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FEGYELMEZÉS NEVELÉSI CÉLLAL – ALAPELVEK ÉS SZABÁLYOK

I. Bevezetés
Jelen dokumentum arra keresi a választ, hogy milyen módon érjük el iskoláinkban a megfelelő
fegyelmet - a következők figyelembevételével:
1. Az utóbbi években a Regnum Christi iskolák identitásának számos elemét felülvizsgálták és
megújították, ld. „A Regnum Christi iskoláinak alapelvei” c. dokumentumot.
2. Az információkat kérdőívek és fókuszcsoportos interjúk segítségével gyűjtötték fegyelmi
prefektusoktól, nevelési igazgatóktól, szülőktől, tanároktól és diákoktól a legkülönbözőbb
területeken.
3. A témában felhalmozott tapasztalatot és pedagógiai kutatásokat is figyelembe vették.
Az olvasó olyan motiváló és tájékoztató anyagot tart most a kezében, mely egyszerre elméleti és
gyakorlati, mert nemcsak alapvetéseket és alapelveket tartalmaz, hanem számos szabályt és
gyakorlati útmutatást is ad. Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a dokumentum nem „szabályzatnak”
készült, amely közvetlenül szabályozná az iskolai életet, vagy amit egy az egyben kellene a
gyakorlatba átültetni. Célja inkább az, hogy olyan normákat fogalmazzon meg, melyek segítenek
elgondolkodni és konkrét intézkedéseket tenni az „Alapelvekben” leírt fegyelmezési felfogásunk
szellemében, hangsúlyozva a fegyelmezés nevelési célját. Minden tartománynak és iskolának
feladata, hogy a körülményeket mérlegelve, átgondoltan ültesse át a gyakorlatba és alkalmazza a
leírtakat.
A nevelési folyamat célja, hogy minden személy eljusson a teljességre, a személyes érettségre
Krisztusban. Olyan érettségre, amely legfőképpen a - személyes hivatással összhangban álló szeretetre való képességben nyilvánul meg. A II. Vatikáni Zsinat Optatam Totius kezdetű dekrétuma1
írja le ezt az érettséget, amihez a lélek kiegyensúlyozottságára, megfontolt döntésekre való
képességre és józan ítéletalkotásra van szükség események és emberek vonatkozásában egyaránt.
Olyan érettség ez, melyhez tudni kell szabadon és felelősségteljesen élni, mert csak a szabad és
felelős emberek képesek az igazi szeretre. Csak az tud adni, akinek van miből.2 Ebből a szemszögből
nézve a nevelők fegyelmi elvárásainak célja nem a viselkedés ellenőrzése, hogy a gyerekek és
serdülők jól viselkednek-e, illetve annak elérése, hogy ne zavarjanak minket és tudjunk órát tartani,
és nem is az elfogadható viselkedés normáinak lefektetése, hanem olyan érett keresztényekké való
nevelés, akik képesek lesznek vállalni küldetésüket a társadalomban.
Ez a dokumentum minden nevelőhöz szól, aki az iskola nevelési feladataiban részt vesz, mert úgy
gondoljuk, hogy a teljes körű nevelés elválaszthatatlan az iskolai felelősségtől, amely mindenkit
kihívás elé állít, akinek így vagy úgy, de közvetlen kapcsolata van a nevelttel. Azonban ahogyan ez a
dokumentum elmélyül a gyakorlati iránymutatások terén, külön fogja tárgyalni a tanárokat, a
fegyelmi prefektusokat vagy nevelési igazgatókat érintő sajátos helyzeteket.

1

Vö. II. Vatikáni Zsinat, Optatam Totius, 11.
«A szeretet legmagasabb formája az önátadás, a személy teljes odaajándékozása formájában. Ami nem
lehetséges ontológiai szinten (két ember nem olvadhat eggyé, és mindegyik mindig „sui iuris”, azaz önmaga
marad), az valósággá válik a szeretet etikai vonatkozásában. Az önátadás saját magunk birtoklásának és
uralásának legjelentősebb kifejeződése, mert csak az tudja teljesen odaadni magát, aki birtokolja magát. Az
önátadás ezért a szabadság legkiemelkedőbb megnyilvánulási formája.» (Rodríguez Luño, A. 1998, 142.o.).
2
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II. A nevelési célú fegyelmezés alapjai az „Alapelvek” fényében
1. A nevelési célú fegyelmezés helye a teljes körű nevelésben
A „fegyelmezés/fegyelem” kifejezésnek több értelme és jelentése van. Etimológiai eredete a
gyerekek mint tanítványok megfegyelmezésére vezethető vissza. És bár e fogalmat sok területen
használják (pl. jogi vagy katonai), de közös ezekben, hogy elsősorban a tanított (nevelt) fél
beállítottságára irányul, aki hagyja magát tanítani minden területen, másodsorban - eredeti
értelméből fakadóan - a magatartásnak meghatározott normákkal való szabályozását jelenti a
hatalom részéről. Időnként a „fegyelmezés” kifejezésnek pejoratív hangzása van, mert a szabadság
külső parancs általi, büntetésekkel kísért korlátozását értik alatta. Másfelől van egy új irányzat,
különösen iskolai környezetben, amely arra törekszik, hogy a fegyelmezést újraértékeljék, és úgy
tekintsenek rá, mint a jó tanulmányi előrehaladás eszközére, vagy mint a diákok és a nevelők
biztonságának garanciájára3.
Intézményi szemszögből nézve, a nevelési célú fegyelmezésen olyan nevelési céllal történő
beavatkozást értünk4, amely támogatja a diák viselkedésének önszabályozását a szabadság felelős
gyakorlása és a szeretetben való érés érdekében5. A fegyelem lehetővé teszi, hogy a nevelői közösség
megvalósítsa nevelési célkitűzéseit, ezért hangsúlyozottan támogatja a neveltek fejlődését az
önfegyelemben mint erényben.
A nevelt szemszögéből nézve fegyelem alatt azt az erényt értjük, amely által a személy jobban ki
tudja használni teljes személyiségével a közösségben zajló nevelést. Ehhez erővel egy
szabályrendszert kell fenntartani, hogy bizonyos célokat elérjünk. A fegyelem erénye eszköz, mert bár
önmagában is van értéke, de egyéb erények elérésének eszközeként szolgál. A két előző megközelítés
(az intézményé és a nevelté) kapcsolódik egymáshoz: az első alá van rendelve a másodiknak. A
nevelő célzatú beavatkozás célja az, hogy a nevelt személy kimunkálja magában az erényt. Nem
elégszünk meg csupán a külső fegyelemmel. Arra kell törekedni, hogy a fegyelem belsővé váljon,
hogy a nevelt fejlessze szabadságát, és érettebbé váljon a szeretetben6. A „nevelési célú” jelző éppen
a fegyelemnek erre a végső céljára utal, az érett keresztények nevelésére.
A Regnum Christi iskoláinak alapelvei c. dokumentum így fogalmaz: „A nevelési folyamathoz
fegyelemre van szükség, hiszen az emberi természet bár önmagában jó, de bűntől sebzett.
Mindannyian megtapasztaljuk saját esendőségünket és korlátainkat, melyek beárnyékolják
értelmünket és gyengítik akaratunkat. A viselkedési és életviteli szabályok, melyeket nap mint nap
alkalmazunk a kis dolgokban, segítenek a jellem formálásában. Kulcsfontosságú, hogy felfedeztessük
a gyerekekkel és a fiatalokkal azokat az értékeket és elveket, melyeket a szabályainkkal védünk.
Szeretnénk, hogy megértsék ezek értelmét, hogy a fegyelmi szabályok sajátjaikká és általuk szabadon
elfogadottakká váljanak. Arra kell törekedni, hogy evangéliumi értékrendjük (értékhierarchiájuk)
legyen, mely képessé teszi őket a szabad és motivált döntésre. A fegyelem a szabadságot szolgálja.”7
Hogy jobban megértsük a célkitűzést, a nevelést, és ebből fakadóan, hogy mi a célja a nevelési célú
fegyelmezésnek, A Regnum Christi Iskoláinak alapelvei c. dokumentum lesz a kiindulópontunk. Az
3

