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Összehasonlító elemzés 

A fakultációs csoportba járó két fiatal fiút hasonlítottam össze, segítségemre a SEDS 
viselkedési és emocionális problémák felmérő teszt volt.  

Mind a két fiú érdeklődik a katonai pálya iránt, és a Katonai alapismeretek tantárgyat 
fakultációs keretekben tanulják. A Szakgimnázium 12. évfolyamos tanulói. A csoportot kettő 
éve vettem át egy nyugdíjba vonuló „tanár bácsitól”, a párhuzamos órák alatt már volt 
szerencsém a fiúk viselkedését megfigyelni, mind a pedagógussal, mind a társaikkal történő 
interakciókat.  

Amikor az órákat átvettem teljesen más tanári stílust képviseltem, mint az elődöm. A 
diákokkal nagyon rövid időn belül bizalmas viszonyt alakítottam ki. Bár volt sok 
lemorzsolódás a csoportban a két fiú állandó és oszlopos tagja maradt. M. és Cs. mindketten 
egyedüli gyermekek, testvéreik nincsenek. M. családi házban él szüleivel, Cs. albérletben, de 
csak az édesapját említi minden beszélgetés alkalmával. Látszólag csendes, visszahúzódó 
mindkettő. Cs. soha nem néz a szembe, gyakran dadog. M. is néha kerüli a szemkontaktust, 
azonban gyakran jegyzetel, mindig emlékszik az elhangzott dolgokra, míg Cs. csak „úgytesz”, 
mintha emlékezne. Cs. gyógytestnevelésre jár, nagyon magas, társai fölé emelkedik.  

Hárman szoktak általában együtt érkezni, harmadik társuk Z. támogatja mindkettőjüket, a 
hangadó is hármójuk között, de nem nyomja el Cs-t és M-t. Ha valamit kérni szeretnének, 
minden esetben Z. az, aki felém fordul a kérdésével. Z. hiányzása esetén M. lesz az, aki 
felvállalja ezt a szerepet. Cs. tanulmányaiban is meghaladja a társait, már nyelvvizsgával 
rendelkezik, de biztatja társait annak megszerzésére.  

Azért választottam őket, az összehasonlításhoz, mert érzem az egyéni érzékenységüket, azt, 
hogy sebezhetőek, érdemes fejleszteni őket, hogy ez az erősségük az előnyükre váljon ebben 
a kemény szakmában, hivatásban is, és ők is lehetőségként éljék meg azt, hogy ebből mi is 
bontakozhat ki.   

A SEDS teszt előttem még ismeretlen volt, de kitöltése számomra hatalmas meglepetést 
hozott. A teszt segített, hogy értékelni tudjam a kognitív szempontokat, és a tanulók 
viselkedési és érzelmi összefüggéseit egy kidolgozott skálába illesszem.  A fiúk személyisége 
került előtérbe és a társaikkal és a velem történő interakció.   
Részemről a diákoknak még érintetlen területét tudtam a szempontok alapján megfigyelni.  

Cs. összesített pontszáma 59, míg M-é 37 lett.  

Ami számomra érdekes, hogy a két diák között a különbség az agresszív kommunikációnál 
tért el az általam előre sejtett pontszámnál. Cs. a magasan veszélyeztetett csoportba, míg M. 
az átlagos sávba esett a Viselkedési hányados alapján. 

SEDS értékek 

 Cs. M. 

Osztálytársakkal való 
interakció kerülése 

12 5 



Agresszív 
kommunikáció 

6 9 

Pedagógusokkal való 
interakció kerülése 

9 5 

Nem megfelelő 
viselkedésminták 

13 5 

Depresszív reakciók 10 5 

Fizikai és félelmi 
reakciók 

9 8 

Összesített pontszám 59 37 

Viselkedési hányados 64 106 

 

Cs. szinte minden területen érintett. A számokat látva egy visszahúzódó, befelé forduló, néha 
depresszív állapotot is mutató fiatal, hiszen már a 18. életévén túl van, értékeit figyelhettem 
meg.  

Az eredményből is mindenképpen adódik, hogy feltétlen szüksége van Cs-nek a támogatásra, 
mind a kapcsolatteremtésben, a társakkal és a pedagógusokkal is egyaránt. Véleményem 
szerint ő zárkózottabb ezért óvatosan és lassan kell nyitni felé.  

M. esetében számomra a legmeglepőbb az agresszív kommunikációra kapott érték volt. 
Alkalmanként kötözködik társaival, kötözködik velem, amit eddig nem nagyon vettem észre. 
Vagy inkább érdeklődésnek tudtam be. A teszt kitöltésekor én is érzékenyebbé váltam a 
reakciók felé, hogy jobban tudja figyelni a két fiú viselkedésére, kapcsolataira. A társaival és a 
pedagógussal azonban jók az interakciói. Depresszív reakciókat ritkán mutatott, nem 
megfelelő viselkedésmintákat sem vettem nála észre.  

Nekem, mint tanárnak a feladatom az, hogy olyan pszichológiai légkört biztosítsak, amely 
elősegíti az önálló és belsőleg irányított tanulást, és biztosítsam azokat a forrásokat, 
amelyekre a diáknak szüksége van ahhoz, hogy kielégítse érdeklődését, kíváncsiságát és 
alkotókedvét. Tisztelem a diákjaimat és bízok abban, hogy képesek rá, sőt vágynak is arra, 
hogy képességeiket a legteljesebb mértékben kifejlesszék. Azáltal hogy az ember önmaga, 
megvalósítja azt, ami a legjobb benne. A véleményem az, hogy a tanárok, akik elfogadják 
diákjaikat, akkor is, ha azok az adott pillanatban tökéletlenek, és akik törekszenek arra, hogy 
diákjaikkal nyílt, őszinte, kölcsönös kapcsolatban legyenek, maguk is tanulnak. 


