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A szabálytisztelet 
helyreállítása
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A Szabályok Tiszteletének Helyreállítása

Elmélet

Ahhoz, hogy a gyerekek viselkedése megfeleljen egy iskolában, a gyerekeknek be kellene  
tartaniuk az írott és íratlan szabályokat. Mielőtt azonban betarthatnák a szabályokat,  
a következőkre van szükség:

• Létezniük kell szabályoknak
• Tisztelni kell a szabályokat
• Ismerni kell a szabályokat
• Érteni kell azokat

Általában léteznek szabályok, a kulcs probléma a szabályok tiszteletének hiánya. Ha a szabályok 
tiszteletét helyreállítjuk, akkor már könnyű lesz ismertetni és megértetni a szabályokat. Ennek 
azonban útjában áll egy „apróság”:

A szabályok ellenünk lennének?

Azoknak a gyerekeknek, akik szeretnek jót tenni, általában megszólal a lelkiismeretük, amikor 
egy jó és egy rossz, tehát egy etikusabb vagy egy kevésbé tisztességes megoldás közül  
valamiért mégis a rosszabbat választották. Ugyancsak ők többé-kevésbé összerezzennek,  
amikor meghallják azt a szót, hogy szabály, mert ez arra emlékezteti őket, amikor nem  
a megfelelő megoldást választották, és ezzel megszegtek valamilyen szabályt.

Minél több szabályt hág át a gyerek, annál kevésbé érzi jól magát a szabályok emlegetésekor,  
mert a szabályok megszegésének szinte minden esetben büntetés volt a következménye.  
Így a sok szabályszegés, akármilyen aprók is, odavezet, hogy a szabály szó említése majdnem 
ugyanazt jelenti a gyerek számára, mintha a büntetés szót hallaná.

Gondolataikban tehát szabály = büntetés. Ennek az a következménye, hogy amikor  
szabályokról akarunk valakivel beszélgetni, alig figyel oda és igyekszik távol tartani magát a 
témától, felszínesen talán meghallgat minket, de a szabályokról továbbra is ez lesz a véleménye: 
a szabály az, amiért megbüntetnek. Bár a valóság az, hogy a szabályokkal szemben álló tettek 
következménye a büntetés, ők nem magukat okolják, hanem a szabályokat, hiszen ha azok nem 
lettek volna, akkor a tettük is rendben lehetett volna. Ugyanúgy van ez, ahogyan a gyorshajtó 
nem kedveli a sebességkorlátozó táblákat.

A gyerekek sem szeretik a büntetést, és úgy érzik, hogy a büntetés ellenük van. Az előbb  
leírtak szerint viszont a „szabály = büntetés”, így összességében a gyerekek úgy érzik, hogy a  
szabályok ellenük vannak. Amíg ez a helyzet, addig majdnem felesleges szabályokra tanítani őket.  
Ahhoz tehát, hogy később szabályokat követhessenek, előbb rá kell vezetni őket arra, hogy a 
szabályok nem ellenük vannak, hanem értük is és másokért is.
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Szabályok értünk és másokért

Mielőtt a gyerekek megtanulhatnák a közösségekben szükséges együttműködéshez alapvető 
szabályokat, kezdő lépésként az első foglalkozáson felismertetjük velük, hogy a szabályok értük 
is vannak.

A pontos lépéssorozatot az első óravázlat tartalmazza, és hamarosan itt is megemlítjük.  
Az első foglalkozás tehát azért is kulcsfontosságú, mert ennek alapossága nélkül a rákövetkező 
foglalkozások nem érnék el céljukat, hiszen a szabályok megismerése és megértése nem jön  
létre a velük való folyamatos ellenkezés mellett.

Megelőző lépések

A lépéssorozatban vannak azonban ezt is megelőző lépések, mert a gyerekek olyan sok rossz 
példát láttak már felnőttektől és gyerekektől egyaránt, hogy előbb észrevetetjük velük, hogy 
léteznek jó példák.

A szabályok tiszteletének helyreállításának lépései

A következő kérdéseket, kéréseket intézzük a diákokhoz:

1. Ki tud mondani egy olyan helyzetet, amikor egy felnőtt nem tartott be egy szabályt?
2. Ki látott olyat, amikor egy felnőtt betartott egy szabályt? (Utána ismét 1. lépés.) 

(1. és 2. lépésben felnőtt környezetre vonatkoztatva kérdezed a diákokat, felváltva addig, 
amíg mindkettő jól nem megy.)