A jobb nevelési eredményeket elérő iskolákról szóló tanulmányok elismerik, hogy a fegyelmezés jelen van az
iskolai életben, a tanárok és a diákok munkájában egyaránt. A jó tanárok tudnak motiválni, hogy a diákok a
legjobbat hozzák ki magukból, és bíznak abban, hogy magas célokat tudnak elérni.
4
A nevelési céllal történő beavatkozás egy szándékos cselekedet olyan tevékenységek megvalósítására, ami a
neveltek teljeskörű fejlesztésének sikeréhez járul hozzá (vö. Touriñán, 2011).
5
Vö. A Regnum Christi Iskoláinak alapelvei c.dokumentum szakkifejezéseinek gyűjteménye, 2017.
6
Vö. II. Vatikáni Zsinat, Optatam Totius, 11.
7
Vö. A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 51.
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Alapelvekben is használt értelmezés szerint „nevelésnek” a személy folyamatos Krisztussá alakítását
nevezzük a Szentlélek működésével összhangban (synergia), aki az igazi mester és lelki nevelő8. Ez a
folyamat közös erőfeszítésként az oktatás, a nevelés és az evangelizáció összhatása révén valósul
meg9.
A Regnum Christi-ben a nevelésnek a karizmából fakadóan van néhány sajátos jellemzője, mint
például az, hogy apostolok teljes körű képzéséről van szó10:
„A Regnum Christi a teljes körű képzés során apostolok nevelésére törekszik, akik környezetükben
keresztény vezetőkké válhatnak. A Regnum Christi-s iskola magáénak vallja a keresztény
vezetőképzés küldetését, és annak megvalósítására törekszik. Ez a vezetői szerep a Jézus Krisztussal
való személyes találkozás gyümölcse: annak felismerése, hogy Isten személyesen szeret és hív
bennünket az Ő munkájában való részvételre, hogy az Ő országát építsük az emberek között, és hogy
Neki ajánljuk fel a kapott talentumainkat (vö. Mt 25,14) a másik ember szolgálatára. Krisztus
szeretete sürget minket (2Kor 5,14) - ez a hozzáállás jellemző a Regnum Christi apostoli evangelizáló
stílusára.”11
A teljes körű nevelés magas mérce, valójában egy eszmény, de nem mondhatunk le róla, ha
összhangban akarunk maradni a keresztény élettel és karizmánkkal, ami elengedhetetlen a nevelés
területén. A talentumokról szóló példabeszéd arra hív, hogy ne csak elfogadjuk a kapott ajándékokat,
hanem fegyelmezetten, szeretetből „dolgozzunk” is velük, hogy gyümölcsöt teremjenek. A kiválóság
elsősorban Isten működési módja, aki nem csak jól végzi a dolgát, hanem „nagyon jól” (Ter 1,31). Ez
az eszmény (ideál) szab irányt és ad célt az egész nevelési programnak anélkül, hogy elrejtené a
benne rejlő nehézségeket. Ez a kihívás szélsőségesen nagynak tűnhet számunkra, ha nem egy
meghívásra adott válaszként és ajándékként fogjuk fel, tudatában annak, hogy hozzá a kegyelmeket
Istentől kaptuk a keresztségben és a bérmálkozásban.
Érdemes kicsit pontosítani és megvilágítani, hogy mit is értünk teljes körű nevelés alatt, mert a
kifejezés több félreértésre adott már okot nevelési téren. Az Alapelvek beszél erről a problémáról,
hangsúlyozva, hogy a teljes körű nevelést nem úgy kell érteni, mint a különböző nevelési területek
egymás mellé állítását külön-külön, hanem az emberi személy minden dimenzióját magába kell
foglalnia. A „teljes körű nevelés” az egész személy (testének, értelmének, akaratának és érzéseinek)
egységben és harmóniában való fejlesztése, felkészítése a pályaválasztásra, erkölcsi és szociális
érzékének képzése, nyitása a transzcendens felé és vallási nevelése.12 Integer homo vagy integra
mulier (teljes férfi vagy teljes nő) fémjelzik az átalakulást Krisztusba és az emberi teljességet, amire
vágyunk. A személyiség egysége (intergritása, önazonossága) a maga teljességében olyan állapot,
amelyet csak a szeretet képes megfelelően elérni, ahogyan azt a nagy pedagógusok is vallják. Ide
értve azt is, hogy lényünk minden dimenzióját a szeretet hozza összhangba bennünk, és hogy
gyengeségeinket és korlátainkat is beleépítjük ebbe az összhangba.13
Itt meg kell állnunk egy pillanatra, hogy a teljeskörűség lényegére is figyelmet fordítsunk, vagyis arra,
ami teljessé teszi a személyt, azaz a szeretetre. A szeretet, a Krisztus által tanított felebaráti szeretet
az, ami egységbe kovácsolja, élteti és orientálja a teljes körű nevelést (a felebaráti szeretet alakítja az
erényeket). A szeretet, a felebaráti szeretet, rendezi és ad értelmet a nevelők és a neveltek
tennivalóinak a nevelési folyamatban. A nevelők szeretetből cselekszenek, és arra törekednek, hogy a

8

Vö. A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 6. 7. és 22.
A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 9.
10
II. Vatikáni Zsinat, Gravissimum educationis 8.
11
A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 10.
12
A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 11.
13
A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 12.
9
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nevelteket is a szeretet mozgassa. A szeretet nem csak a cél, amire a nevelési célú fegyelmezés (és
maga a nevelés) irányul, hanem az a lelkület, amivel a nevelő lelkesíti és buzdítja a neveltet.
Tudjuk, hogy mekkora kihívást jelent az olyan fegyelmezés, amely nevelő célzatú, támogatja a teljes
körű nevelést, célja a teljesség elérése Krisztusban, a lényege pedig a szeretet. Innen fakad az az
igény, hogy bízzunk a Szentlélek folyamatos együttműködésében14, miközben két lábbal a földön
állunk, amikor a ránk bízottak és a körülmények ismeretéről van szó. A pszichológia, a pedagógia és a
szociológia segítségünkre vannak a nevelési feladatok megoldásában, aminek mindig erkölcsi és lelki
értéke van.

2. A fegyelem mint erény
Ennek a dokumentumnak az elején úgy definiáltuk a nevelési célú fegyelmezést, mint egyfajta
nevelési célzatú beavatkozást. A fegyelem pedig egy fejlesztendő eredmény vagy erény a nevelt
személyben. Az elsőből adódik a második.
Pedagógiánk egyik sajátos eleme éppen az erények fejlesztése15. Kifejezetten hasznos elmélyedni a
fegyelmezés és az erények fejlesztése közötti szoros kapcsolatban. Az erény szilárd és szokássá vált
készség a jó megtételére, ami természetünkké alakul. Az erények kimunkálása nem más, mint a jó
megtételének természetessé tétele, annak felismertetése, vonzóvá tétele és begyakoroltatása.16
Ehhez a szabadság megélésére van szükség (a felismert és akart jó követése). Ez nem puszta szokás
vagy automatizmus, mert akkor nem lenne erény, és több annak a zenésznek a tudásánál is, aki
rengeteg gyakorlás után tud jól játszani a hangszerén. Az erény esetében a pedagógus a hangszer, a
nevelt személy pedig az, aki „tisztán vagy hamisan játszik”, azaz aki tökéletesedik.
A fegyelem olyan erény, amely egyszersmind más erények gyakorlásának is az alapja: a neveltben az
erények gyakorlása mögött mindig ott van a fegyelem; innen adódik, hogy nagy szükség van a
fegyelem erősítésére. A fegyelem mint erény, hatással van más erények gyakorlására, mint pl. a négy
sarkalatos erény (bölcsesség, igazságosság, erősség és mértékletesség) gyakorlására. Természetesen
a fegyelem más olyan magatartások hátterében is megfigyelhető, melyek nem valódi erények: a
tapasztalat azt mutatja, hogy sokan erősen fegyelmezettek a vagyon- vagy hatalomszerzésben, de
ettől még a jó meg nem tétele és a keresésének hiánya nem válik erénnyé. Mert ahhoz, hogy valódi
erényről beszélhessünk, a cselekvési szokásnak az irányultságában is kell jónak lenni. Ha rossz az
iránya, bűnről beszélünk, bűnös fegyelemről. Alkalmazva itt, amit az előző fejezetben olvastunk a
nevelésről, az erény valódiságát a felebaráti szeretet hitelesíti. A felebaráti szeretet orientálja a
fegyelmet, és nem engedi, hogy túlzásba essen: tudja, mikor kell áldozatot hozni, mikor örülni és
mikor pihenni.

