
Összehasonlító jellemzés készítése. 

Két jól ismert, saját iskolába járó gyermek iskolai viselkedésének az összehasonlítása. 

Pontosabban: Összehasonlító jellemzés készítése (minimum 4000 karakter), Két jól ismert, 

saját iskolába járó gyermek iskolai viselkedésének összehasonlító jellemzése a SEDS teszt 

(Szociális-Érzelmi Dimenzió Skála) kitöltése és megfigyelés alapján. Értékelési szempontok: 

A résztvevő tudjon helyesen felvenni SEDS tesztet, helyesen kiértékelni és értelmezni annak 

eredményeit. Legyen képes szűrni a viselkedési zavarok kialakításában veszélyeztetett 

gyermekeket.   

Két tanulónk A és B viselkedésének összehasonlítása  

A., Testi fejlettség, gondozottság, sportban való jártasság:  

A hetedikes, fizikailag túlfejlett, testsúly felesleggel rendelkezett, ennek okán ötödikes 

korában gyakran erőfitogtatással molesztálta gyengébb osztálytársait. Most a serdülés 

idején, szemmel látható, hogy az iskolaudvaron sokkal többet mozog, nem veri már a 

kisebbeket, de  ha teheti, belerúg a feléje tartó labdákba, így azok toronymagas repülés után 

a szomszéd telken landolnak, fizikai erejére tehát nagyon büszke.  Fogyott is ennek okán – 

ebben valószínűleg hiúsági kérdések is szerepet játszhattak – szeretne tetszeni egy 

osztálytársnőjének. 

 A másik tanuló B hatodikos tanulónk.  Mozgékony, nem sportol aktívan. Testi fejlettsége 

megfelelő, bár alacsony termetű, de alig van iskolai hiányzása, nem jellemző, hogy beteges 

lenne. Szünetekben az ugrálós játékok a kedvencei. Társai szívesen játszanak vele, mert 

kreatív ötletei vannak. Időnként túl kreatív.  

B., Szülői háttér, család: 

A: Anyukája pedagógus, apukája kisiparos. Testvére nincs 

Családi viszonyai rendezettek. Kiegyensúlyozott, nyugodt szülők, unokatestvéreivel iskolán 

belül is látványosan jó kapcsolatot ápol. Osztálytársai között is van unokatestvér (lány), ha 

teheti, egy padban ül vele. Az apuka műhelyébe Tamás gyakran jár besegíteni, fültanúja az 

ott elhangzó „férfi” beszédeknek és ezt az ismeretét gyakran kamatoztatja osztálytársai 

körében, … egyszóval gyakran káromkodik. A család jó anyagi körülmények között van, 

megadnak mindent neki és nem voltak elvárások Tamás felé. Anyukáját megütötte két éve, 

de ez az agresszió jelenleg már erősen javulóban van.  

 

B: Családi viszonya bonyolult. Apukája első házasságában megözvegyült, a második 

házasságából született Sára, jelenleg két féltestvére, nővére van. A legidősebb (akinek 

elhunyt az édesanyja) már nincs otthon, a középső (az elhunyt anya második gyermeke) 

szintén elhagyta a családi házat, miután feljelentette a szüleit testi sértés miatt. Apuka ritkán 

van otthon és a mostoha-anya apukával fenyegetve próbálja a családi rendet fenntartani. 

Anyukája inkább agresszívnak mondható 

 

C., Érzelmi élet:  



A: Szellemileg nehezen motiválható. Órán gyakran hadarva, motyogva válaszol, hogy minél 

kevesebb időt töltsön felszólítás után a válaszadással. A poén kedvéért sokszor veszélybe 

sodorja az órák menetét. 

Érzelmi életére órán az egykedvűség – sokszor az unalom a jellemző. Tanáraihoz nem 

közeledik, fiú osztálytársai,- és most már a lányok is - erősen érdeklődési körében vannak. 

Önfegyelme megfelelő, bár órán gyakran elviszi a figyelmét a körülötte ülőknek, ha sikerül a 

figyelmét koncentrálni, szép és értelmes válaszokat ad. (az esetek kb. 30 százalékában). Ha 

szembesítjük önmagával, akkor ideig-óráig megnyugszik.  

Az esetek nagy részében látványosan passzív. 

B: kapcsolata osztálytársaival ellentmondásos. Nem szívesen vannak vele, megszólják, 

kigúnyolják, feltűnési vágya nagyon erős, de szinte minden megnyilvánulása balul sül el. 