3. Ki tud mondani egy olyan helyzetet, amikor egy gyerek nem tartott be egy szabályt? 
(Sok válasz, amíg jól nem megy.)

4. Ki látott már olyat, amikor egy gyerek betartott egy szabályt? 
(Sok válasz, amíg jól nem megy.)

5. Mondj egy szabályt, ami segít neked! 
(Addig csináljuk, amíg végül minden gyerek mondott már erre egy jó választ, vagy  
legalább egyet tud érteni pár jó válasszal.)

6. Kérdezd meg, hogy kikért vannak a szabályok?

A legfontosabb kérés

A lépéssorozatból a legfontosabb az ötödik (Mondj egy szabályt, ami segít neked!). Előfordulhat,  
hogy erre először nem válaszolnak könnyen, sőt az is, hogy egyáltalán nem tudnak egy ilyen  
szabályt mondani, s ebben az esetben a tanár mond egyet, majd újra felteszi a kérdést.

Egyébként nyilvánvaló, hogy szinte minden szabály lehet értünk, amikor az egyenes úton járunk, 
vagy ellenünk, amikor nem a helyes utat választottuk.
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Persze léteznek szabályok, amiket valaki kifejezetten károsnak talál magára nézve, de nagyobb 
térben, nagyobb csoportra vonatkoztatva általában még azoknak is van előnye.

Fontos

Engedjük, hogy minden diákunk tiszta lappal indulhasson. Nem számít, hogy milyen tantárgyból 
mennyire gyenge a tanuló. A szabályok helyreállítása nem egy tantárgy, hanem egy lépéssorozat, 
amin bárki keresztülmehet. Ha valaki lassú, akkor annak adjunk több időt.

A szabályok tiszteletének helyreállítása közben előfordulhat, hogy egy-egy diák nem ad helyes 
választ, oda nem illő példát mond. Ilyenkor tapintatosan és türelemmel kérjük meg, hogy javítsa 
a példát, vagy mondjon másikat.
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A Szabályok Tisztelete

Rövidített „óravázlat” és kiegészítő információk

Cél: 

A tanulók megértik, hogy a szabályok nem ellenük vannak, hanem értük és másokért is.

Mielőtt megtartod a foglalkozást, olvasd el „A Szabályok Tiszteletének Helyreállítása – Elmélet” 
című elemzést, valamint olvasd el ezt a vázlatot a második, információs oldalakkal együtt, hogy 
ne legyen kételyed a lépésekkel kapcsolatban és figyelni tudj a részletekre.

Lépések:

1. Ki tud mondani egy olyan helyzetet, amikor egy felnőtt nem tartott be egy szabályt?

2. Ki látott olyat, amikor egy felnőtt betartott egy szabályt? (Utána ismét 1. lépés.) 
(1. és 2. lépésben felnőtt környezetre vonatkoztatva kérdezed a diákokat, felváltva addig, 
amíg mindkettő jól nem megy.)

3. Ki tud mondani egy olyan helyzetet, amikor egy gyerek nem tartott be egy szabályt? 
(Sok válasz, amíg jól nem megy.)

4. Ki látott már olyat, amikor egy gyerek betartott egy szabályt? 
(Sok válasz, amíg jól nem megy.)

5. Mondj egy szabályt, ami segít neked! 
(Addig csináljuk, amíg végül minden gyerek mondott már erre egy jó választ, vagy legalább 
egyet tud érteni pár jó válasszal.)

6. Kérdezd meg, hogy kikért vannak a szabályok? 
Nem biztos, hogy lesz aki erre válaszul konkrétan elmondja azt, ami a foglalkozás céljában 
szerepel. Ha viszont minden ponton sikerrel vettétek eddig az akadályt, akkor felteheted azt 
a kérdést, hogy „Értünk is vannak vagy csak másokért?”

7. Feltételes: Ha még maradt időd a foglalkozásból, akkor beszélgess velük arról, hogy mikor 
érzi úgy valaki, hogy egy szabály ellene van?

Információk:

Miért nem mondjuk meg a gyerekeknek egyszerűen a célt és kérdezzük vissza tőlük? Erre a  
,„A Szabályok Tiszteletének Helyreállítása – Elmélet” című elemzés a válasz. Olyan sok  
szabálytalanságot látott már másoktól és követett el maga a diák is, hogy előbb csökkenteni  
kell ennek a mennyiségnek a lelki terhét. Erre szolgálnak az 1-4. lépések. Az 5. lépés pedig elvisz 
a célhoz.
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1-5-ig pontonként általában nyolc perc elég, s így marad még 5 perc a 6. pontra, de ez az első 
foglalkozás annyira fontos, hogy semmiképpen ne siessétek el, s ha kell akkor vigyétek tovább a 
témát a következő foglalkozásra.