3. Az értelem és a szív nevelési célú fegyelmezése
A nevelési célú fegyelmezés akkor válik helyesen értelmezetté és alkalmazhatóvá, ha A Regnum
Christi iskoláinak alapelvei c. dokumentum két tengelyéből indulunk ki, az értelem és az érzelmek
pasztorációjából. Pasztoráció alatt nevelési célú útmutatást vagy vezetést kell érteni, és nem a papok
speciális feladatát az Egyházban.

14

A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 6.
A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 14.
16
Vö. II. János Pál, Az USA püspökeinek tartott beszéde, 1979. október 5. Lásd még MacIntyre, A., Tras la
Virtud, Ed. Critica, Madrid, 2001.
15
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„Az értelem pasztorációján” azt a pasztorációs munkát értjük, amely felébreszti az emberekben az
igazság keresését, és Krisztust ajánlja válaszul az ember kérdéseire17. Ahhoz, hogy a fegyelmezés
valóban nevelő hatást érjen el, magyarázatot kell tudnia adni az értelem felé, és így az igazság
érvényesítésének útja és módja kell, hogy legyen az ember számára. A fegyelemhez hozzátartozik,
hogy elfogadja és élje a megismert igazságot, amihez elengedhetetlen a jól képzett lelkiismeret18. A
helyes erkölcsi megítélésre is nevelni kell, amit a jó természetes ismerete segít, és aminek
eredménye a felebaráti szeretet gyakorlása és a bölcsességben való növekedés. Az Istennel és az
emberekkel való kapcsolat őszintesége és az alázat együtt alkotják azt a „termőföldet”, melyben az
igazság szeretete növekszik.
Az igazság szeretetét a tanárok élik a diákok elé. A tanárok „az igazság munkatársai”. XVI. Benedek
pápa ezt a szentpáli kifejezést választotta püspöki jelmondatául, de már előtte Kalazanci Szent József,
a katolikus tanintézetek védőszentje is ezt választotta saját maga és rendjének nevelői számára. Aki
tudja magáról, hogy az „igazság munkatársa”, az nem elégszik meg azzal, hogy nagyjából jól végzi a
munkáját, hanem magától és másoktól is fegyelmezett értelmet, a relativizmuson és a szellemi
lustaságon való felülemelkedést vár el, valamint a párbeszéd, az önkritika és a megülönböztetés
képességének fejlesztését. Ezek a készségek az „értelem pasztorációjának” célkitűzései, melyeket
támogatnunk kell oktatási központjainkban.
A „szív pasztorációján” azt a pasztorációt értjük, amely a szív nevelésére törekszik. Szívnek azt a belső
területet nevezzük, ahonnan a szabad döntések fakadnak, és amely a személyt a maga teljességében
és egészében kifejezi. Ennek az akarat nevelésével kapcsolatban kell állnia, amely „akarja” a
megismert jót (ennek viszont előfeltétele az értelem pasztorációja) és eszközöket teremt, hogy
elérje. A „szív pasztorációjába” beletartozik az érzelmek és a döntéseinket befolyásoló vágyaink
kezelésének segítése. A nevelő hatású fegyelmezés felismeri és helyes irányba tereli a
szenvedélyeket.
Érdemes megállnunk a következő megállapításnál: a szabadság - mint a lehetőségek közötti választás
képessége - szigorúan véve az akarat egy sajátosságát jelenti. Ebből származik, hogy amint haladunk
az akarat erősödését célzó képzésben, szem előtt kell tartanunk, hogy az akarat, ahogyan az egész
emberi természet, az áteredő bűntől sebzett, és emiatt nem hajlik spontán módon a javát szolgáló
jóra. Ez azt jelenti, hogy az akarat sokszor önző okokból választja a jót, visszautasítva azokat a javakat,
amelyeket túl magasnak, elérhetetlennek tart. Sok iskolai fegyelmezetlenség gyökere a jó
megvalósítása mellett kevéssé elkötelezett akaratban rejlik. Ezért a nevelő hatású fegyelmezésnek
támogatnia kell - a biztos ítélőképesség mellett - az akarat fejlesztését, hogy az megszokásból, azaz
stabilan és folyamatosan a jót válassza. Ez a választás mindig saját meggyőződésen kell, hogy
alapuljon, soha nem félelmen.
Ugyanígy, az akarat szempontjából fontos az ember érzelmeinek, szenvedélyeinek valódi és
kiegyensúlyozott megértése. Az embernek az értelmen és az akaraton kívül van egy olyan képessége,
amely lehetővé teszi számára, hogy érzékszervein keresztül szerzett benyomásai alapján cselekedjen.
Ezt a képességet régóta ismerik, és érzéki vágyóképességnek nevezik, a belőle származó tetteket
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A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 29.

«Kedves fiatalok […] bizalommal és bátran haladjatok az igazság keresésének útján. Ti pedig, kedves papok és nevelők, ne
habozzatok az „értelem hiteles pasztorációjának”, tágabb értelemben az egész személynek a támogatásában, amennyiben
komolyan veszitek kérdéseiket – úgy az egzisztenciális eredetűeket, mint azokat, melyek a racionalizmus formáival való
szembesülésből fakadnak napjainkban -, hogy segítsetek nekik kielégítő és megfelelő keresztény válaszokat találni, nem
utolsó sorban pedig hogy magukévá tegyék a végső választ, miszerint Krisztus a mi Urunk». XVI. Benedek, 2006. június 5-i
beszéde.
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pedig a lélek szenvedélyeinek.19 Ezek a kifejezések hasonlítanak ahhoz, amit a mai nyelv így fejez ki:
érzelmek, érzelmi megnyilvánulások vagy érzések20.
Fontos tisztázni, hogy az emberi érzések erkölcsi szempontból sem nem jók, sem nem rosszak. A
gyűlölet például nem rossz, ha a bűnt gyűlöljük, azaz amikor a bűn a gyűlölet tárgya. A szomorúság
sem rossz önmagában, mert dicséretes, ha a helyzetnek megfelel, és ahhoz alkalmazkodik.21 Az
érzések és érzelmek abban a mértékben jók vagy rosszak, hogy a jól formált akarat milyen mértékben
tudja szabályozni azokat, illetve milyen irányba tudja állítani őket.22 Végső soron, az értelem és a szív
együtt járnak, ezért együtt is kell nevelni őket. Az értelmet, az akaratot és az érzéseket össze kell
hangolni. Az erénynek is ez a három dimenziója van: a megismerés, az akarat és az érzelmek. Ha
bármelyiket kihagyjuk belőle, elvész erény jellege.

