenek fiúk magatartása felől. Minden pedagógust felkerestek a fogadóóráján, és a közös 
fogadóórára az előző évek rossz tapasztalatai miatt gyomorgörccsel érkeztek. Több mint két évnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy elhiggyék: egészséges a gyermekük.) 