Inkább vidám természetű, bár könnyen rendez látványos jeleneteket, ha valamelyik 

osztálytársa „felidegesíti”. Egyszer ugrókötéllel hurkot tett a nyaka köré szünetben, mert 

egyik osztálytársa „felidegesítette”. Akkor valóban sokat foglalkoztunk vele. A fentiekből 

adódik, hogy érzelmi élete inkább változónak mondható. Tanulószobáról is el lett tanácsolva, 

mert munkáit rendszeresen nem készítette el, ugyanakkor a többieket hátráltatta 

rendetlenkedéseivel. 

 

D., Akarati jellemzők  

A kitartó, de általában a rossz oldalon 

B befolyásolható, vagy inkább gyenge. 

 

E., Emlékezet 

A: Emlékezete jó, figyelme változó. 

B: Változó. 

 

F.,  A játékhoz való viszonya 

Anak kiváló. Tapasztalva a passzív ellenállás „Tamás féle” módozatait, visszatérve a Rogers 

érzelmi intelligenciafejlesztő kurzus foglalkozásairól, az ő osztályában próbáltam ki először a 

tanult játékokat. Felkészültem Tamás szokásos, passzív, unatkozó, lenéző magatartására és 

meglepetésemre örömmel, sőt lelkesen végigjátszotta a játékokat – megjegyzem a 

többieknél is osztatlan sikert arattak a játékok. Most vettem nála először észre, hogy nyíltan 

a szemembe néz, és egyenes válaszokkal próbálja gördülékenyebbé tenni a játékokat. De 

ettől még nem lett aktívabb az órai munkája. Viszont önként változtatott üléshelyet – kritikai 

megjegyzésemre reagálva, (hogy pusmogásával visszatartja, hátráltatja a körülötte ülő 

lányokat, humorosnak szánt megjegyzéseivel). A két lány, aki mögött ült, az egyik az 

unokatestvére, a másik pedig, akinek tetszeni szeretne. 



B: a játékba nagyon bele tud feledkezni. Önfeledten boldogan játszik. Gyakran előfordul, 

hogy ő a kezdeményező. A szabályokat elég öntörvényűen értelmezi. 

 

 

A SEDS teszt alapján az alábbi eredményeket kaptuk:   

Anál: 

SEDS értékek listája 
Egyéb tesztek és megfigyelések 

 pontszám 

Osztálytársakkal 
való interakció 
kerülése 

6 
A a teszt tanúsága szerint is veszélyeztetett. A legmagasabb 
pontszámot az „agresszív kommunikációt”, illetve „a nem 
megfelelő viselkedésmintákat” firtató kérdésekre kapta. A 
serdülőkor sok tekintetben változást mutat a fenti két 
területen. Zavaró magatartása és passzivitása (lustasága) 
miatt most már elsősorban „önveszélyes” hiszen másokkal 
szembeni agressziója lecsökkent, passzivitásának 
köszönhetően eredményei  viszont romlanak. Ezt józan 
belátással ő maga is észrevételezte és úgy tűnik, korrigálni 
szeretné.  
 
A szülőkkel is megpróbálunk változást elérni, hogy 

1. Gyakorolja otthon is A a korlátokat. 
2. Beszélgessenek vele többet valódi figyelemmel, 

töltsenek együtt minél több minőségi időt. 
3. A vágyait nem feltétlenül muszáj azonnal kielégíteni. 

 

Agresszív 
kommunikáció 

12 

Pedagógusokkal 
való interakció 
kerülése 

9 

Nem megfelelő 
viselkedésminták 

11 

Depresszív 
reakciók 

7 

Fizikai és félelmi 
reakciók 

7 

Összesített 
pontszám 

52 

Összesített 
százalékos 
arány 

7 

Viselkedési 
hányados 

78 

 

 

A harmadik legmagasabb pontszáma a „Pedagógusokkal való interakció kerülése” 

A: A tanárok mellé soha nem áll, vagy ül. Beszélgetéseket nem tapasztaltam, hogy bármikor 

is kezdeményezett volna bármelyik tanárával. A szemkontaktust általában kerüli, zavartságot 

mutat, ha tanáraira kell néznie. Szemmel láthatóan nem okoz neki örömet ránk nézni. 

Elfogadja, teljesíti tanárainak a kérését, de a lehető legkevesebb energiával teljesíti az adott 

feladatokat. Ha hozzá szólunk, válaszol, bár válaszaiban számítani lehet némi cinizmusra. 