4. A nevelési célú fegyelmezés és a nevelők kísérése
A Regnum Christi iskolák alapelvei kifejti, hogy mindenki nevelőnek számít, aki részt vesz az iskolai
életben, természetesen élen a tanárokkal. És a nevelő a tanításon, a nevelésen, az evangelizáláson
keresztül maga is alakul. A fentiekből következik, hogy egy iskolában mindenkinek alkalmaznia kell a
nevelő célzatú fegyelmezést, nem csak a tanároknak vagy a fegyelmi ügyekben felelősöknek
(prefektus), ahol van ilyen feladatkör. Ez csapatmunka, melyben a nevelői közösség minden tagja
részt vesz.23 Az iskolai fegyelem kialakításához az oktatási központ egész szervezetének és
dinamikájának teljes körű figyelembe vételére van szükség, hogy a problémák felmerülését
megelőzzük.
A fegyelem erényének (és általában az erények) fejlesztéséhez nem elég egy jó „szervezet”, hanem
annak a szervezeti légkör részévé kell válnia. Valójában a diák a fegyelmet a mindennapokban
sajátítja el, különböző viselkedési „modellhelyzeteken” keresztül, melyekben tudatosan vagy
tudatalatt részt vesz. A diák azért tanulja meg fegyelmezni önmagát, mert ezt látja tanáraitól (pl.
pontosság vagy időbeosztás terén), és mert azt érzékeli, hogy nevelői össze tudják hangolni az
elvárásokat és az élet örömeinek megengedett élvezetét, és mert az osztályterem tiszta, és mert
értékelik az erőfeszítést és a jól végzett munkát… Jó lenne, ha a tantervek tartalmaznák a fegyelem
erényét mint fejlesztési célt, de a legfontosabb, hogy gyakoroljuk, azaz éljük ezt az erényt a
mindennapokban. Ebben az értelemben a „rejtett tanterv”, amire a mindennapok gyakorlata által
tanítunk és nevelünk, legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a „hivatalos tanterv”. Minden
nevelő a fegyelem erényének oktatója, teszi ezt tudatosan vagy sem, jól vagy rosszul. Ezért aztán az
erények kimunkálásában – és különösképpen a fegyelem erénye esetén – szükség van arra, hogy az
iskolának legyen az alapelveket megfogalmazó és a nevelési következményeket tartalmazó
programja.24
Természetesen az iskolában végzett nevelő munka kiegészíti azt a nevelést, amit a szülők végeznek a
gyermekeik nevelésében a rájuk bízott feladat jogán, valamint amit a nevelt végez, aki korának
19

Vö. Aquinói Szent Tamás, Summa Theologiae, I, q.59, a.1 in c.
Ez az érzéki vágyóképesség két típusra osztható. Egyrészt a tényleges vágyóképesség: ez az érzékelő léleknek egy érzékelt
jóra vagy rosszra adott (érzelmi) reakciója. Tárgya az érzékelhető jó vagy rossz. A másik a haragvóképesség: az érzékelő
léleknek egy nehezen elérhető, érzékelhető jó vagy nehezen elkerülhető érzékelhető rosszra adott (érzelmi) reakciója.
Tárgya a nehezen elérhető érzéki jó, vagy a nehezen elkerülhető érzéki rossz. (forrás: http://kattanok.weebly.com/a20

szenvedeacutelyek.html) Vö. Aquinói Szent Tamás, Summa Theologiae, I-II, q.23, a.1 in c.
21
Vö. Aquinói Szent Tamás, Summa Theologiae, I-II, q.59, a.3 ad.3.
22
Vö. Aquinói Szent Tamás, Summa Theologiae, I-II, q.24, a.1 ad.3
23
A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 58.
24
Ajánljuk Dr. Thomas Lickona kutatásait, aki nem csak egy személyközpontú modellt fejlesztett ki az erkölcsi
nevelésre, hanem megfogalmazott és alkalmazott nevelési javaslatokat az erények fejlesztésére az iskolában,
bevonva a folyamatba az egész nevelői közösséget.
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megfelelő mértékben saját maga kell, hogy irányítsa életét, és felelősséget kell vállalnia annak
alakulásáért.25 Ferenc pápa szavaival élve egy „nevelési szövetségről”26 van szó, nem pedig arról,
hogy a szülők átadnák a feladatot az iskolának, gyermekeik nevelését úgymond „szakemberekre”
bízva. Ezért aztán nem elég a jólszervezettség és a jó kommunikáció az iskolai nevelők és a szülők
között, hanem ténylegesen együtt kell működniük. Az erények nevelésében ez különösképpen
szükséges.
Annak elérésére, hogy a nevelt személy nagyobb felelősséget és szabadságot vállaljon (a két dolog
együtt jár), személyes kísérésre van szükség27, mely figyelembe veszi a személy körülményeit és a
csoportot, amibe tartozik. A személyes kísérés lehet egyéni (személyes beszélgetés) vagy csoportos
(beszélgetés az egész osztállyal vagy barátok egy csoportjával). Általában a kísérők mindkét módot
alkalmazzák, bár fegyelmi szempontból a csoportos beszélgetés sokkal nehezebb. Figyelembe kell
venni, hogy az egyén a csoportban máshogy működik, mint amikor négyszemközti helyzetben
beszélget.
Azt viszont minden esetben szem előtt kell tartani, hogy aki a nevelés területén kísér, különös
tekintettel a fegyelem területére, kötelezhet vagy szankciót alkalmazhat, mert erkölcsi tekintéllyel
rendelkezik. Aki a feladaköre kapcsán rendelkezik ezzel a tekintélyen alapuló hatalommal, ki kell,
hogy fejlessze magában ennek olyan formáját, ami végső soron a szeretet kifejezésévé válik. Az a
hatalom, amelynek ereje a pozícióból fakad, annak engedelmeskedni fognak, mert hatalom, de nem
lesz nevelő hatással. A tekintély szolgálata, és amikor szükség van rá, a fegyelmi intézkedés, a
szeretetben kell, hogy gyökerezzen. A másik fél engedelmeskedik és fegyelmezi magát, ha felismeri,
hogy a szeretet valódi, és az ő javát keresi.
Az erkölcsi tekintély bizalmat ébreszt. A neveltet nem lehet arra kényszeríteni, hogy belülről bízzon:
cselekedetre lehet kényszeríteni, de bizalomra nem. Akkor ébred bizalom, ha a nevelt személy
felismeri, hogy a másik méltó a bizalmára, mert olyan jót keres, ami „engem segít a növekedésben”.
Valójában az autoritás (tekintély) szó a latin autocritas szóból származik, ami megtartó vagy növelő
erőt jelent. Az autocritas önmagára vonatkozik, vagyis az auctor-ra, aki megtartja és fejleszti az adott
dolgot. Az auctor szó a latin augere igéből ered, ami „növelni”-t jelent. De a bizalomnak kölcsönösnek
kell lennie: nemcsak a neveltnek kell bíznia a nevelőben, hanem a nevelőnek is a neveltben. Mert
amikor a nevelt érzi, hogy nevelője megbízik benne, akkor kezd ő is megbízni nevelőjében. A legjobb
tanárok mindig azok, akik bíznak tanítványaik lehetőségeiben. Ők maguk pedig attól a bizalomtól
növekednek, amit tanítványaik helyeznek beléjük, és ez még jobb munkára ösztönzi őket.

III. Iránymutatás a nevelési célú fegyelmezéshez
A fenti magyarázatban elmondtuk, hogy a fegyelem olyan erény, amely kinevelhető, és néhány
általánosabb iránymutatást is adtunk az elérésére. Most sokkal konkrétabb szabályokat szeretnénk
ajánlani, melyek ugyanakkor általános jellegűek is, különösen az alkalmazásuk módját illetően. A
dokumentum elején alkalmazott definícióval összhangban szeretnénk fogalmazni: a tanulók teljes
körű nevelését célzó intézkedésekről van szó továbbra is, amihez a nevelő bölcsességére is szükség
van, mert a fegyelemre (vagy bármely más erényre) való nevelés művészet.

25

A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 7.
Vö. Ferenc pápa, Általános audiencia, 2015. május 20.
27
A Regnum Christi Központi Bizottsága, Horizonte programático, 2014, idézve a Regnum Christi iskoláinak
alapelveiben 2015, 53.
26
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Másfelől, a fegyelem olyan erény, mely nélkülözhetetlen más erények elsajátításához, amint azt már
említettük. Fegyelmezettség nélkül nem lehet nevelni. A megfelelő fegyelem nélkül nem tudjuk
megteremteni a rend, a munka és az együttműködés légkörét, amely nélkül nem valósulhat meg az
iskola küldetése.
A kérdés az, hogy milyen jellegű fegyelmezésre van szükség. A javasolt fegyelmezési típusok a
következők: asszertív, proaktív és preventív28.

