
Összehasonlító jellemzés  

(Összehasonlító jellemzés két, csoportomba járó, fiúról. CSÁÓ - drámafoglalkozás) 

Dráma foglalkozásomra számos érzékeny, gyerek jár, közülük választottam ki Á.-t és M.-t. 

Á-t A nagymama neveli testvérével, aki fiatalabb nála 4 évvel. Az iskolába jár rendesen, de a 
szociális és érzelmi fejlettség területén még akadnak problémák. Nagy mozgásigénye van, 
szeret focizni, csocsózni, de állandóan hecceli a nála idősebbeket.  Érzékenysége, számomra, 
nagyon érdekes, mert olykor meg nagyon elutasítónak akarja magát mutatni, de mikor 
lehetőséget kapna arra, hogy abbahagyja a foglalkozást és elmenjen, mindig maradni 
szeretne. Nagyon igényli , hogy társaságban legyen , de nem tudja kezelni avagy nehezen tudja 
kezelni az ottani dolgokat. 

M. középső gyerek. Rendszeresen jár iskolába szintén sportol bokszol. Az ő képességei is 
hasonlóan szórtak, mint Á.-nak, ebben hasonlítanak egymásra. M. erőssége, hogy érzelmeit 
folyamatosan kifejezi számunkra akár hangos szóval. Figyelme szórt a foglalkozás alatt 
többször beszél, de nem a feladatról, avagy a játékról, ellenben ha felveszi, a fonalat nagyon 
tudja élvezni a foglalkozást. Nála az a taktika vált be hogy hallgatni kell, egy ideig nem kell 
foglalkozni azzal, ha bomlasztani, szeretné a találkozót, mert érdekes módón előbb -utóbb a 
gyerekek szólnak, hogy szeretnének játszani és akkor újra figyel. Ezzel, bizony, sokszor Feladat  
elé állít minket, viszont kommunikációja sokkal egyértelműbe, mint kortársaié. Ez a 
kommunikációs előny sokszor segít rendezni az épp felmerülő helyzeteket, konfliktusokat, de 
néha gátjává is tud válni.  

A választásom azért esett rájuk, mert mindkettőjüknél érzem az érzékenységet, de egyben 
nyitottságot és zártságot, amire sok helyzetben lehet támaszkodnunk, de arra is szükség van, 
hogy valamiféle védelem is körülvegye őket. Ezen képességek nem féltetlenül rosszak, de jó 
lenne őket úgy finomítani, hogy a családi és az iskolai életben minél kevesebb konfliktusok 
legyen. 

Az összesített pontszámok B : 62, K : 63, azaz szinte ugyanannyi, és beleesik a magasan 
veszélyeztetett kategóriába, amit nem gondoltam, hogy elérnek. 

A részadatok a következők:                                                        Á:                                                  M. 

1. Társakkal való interakció kerülése                             4                                                  4  
2. Agresszív kommunikáció                                               6                                                  6 
3. Pedagógusokkal való interakció kerülése                 9                                                  3 
4. Nem megfelelő viselkedésminták                              16                                                 4 
5. Depresszív reakciók                                                      1                                                  1 
6. Fizikai és félelmi reakciók                                            1                                                1 

 

Velük folytatott közös munka során is azt gondoltam és most is a teszt kitöltése során, hogy 
több oda figyeléssel, játékkal fejlesztéssel ezek a fiúk könnyen fejleszthetőek. Szerencsére 
nyitottak ők is és a szülők is.   