Vagy mondd hozzá minden kérdéshez, hogy olyan történést mondjanak, ami az iskolán kívül 
történt, vagy légy résen, hogy ne legyen az 1. és a 3. pont egy nagy osztály szintű adok-kapok  
kiindulópontja, mert ha egymást emlegetik rossz példának, akkor csak egy veszekedés jönne létre.  
Ha példáikat szinte csak az iskolából tudnák hozni, akkor elfogadhatod ezeket, de kérd meg őket 
arra, hogy ne mondjanak nevet, hanem csak azt, hogy egy gyerek, vagy egy felnőtt ezt és ezt 
csinálta. Ha válaszaikhoz hozzáteszik, hogy mikor történt, akkor azt fogadd el.

Ha valamely pontra először nem találnak választ, akkor mondj te példát, de konkrét név nélkül.

Azt találod majd, hogy „természetesen” sokkal könnyebben adnak válaszokat az 1. és 3. kérésekre,  
mint a 2. és a 4. pontra. Ennek oka az, hogy megszokták, hogy kritizálnak, de ritkábban fordul 
elő, hogy dicsérnek másokat, ahogyan azt is megszokták, hogy sok kritikát kapnak, de kevés 
dicséretet; ezzel kapcsolatban az most mindegy, hogy az iskolában vagy otthon.
Előfordulhat, hogy valaki a 4. pontban saját magáról hoz egy példát. Azt fogadd el, mert éppen 
azért mondja el, mert büszke arra. Az elég ritka lesz, hogy valaki a 3. pontban magát említse, mint 
aki nem tartott be egy szabályt.

Fontos: Az 1. és 2. lépéseket felváltva végezzük, míg a 3. és 4. lépéseket nem, hanem előbb  
befejezzük a 3. lépést, és utána megyünk a 4. lépésre. Ennek az az oka, hogy a 3. lépés még 
negatív tényekkel foglalkozik, azonban érdemes egy pozitív vonalon felfelé ívelve eljutni az  
5. lépéshez, amihez egészen pozitív hozzáállás szükséges gyerek és tanár oldaláról egyaránt.

A kérdéseket átteheted felszólító módba, ha az osztály arra jobban reagál, például:
,„Mondj egy olyan helyzetet, amikor azt láttad, hogy egy felnőtt nem tartott be egy szabályt!”

Saját tapasztalatokat kérj. Ne fogadj el olyan választ, amit nem a diákod látott, tapasztalt, hanem 
amiről azt mondja, hogy mástól hallotta. Nincs szükségünk pletykákra.

A 7. lépés kihagyható, de tanulságos lehet számukra, hogy akkor érezzük, hogy egy  
szabály ellenünk van, amikor nem segíti, hogy elérjünk egy célt, de ilyenkor annak a célnak az 
elérése valószínűleg más ember, közösség vagy dolgok kárára menne, s pontosan ezt akarja  
megakadályozni az adott szabály.

A foglalkozás végén összefoglalásul dicsérd meg a csoport egészét, hogy milyen sok megfelelő 
példát mondtak a kérdéseidre.

Ne használd ezt a foglalkozást arra, hogy másokról megtudj valamit! A példák, amiket  
mondanak, teljesen jók név nélkül. A lényeg, hogy az adott kérdésekre jó válaszok szülessenek. 
Ne írj, miközben beszélnek, mert még azt hihetik, hogy valami rosszat írsz róluk vagy azokról, 
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akikről beszélnek. Ha egy lépéssel végeztetek, akkor persze nyugodtan jelezheted a papírodon 
mondjuk egy pipával, hogy a lépés kész, mert így nem zavarodik össze a sorrend. Jól teszed, ha 
ezt a jelzést ceruzával teszed, mert így később is használhatod ugyanezt az óravázlatot.

Sok sikert kívánunk az Etikus Osztály Minicsomag használatához!

Ha bármiben tudunk segíteni, akár kérdés merülne fel, örömmel segítünk!

Virágozz és Prosperálj Alapítvány
oktatas@azutaboldogsaghoz.hu

06 70 7761917

Előadások pedagógusok számára  
az Ön iskolájában:

• Iskolai Agresszió Megelőzése
• Diákok Motivációjának Helyreállítása
• Pedagógusok Kiégésének Megszüntetése
• Iskolai Elfogadás Program
• Etikus Iskola Program

Kérje el az adott program ismertetőjét itt:

Virágozz és Prosperálj Alapítvány 
oktatas@azutaboldogsaghoz.hu 
06 70 7761917 