Az
alkalmazni
kívánt
fegyelmezés:

ASSZERTÍV
PROAKTÍV
PREVENTÍV

Egyszerre határozott, világos és szeretetteljes. Tiszeteletteljes
a gyermekkel vagy serdülővel szemben, és tiszteletteljes a
nevelővel is.
Előre tekint, nem kizárólag vagy hangsúlyosan a múltban
történtekre. Konstruktív megoldásokra törekszik.
Célja, hogy megteremtse a szükséges feltételeket az iskolai
munkához és a közösségi élethez.

Az így értelmezett fegyelmezés nem külső változásokra törekszik, hanem - a „nevelési célú
fegyelmezéssel” összhangban - belső változást szeretne elérni, amelyről az alapokról szóló fejezetben
már beszéltünk.
Ehhez a keresztény és a Regnum Christi-s pedagógiai hagyományhoz fordulunk, de átveszünk néhány
fontos és praktikus elemet a pedagógia „pozitív fegyelmezési” irányzatából is, de nem foglalkozunk
annak alapjaival, hanem csak átvesszük azokat az elemeket, melyek illeszkednek antropológiai
modellünkhöz, és amelyek támogatják azt a nevelő hatású fegyelmezést, amit megvalósítani
szeretnénk.
Ezután ajánlunk néhány szabályt a nevelő hatású fegyelmezéshez. Viszonyítási pontnak saját
hagyományunkat és A Regnum Christi iskoláinak alapelvei c. dokumentumot tekintjük:
„A nevelési célú fegyelmezésben nincs recept, de vannak pedagógiai ajánlások, mint például hogy
„Légy határozott a lényegben, de körültekintő a végrehajtásban!”, illetve a korosztálynak megfelelő
motivációs eszközök, a párbeszéd a diákkal, hogy megértse, mit miért kérnek tőle, valamint a
következetesség a követelmények betartatásában, az egyenlő bánásmód, a részrehajlás kerülése, a
29
neveltek és a körülményeik megismerése.”

1. Légy határozott a lényegben, de körültekintő a végrehajtásban! 30
Nem arról van szó, hogy válasszunk a szélsőséges határozottság vagy engedékenység között.
Ugyanolyan rossz csak szeretetteljesnek lenni, mint csak szigorúnak. Inkább arról van szó, hogy
egyszerre legyünk biztosak a lényegben és körültekintőek a megvalósításban.

Határozottság szeretetteljesség nélkül → szigorúság, öntörvényűség
Szeretetteljesség határozottság nélkül → engedékenység
28

Vö. Vaello, J. Cómo dar clase a los que no quieren, Santillana, Madrid 2007.
A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 52.
30
«Légy határozott a lényegben, de körültekintő a végrehajtásban!» Ezt a mondatot az I. században élt római
írónak, Marcus Favius Quintilianusnak tulajdonítják. Vö. Bölcs 8,1: «Elér tehát erejével egyik határtól a másikig,
s a mindenséget gyengéden igazgatja.»
29
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ÖNTÖRVÉNYŰSÉG

KÖVETKEZMÉNY

Határozottság
szeretetteljesség
nélkül

ENGEDÉKENYSÉG

Kedvesség
határozottság
nélkül

KÖVETKEZMÉNY

lázadás

manipuláció

ellenérzés

zsarnok gyerekek

alacsony
önbecsülés

alacsony
önbecsülés

Meg kell szabadulnunk attól a hamis dilemmától, ami sok pedagógust fogva tart: „Ha szeretetteljes
vagyok, nem lehetek határozott. Ha határozott vagyok, nem lehetek szeretetteljes.” Lehet és kell is
mindkettőnek lenni egyszerre.
A kedvességnek természetesen antropológiai és erkölcsi alapja van, hiszen így kell a másik emberrel
bánnunk:
tisztelet
szeretetteljesség

bánásmód
méltóság

A nevelési célú fegyelmezésben fontos alapelv, hogy szem előtt tartjuk a másik ember tiszteletét,
amit méltóságánál fogva megérdemel. Ez a tiszetelet arra vezet, hogy mindig szeretetteljesen bánjak
vele, még ha ki is kell javítanom, esetleg ellent is kell mondanom vagy szankciót kell alkalmaznom
vele szemben.
Össze lehet egyeztetni ezt a két dolgot, mert különböző szinteknek felelnek meg: a szeretetteljesség
vagy körültekintés alkalmazási kérdés, a határozottság pedig az alapokra vonatkozik. Azért vagyunk
határozottak, mert tiszteljük és szeretjük a gyereket, mindenek fölött a javát akarjuk, ahogy
Arisztotelész modta: „Szeretni egy embert annyit jelent, mint a javát akarni.”.
Ahhoz, hogy szeretetteljesen tudjunk bánni a rosszul viselkedő gyerekkel vagy serdülővel, megadva a
tiszteletet személyének, kerülve az erőszakot és a megfélemlítést, nagy érzelmi önkontrollra van
szükség mind a nevelő, mind a nevelt részéről. Bizonyos helyzetekben nagyon nehéz ellenállni az erős
érzelmeknek, melyeket a gyerekekkel és fiatalokkal való foglalkozás kivált: türelmetlenség,
büszkeség, düh… A nevelési célú fegyelmezés ezért egy kis szünettartást javasol, hogy megteremtsük
a kereteit az érzelmek lenyugvásának. Enélkül gyakorlatilag lehetetlen határozottságot és szeretetet
közvetítő módon fegyelmezni.

2. Ha követelni akarunk, motiválni kell
Senki nem várja el a jócselekedetet, hacsak nincs rá valami indok, valami pozitív motiváció. A jó
nevelő úgy tud követelni, hogy jó indokokat mutat fel a cselekvés ösztönzésére. Ezért az első lépés a
nevelésben az, hogy a jót úgy tudjuk bemutatni, mint valami vágyott, vonzó dolgot mind értelmi,
mind érzelmi szempontból, támaszkodva az értelemre és a szívre egyaránt. Ne követelj, ha előtte
nem motiváltál! És ne motiválj anélkül, hogy utána nem követelsz! Motiváció és követemény, hogy a
legjobbat hozzák ki magukból. Motiválni, hogy a szabad akaratra bízott jó kívánatos legyen.
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Fontos, hogy ne korlátozzuk a motivációt a két egyformán káros szélsőségre. Az egyik kevésbé
gyakori, de valós szélsőség, amikor a motivációt pusztán racionális érvekre redukáljuk, melyek bár
lehetnek nagyon igazak tartalmukban, nincsen közük a nevelt személy életéhez. Egyértelmű, hogy a
fegyelmet általában és az erényeket különösen, nem az igazán valós erkölcsi témákkal foglalkozó
elméleti órán tanulják meg a gyerekek, hanem a mindennapi élet történéseiben.
A második szélsőség igen elterjedt, és abban nyilvánul meg, hogy a motivációt „szórakoztató”
technikákra korlátozza, és a figyelmet többnyire látványos eszközökkel akarja lekötni. A nevelt
személy kibillentése a közömbösségből csak egy aspektusa a motivációnak, míg az alap egészen más:
a jó utáni vágynak kell erősen meggyökereznie, különben az a veszély fenyeget, hogy olyan
embereket nevelünk, akik csak a külső ingerek hatására reagálnak, aminek mindig egyre
intenzívebbnek és újabbnak kell lennie.
Ebben az értelemben ez jó kiegészítés a belső és külső motiváció megkülönböztetéséhez. Belső
motiváció az, ami a személy bensőjében, értelméből és szívéből születik. A külső motiváció külső
tényezők eredménye, mint jutalom vagy büntetés, a hasznosság vagy a tetszés alapján. A nevelési
célú fegyelemezésben mindkét motivációnak szerepe van, mindkét módon lehetünk motiváltak.
Mindenesetre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a belső motivációra, mert ha valaki belsőleg
motivált, nincs szükség ösztönzőkre vagy büntetésre, hanem a személy élvezi a felismert és
valamennyire elért jót.
A nevelőnek segítenie kell a gyereket vagy serdülőt, hogy tudjon „olvasni” tetteiből (értelmével és
szívével), és a megfelelő döntést hozza: nem követi el még egyszer ugyanazt, bocsánatot kér,
helyrehozza a kárt… A nevelő ne féljen attól, hogy követeljen a gyerektől, de követelésének az
igazságon és a jón kell alapulnia. És türelmesnek kell lennie, mert az eredmények, mikor mély
átalakulásról van szó, lassan jelentkeznek.
A tanulás, alakulás erőfeszítést, munkát és fegyelmet igényel. A jó tanár megszervezi a munkát az
osztályban, követelményeket támaszt és kiértékeli azok teljesítését. A motivált elvárások ösztönzik a
tanulói kreativitást, mert bíznak a diák lehetőségeiben, értelmében, szabadságában és
együttműködésében. A nevelt együttműködésének elnyerésére olyan érveket kell felhozni, melyek az
adott erőfeszítést vonzóvá teszik, ide értve a transzcendentális indokokat is: Isten és a felebarát
szeretete. Természetesen az indokokat az egyén helyzetéhez és korához kell szabni, és a tanuló
számára szellemi, érzelmi és kapcsolati szempontból is fontosaknak kell lenniük. A követelményeknek
„értelmük” kell, hogy legyen.31
A büntetés vagy jutalmazás motivációs eszközként való szélsőséges használata oda vezethet, hogy a
neveltek viselkedése egy külső forrástól válik függővé. Ez kevés az érett személyiség fejlődése
szempontjából, mert annak meg kell ismernie és el kell fogadnia a mélyebb igazságokat. Amikor
büntetünk vagy jutalmazunk, a gyerekek vagy serdülők viselkedése a külső jóváhagyástól fog függni.
Ugyanez a helyzet a dicsérettel is. Arra van szükség, hogy a kor előrehaladtával a személy a kontroll
helyét interiorizálja azzal, hogy meggyőződésből hozza meg döntéseit, és nem külső tényezők
nyomására vagy mások - helyes viselkedésre vonatkozó - elvárásainak való megfelelési vágyból.
Természetesen bizonyos mennyiségű dicséret jó hatású, egyáltalán nem káros, de ez olyan eszköz,
amit okosan kell használnunk.
31