E dolgozat kapcsán az utána olvasás során találkoztam a pygmalion effektussal. 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Jegyzetek_a_nyelvrol/7_a_pygmalioneffektus.html 

Ez alapján önkritikát kellett gyakorolnom és belátnom, hogy megkülönböztetően reagálok a 

tanulóra, s ezzel nagymértékben befolyásolom kognitív teljesítményét és magatartása 

kívánatos vagy nem kívánatos irányban történő alakulását. 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Jegyzetek_a_nyelvrol/7_a_pygmalioneffektus.html


Valamint ki kell jelentenem, a fenti szakirodalom alapján, hogy kommunikációnk általában 

erősen aszimmetrikus. Felteszem magamban, hogy a jelenlegi helyzetet (a hagyományos 

szervezésű frontális osztálymunkában ez kb. 70%-ban a tanár dominanciáját jelenti) 

megpróbálom javítani kooperatív tanulással, s ez azt is lehetővé teszi, hogy a tanár-diák 

kommunikációs irány a diák-diák kommunikációval, az egymástól tanulással egészüljön ki. 

Az intézményes kommunikációban is van mit fejlesztenünk. A, - ha lehet - nem köszön, vagy 

olyan halkan teszi, hogy tanáraiban ez ellenérzést szül. Természetesen a megszégyenítés 

csak fokozza ellenérzését, és nem visz a pozitív megoldások felé. 

 

A SEDS teszt alapján az alábbi eredményeket kaptuk B: 

SEDS értékek listája 
Egyéb tesztek és megfigyelések 

 pontszám 

Osztálytársakkal 
való interakció 
kerülése 

6 
B egyértelműen a „Magasan veszélyeztetett” kategóriába 
tartozik. A legmagasabb pontszámot az „agresszív 
kommunikációt”, illetve „a nem megfelelő 
viselkedésmintákat” firtató kérdésekre kapta. Az ő esetében 
már sürgősebb tennivalók is vannak. Feltétlenül szükséges 
pszichológus bevonása a kislány fejlődése érdekében. 
Sajnos az otthoni légkör a legnehezebb terület, ahol 
eredményeket kellene elérni. A szülőkkel való kommunikáció 
elég nehéz, mert nem érzik B nehéz helyzetének a súlyát. 
Folyamatos párbeszéddel igyekszünk javítani a helyzeten. 
Ezen kívül fontos a rendszeres (hetenkénti) beszélgetés B-
vel az aktuális gondjairól, örömeiről. Nyitottsága és a 
felnőttekhez való kötődése talán megkönnyíti a feladatot.  

Agresszív 
kommunikáció 

17 

Pedagógusokkal 
való interakció 
kerülése 

6 

Nem megfelelő 
viselkedésminták 

15 

Depresszív 
reakciók 

9 

Fizikai és félelmi 
reakciók 

7 

Összesített 
pontszám 

60 

Összesített 
százalékos 
arány 

 

Viselkedési 
hányados 

63 

 

 

B: megjegyzéseiből az derült ki, hogy nem szeret otthon lenni. Most, hogy nem járhat 

tanulószobába, tanítás után is iskolánkban marad, mindaddig, amíg a busz fél négykor nem 

jön értük. (tekintettel hogy bejáró tanulónk.) Befolyásolható, ha valami huncutságról van szó. 

Önfegyelme labilis. Figyelme változó, gyakran dekoncentrált, hiszen bejáró tanulóként 

nagyon korán kell iskolánkba megérkeznie. Megfigyelő-képessége szakkörön jó, tanórákon 

felületes.  Gyakran árulkodik 

Gyenge tanuló, bár órákon, vagy inkább szakkörön okos és érdeklődő kérdései vannak, de a 

számonkérések ritkán sikerülnek megfelelően.  



Öltözködése gyakran kihívó, sokszor gúny tárgya ebből a szempontból is. Házi feladatokat 

sorozatosan nem készít.  Feladatokat önként is szívesen vállal, de a jelenléte csoportban 

konfliktus forrás. 

Beszédkészsége jó. Helyesen artikulál. Sok külön beszélgetést igényelne.  

Értelmi képessége átlagos. De ezt az otthoni hiányosságok lerontják. 

Amennyire A kerüli a tanári interakciót, B annyira szereti magára felhívni a figyelmet. 

Talán ez a különbség a legszembetűnőbb a két gyermekben. Amennyire igényli B a törődést, 

hogy csak vele foglalkozzunk, A olyan távolságtartással kezeli a tanárokat. Minkét tanuló a 

végletekben él: A a távolságtartás, -  B a tanári figyelemfelkeltés végleteit éli. 

 A - nál a kapcsolatteremtő képesség hiányosságainak a veszélyét abban látom, hogy egy 

vizsga eredménye, vagy később egy állás megszerzésénél hátrányban lesz, hiszen nem 

erőssége a megszólalás. Ezt is talán meg lehet vele értetni. 

B-nél pedig arra kell törekedni, hogy az elviselhetetlen locsogásból ki tudja választani a 

fontosat a lényegtelenből, el tudja dönteni, hogy kivel miről beszélhet. Érezzen rá egy 

tartalmas beszélgetés jó ízére. Tanulja meg valódi figyelemmel hallgatni a másik embert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