Vö. Coll, C. «Esfuerzo, ayuda y sentido en el aprendizaje escolar», en Aula de Innovación Educativa 120,
2003, 37-43. Nevezett cikkben elmagyarázzák, hogy a tanuló erőfeszítése és együttműködése a nevelővel a jó
tanulmányi helytállás feltétele. Az erőfeszítés vagy együttműködés hiánya nem egyedül a tanuló hibája, hanem
sok oka lehet, ebből adódóan sokféle megoldása is. A motiváció, mint az erőfeszítés, fokozatosság kérdése (nem
minden vagy semmi). Az okok, amiért egy tanuló erőfeszítést fejt ki, sokféle lehet, és változhat a tananyag vagy
a tanár függvényében. Ha a tanuló nem tesz erőfeszítést, annak sokszor az az oka, hogy nem látja értelmét. Ilyen
esetben nem az a megoldás, hogy növeljük a követelményt (szankcionálva a nem teljesítőket), hanem hogy úgy
motiválunk, hogy a tanulásnak legyen értelme.
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3. A gyengeségek beépítése
A nevelési folyamatban a hibák, a gyengeségek, sőt a nehézségek (nyomorúságok) lehetőséget
kínálnak a Krisztusba való átalakulásra a személyes érés folyamatában. Az önbecsülés a saját magunk
képességeibe és az önmagunkba vetett bizalmon alapszik, amire úgy teszünk szert, hogy
szembenézünk a csalódásokkal, legyőzzük a kihívásokat, valamint rengeteg alkalmunk adódik a
hibáinkból való tanulásra. De nem csak saját hibáink vagy korlátaink segítenek, hanem a másokéi is:
pl. szüleinké, nevelőinké. A gyerekeknek sokszor „tökéletlen” szüleik vagy nevelőik vannak, de ettől a
nevelési folyamat még nincs kudarcra ítélve. És ha a szülők és a nevelők tökéletesek lennének, az sem
garantálná a tökéletes gyerekeket és tanítványokat. Saját és mások gyengeségeinek beismerése
nélkülözhetetlen, hogy ne fáradjunk el a nevelés útján, különösen, amikor ez a nevelés a Krisztusképmássá alakulást célozza a Szentlélek közreműködésével. A hiteles tökéletesség mindig a felebaráti
szeretettel függ össze, nem pedig egy külső szabállyal.
A gyerekek és fiatalok motiválásban soha ne közvetítsünk olyan elvárást, amiben nincs elesés vagy
nehézség (nyomorúság, fájdalom), hanem olyan képet mutassunk, amelyben megvan a folyamatos
javulás iránti törekvés és erőfeszítés, amelyben aki elesik, újra felkel, és szemeit Istenre függesztve
irgalmasan tekint az elesőkre, meggyógyítja őket, felemeli őket, és kegyelmet ad nekik útjuk
folytatásához.
A pozitív fegyelmezés módszertanából átvesszük ezt a három szót, ami a hibákkal való szembenézés
szakaszait jelöli:




Beismerés
Kiengesztelődés (bocsánatkérés)
Tanulság (megoldási lehetőségek keresése).

A hiba beismerése kulcsfontosságú lépés, talán a legnehezebb, mert egyik oldalról be kell ismerni,
hogy nem vagyok tökéletes, másfelől pedig meg kell bocsátanom önmagamnak, és elfogadni
magamat, ami nem is olyan egyszerű, különösen, ha gyermekkortól kezdve túlzott sikerelvárásokat
közvetítettek a szülők vagy a nevelők.
Van olyan bűntudat, ami a valóságnak megfelel (és segíti az erkölcsi fejlődést), de van olyan is, ami
nem, és emiatt káros, sőt neurotikussá tehet. Szükség van tehát ennek egészséges fejlesztésére
(nevelésére). A túlzott bűntudatot érző személyek kizárják magukat a közösségből, szükségtelenül
hibáztatják magukat, és folyamatosan – túlzottan – keresik a másik ember elfogadását. Ezzel azonban
érzelmi függést hoznak létre, ami akadályozza őket szabadságukban.
Sokkal könnyebb lenne, ha a hibáinkra úgy néznénk, mint a tanulás lehetőségeire, melyek által
fejlődhetünk az alázatban, és nem olyan kudarcként tekintenénk rájuk, melyek szégyenletesek és
rejtegetnivalók. Természetesen jobb elkerülni a hibákat, hiszen azok kárt okoznak az elkövetőben és
másokban is. De erősen akadályoznak a fejlődésben, ha gyötrődünk miattuk. Segíthet a tudat, hogy
senki sincs hiba nélkül. És már az is siker, ha észrevesszük a hibát.
A nevelő munkájának nagy része segítségnyújtás a neveltnek, hogy ilyen szemmel nézzen a hibáira és
tévedéseire. Mint mindig, természetesen ebben az esetben is a tanúságtétel a leghatékonyabb
pedagógiai eszköz.
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4. A nevelési környezet védelme
Az iskolai „környezet” olyan téma, amit a pedagógia és a pszichológia is átfogóan tanulmányozott,
elismerve jelentős hatását a tanulási folyamatra32. A tanár-diák kapcsolat, bár központi jelentőségű,
csak megfelelő környezetben tud kibontakozni, amire lehet és kell is vigyázni. Tapasztalatból tudjuk,
hogy ha az említett környezetben nincs fegyelem, a tanár munkája nagyon megnehezül. Viszont ha a
környezet megfelelő, akkor a nevelő és a nevelt is megfelelő kapcsolatot tudnak kialakítani, a nevelő
közösség megerősödik és gazdagodik, és olyan harmonikus, egységes elveken alapuló környezet jön
létre, melyben „mindenki nevelődik és minden nevel”. Természetesen a nevelési környezetnek
mindig lesznek korlátai, és soha nem válthatja ki a nevelő és a nevelt felelős szabadságának
gyakorlását.
A Regnum Christi iskolák alapelvei c. dokumentum így ír a nevelési környezet fontosságáról:
„A nevelésben gondot kell fordítani a fizikai környezetre is, de a megfelelő nevelési környezet
kialakítása előbbre való. A nevelési környezetet az iskolai légkör és az emberi kapcsolatok alakítják. A
nevelők őszinte és befogadó viselkedése, az öröm és a szeretet az emberi kapcsolatokban
meghatározzák a nevelési környezetet, és egyúttal a katolikus iskola saját lelkületének fokmérői. A
fizikai környezet legyen tiszta és rendezett. A külső harmónia segíti a belső harmónia
megteremtését.”33
A nevelési környezet kialakítása különböző külső tényezőket is tartalmaz: az iskola létesítménye (pl.
tisztaság, berendezés, felszerelések, rendelkezésre álló terek), a rend, a csend, a pontosság, a
megfelelő anyagi eszközök megléte (a technika is ide tartozik). De elsősorban olyan légkört kell
teremteni és megőrizni, ami segíti a nevelést, egy olyan „kultúrát”, melyben a kölcsönös tisztelet, az
őszinteség, a jól végzett munka, az adott szóhoz való hűség és az udvariasság értéket jelentenek. A
szociális tanulás témakörében végzett, szervezeti kultúrát érintő kutatások34 segítenek világosabban
látni, hogyan tanulhatók és fejleszthetők ezek az értékek a nevelői közösségben.
A nevelési környezet kialakításánál érzékenység kell ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, milyen
nevelési hatásuk van az iskolában zajló dolgoknak: egy iskolán kívüli vagy belüli eseménynek, egy új
osztálytárs érkezésének, sőt akár az időjárás változásának is (hideg, meleg…). Egy nevelési
intézményben minden kommunikál, és vagy segíti vagy akadályozza a nevelési folyamatot. Ezért a
nevelői közösségnek közösen kell kialakítania a valóban nevelő környezetet. A nevelési célú
beavatkozásokat és tevékenységeket is össze kell hangolni: ne legyen túl kevés, de túl sok sem a
programokból, kezdeményezésekből, ünnepekből és jutalmazásokból. Össze kell hangolni az
osztálytermen kívül és belül zajló dolgokat, az egyéni és a csapatmunka pillanatait, valamint az
oktatási-tanulási módszertanokat.
Íme, néhány megfontolandó javaslat az ilyen környezet kialakításához:
- Szükséges, hogy az iskola minden alkalmazottja számára világos és elfogadott legyen az
intézmény küldetése és jövőképe, valamint az alkalmazottak személyes feladata ezekben.
- Érezhetően olyan légkör kell, hogy uralkodjon, mint egy családban, ahol mindenki odafigyel a
másikra, kapcsolatban állnak egymással (tanár a tanárral, tanár a diákkal, vezetők a
32

María Montessori számára, például, az iskolában olyan „környezetet” kell kialakítani, ami a gyermekek
igényeinek megfelelően van kialakítva, hogy szabadon tevékenykedhessenek benne. Ez a „környezet” arányos és
szép kell, hogy legyen tereiben és tárgyaiban, tiszta legyen és rendezett, segítse a gyerekek mozgását, és álljanak
rendelkezésükre a kognitív fejlődésükhöz szükséges anyagok.
33
A Regnum Christi Iskoláinak Alapelvei 2015, 60.
34
Például Albert Bandura tanulmányai az extrakurrikuláris (vagy kiegészítő) tanulásról: megfigyelés alapján
tanuljuk a viselkedést másoktól, „modellálunk” egy viselkedést, ami felülírja a rávezető módszert. Bandurának
érdekes megfigyelései vannak az iskolai fegyelem jobb megértéséhez.
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tanárokkal és a diákokkal, stb.), kapcsolatukat önzetlenség, bizalom és megbecsülés
jellemezze.
Ki kell használni a megpihenés és a szabadidő perceit, melyek kulcsfontosságúak a nevelési
folyamatban. A találkozás pillanatai ezek nemcsak a diákok között, hanem a nevelőkkel és a
nevelők között is.
A nevelői közösségben érzékelhetőnek kell lennie a keresztény szellemiségnek. Ebben
segíthet a személyes imádság támogatása, az Oltáriszentség középpontba állítása és a
Szűzanya jelenléte.

IV. Gyakorlati útmutatás a fegyelmezésre iskolai környezetben35
A következőkben néhány gyakorlati útmutatást adunk a fegyelmezéshez az iskolai környezetben: az
osztályteremben, a folyosón, a szünetben, az iskolabuszon, az étkezőben… Ezek csak javaslatok. De
egy dolgot fontosnak tartunk előre bocsátani: ha ezeket a módszertani útmutatásokat csak
technikának tekintjük, eredménytelenek maradnak. A módszerek egy meghatározott attitüdből kell,
hogy fakadjanak, mégpedig abból, ahogyan a személyre tekintünk, ahogyan őt a középpontba állítjuk,
és ennek következményeképpen abból a nevelési és fegyelmezési elképzelésből (eszmény), amit
ebben a dokumentumban bemutattunk.

1. Három előzetes feltétel a fegyelmezéshez
a) Gazdálkodás
Az egyszerűbb mindig a praktikusabb. A túlzás és a túlbonyolított dolog végül kikopik. Mindig a
legegyszerűbb eljárást keressük, a minimumra csökkentve a szükséges személyeket, a papírozást és a
ráfordított időt.
 A személyekkel való gazdálkodás: Minél kevesebb a bevont személy, annál jobb. A
konfliktusok nagy részét a tanároknak kellene megoldania az osztályban, mások bevonása
nélkül. Csak akkor kérjenek segítséget, ha a probléma túlnő rajtuk.
 Gazdaságosan bánni a papírokkal és az eljárásokkal.
 Gazdálkodni az idővel: Ha egy probléma megoldható egy rövid közbeavatkozással, ne
használjunk az időben elnyúló megoldási módot. Jobb egy gesztus, mint egy szó. Jobb egy
rövid mondat, mint egy dühös prédikáció.

b) Egység a kritériumokban
Ahogy egy afrikai közmondás mondja: „Az egész közösségre szükség van ahhoz, hogy egy gyerek
felnőjön”. Az egész nevelői közösség nevel. A nevelőknek egységre kell jutniuk, és aktívan el kell
kötelezni magukat a közös stratégiák alkalmazása mellett. Ezeket a stratégiákat a szülőknek is
magukévá kell tenniük. Mindenki ugyanabba az irányba evezzen!
Ami megnehezíti az egységre jutást, az az egyéniségek, személyiségek, elképzelések stb.
sokszínűsége, valamint az érintett személyek száma. Sokakkal megegyezésre jutni mindig nehezebb,
mint néhány személlyel. Két stratégiát javaslunk az ilyen helyzetekre:
 Ha nem sikerül az iskola minden nevelőjét egy álláspontra hozni – ami kétségkívül a
legideálisabb lenne -, akkor törekedjünk kisebb létszámú csoportokban megegyezésre jutni:
- csak egy tagozat vagy évfolyam nevelői között
35

Ez az egész fejezet Juan Vaello, Cómo dar clase a los que no quieren (Hogyan tanítsuk azokat, akik nem
akarnak) c. könyve alapján íródott.
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- az egy osztályban tanító tanárokkal
- tanárok egy kis csoportjában (egy osztályban tanító tanárok, bár nem az összes)
- egy társunk támogatása.
Konkrét témákkal foglalkozzunk, és ne próbáljunk túl sok területet vagy kérdést érinteni. Erre
jó stratégia, ha meghatározott időre egy vagy két viselkedésre koncentrálunk, amelyek éppen
nagyon foglalkoztatnak, és jól összehangolva, határozottan kezeljük a helyzetet.

c) Nyugalom36
A konfliktusok olyan érzéseket hívnak elő tanárokban és diákokban egyaránt, amelyeket kezelni kell,
ha nem akarjuk, hogy még rosszabb legyen a helyzet. A düh, a büszkeség és a türelmetlenség, melyek
kiabálás, szarkasztikus megjegyzések és egymás vádolása formájában jelentkeznek, gyakran kísérik a
fegyelmi intézkedéseket, szükségtelenül komplikálva a helyzetet. A türelem nélkülözhetetlen erény a
nevelésben.

2. A problémákhoz való proaktív viszonyulás
Időnként felüti a fejét a közösségekben a „panaszkodás vírus”, ami különösen fertőző. A panaszkodás
felőrli a nevelők tartását, ellopja tőlük a vágyaikat, az örömeiket. Könnyű megállapítani, hogy ez a
vírus sok nevelőt megfertőzött-e egy intézményben, kialakítva a „panaszkodás kultúráját”. Elég, ha
odafigyelünk arra, hogyan beszélnek a problémákról.

„Nem akarnak tanulni.”
„Nem figyelnek oda.”
PANASZOK

„Nem dolgoznak az órán.”

AZ A HELYZET, HOGY …
Múlt időben beszél és 3. személyben.

„Nem tanulnak otthon.”
„Szétszórtak otthon.”
„Rossz a társaság.”„Nem képesek rá.”
„Nem képesek beosztani az idejüket.”

MEGOLDÁSOK
AZT TESZEM / AZT FOGJUK TENNI,
HOGY …
Jövő időben beszél és 1. személyben.

„Nem értik.”
„Nem tudnak memorizálni.”
„Nem tudják kifejezni magukat.”
„Nem oldják meg a problémákat.”
„Nem tudnak vizsgázni.”

36

A „pozitív fegyelmezés” ebben az értelemben a „kötelező pozitív szünetről” beszél.
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A panaszkodás kultúrájára a múltba tekintés (reaktivitás) és a kifelé tekintés („mit tehetne itt valaki,
hogy megoldja ezt a problémát”) jellemző.
XVI. Benedek mondta, hogy a nevelés lelke a remény37. A remény táplálása a nevelők lelkében a
legjobb ellenszere a „panaszkodás vírusának”. Így iskoláinkban a megoldások kultúráját támogatjuk,
ami a jövő felé tekint (proaktivitás).
Másfelől, ha nagy változásokat szeretnénk előidézni vagy súlyos problémákat megoldani, arra van
szükség, hogy mindenki, vagy majdnem mindenki egyszerre és ugyanabba az irányba hasson: „mit
tudunk csinálni mi, mit fogunk csinálni mi magunk…”.
A problémákkal való szembenézésnek ugyanis két útja van: 1) csak a múltba nézünk, kitartunk a
történtekről való panaszkodás mellett és reaktív módon számot vetünk, vagy 2) proaktív módon a
jövőbe nézünk, megtéve az intézkedéseket, hogy ez még egyszer ne forduljon elő. Természetesen a
jövő reális megítélését megelőzi a múlt körültekintő elemzése, hogy felfedezve a történtek okait, a
megfelelő intézkedést hozhassuk. Az első megközelítési mód a panaszkodáshoz és az
elkedvetlenedéshez vezet – szélsőséges esetben a tehetetlenséghez -, míg a második megközelítés a
remény erényének erejéből táplálkozik, táplálja és mozgósítja elképzeléseinket. Összegezve, a
proaktív fegyelmezés nem arra törekszik, hogy törlessze a múltbeli számlákat, hanem hogy a jövőben
elkerülje a problémák megismétlődését.

3. A szabályok és korlátok alkalmazása
A gyerekeknek és a serdülőknek szükségük van vonatkoztatási pontokra, hogy egészséges keretek
között biztonságban érezzék magukat. Erős nevelő hatása van, ha a megfelelő korú gyerekek vagy
serdülők a felnőttekkel együtt hoznak néhány szabályt vagy felállítanak bizonyos korlátokat, amelyek
segítik őket a szabadság gyakorlása terén való fejlődésükben.
Amikor a gyerekek vagy serdülők átlépik a határokat, szintén nagyon nevelő hatású, ha
elgondolkodásra serkentő kérdésekkel segítünk nekik megérteni, mi történt. Nyitott kérdéseket kell
feltennünk, de nem akármilyeneket. A mi-re és a hogyan-ra kell rákérdezni:
- Mi történt?
- Mit gondolsz, mi volt az oka annak, hogy ez megtörtént?
- Hogy érzed magad?
- Milyen következményei vannak ennek?
- Szerinted hogyan lehet megoldani ezt a problémát?
Türelmetlenségből, kényelemből és a saját bizonytalanságukból fakadóan a nevelőkben sokszor van
egy bizonyos késztetés arra, hogy rögtön megmondják diákjaiknak, mit kell tenniük. Helyettük
gondolkodnak, de végül mégis azt akarják, hogy önállóan gondolkodjanak. Ha megmondjuk a
diákoknak, hogy mit kell tenniük, ahelyett, hogy megkérdeznénk őket, azzal arra tanítjuk őket, hogy
mit gondoljanak, és nem azt, hogy hogyan gondolkodjanak. Ez pedig egyáltalán nem lesz segítségükre
kortársaik negatív nyomása esetén, mikor pl. kamaszkorban a leginkább ellen kellene állniuk.
Amikor ki akarunk javítani vagy át akarunk alakítani néhány órai viselkedésmódot, a következő típusú
kérdések használata is nagyon hasznos:
- Hányan érzitek úgy, hogy kicsit sok ez a zaj a teremben a munkához?
- Hányan nem érzitek úgy?
37
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Ezzel azt érjük el, hogy elgondolkodnak a viselkedésükön, ami elég szokott lenni ahhoz, hogy azt
tegyék, amit tenniük kell.
Mindenesetre korlátokra és szabályokra van szükségük, amelyek segítik a rend fenntartását az órán
és az iskolai élet egyéb területein. Olyan társas környezetben, vagyis térben, mint az osztályterem,
ahol sok személy van együtt és kerül kapcsolatba, mindazzal a súrlódással és ütközéssel, ami ebből
adódik, csak akkor lehetséges a szabadság, ha van rendje. Mindez megfelelő szabályrendszer
felállítását és fenntartását igényli.

Osztálytermi foglalkozások vezetése
A foglalkozás vagy órai élet vezetése a tanár cselekedeteinek összessége, melyekkel jó kapcsolati
légkört akar létrehozni az órán, és el akarja érni a diákok órai munkához való kedvező hozzáállását. Ez
az órai légkör az alapja a tanulásnak.
REND
A minimális, ami elegendő
Meghatározandó
Korlátok
(szabályok)
Figyelmeztetések
Kompromisszumok
Szankciók

Fenntartandó

Kiemelés, elkülönítés

KAPCSOLATOK
Szívélyesek és tiszteletteljesek

TELJESÍTMÉNY

Önkontroll
Asszertivitás
Empátia
Szerepek
Önbecsülés
Kommunikáció

Attitüd
Motiváció
Figyelem
A különbözőség
figyelembe vétele
Oktulajdonítás
Rugalmasság
(reziliencia)

A szükséges
szociális és
érzelmi
kompetenciák

Minden tényező befolyásolja a többit és befolyásolva van általuk. Nemcsak a hiányos kontroll okoz
rossz kapcsolatokat és alacsony teljesítményt. Az alacsony teljesítmény is negatívan hat a kontrollra.
Például, ha a diákok az egyik tantárgynál elvesztik a motivációt, mert nem értik és nem érdekli őket,
akkor romlani fog a viselkedésük. Ezért az első lépés a jó órai légkör megteremtéséhez a jól
megtartott, érdekes, motiváló, érthető óra…
A tanárok kezdhetik a munkát ennek a rövid tesztnek az elvégzésével:

F

FIGYELEM

Odafigyelnek a diákok?

E

EMPÁTIA

Kapcsolódok a diákokhoz?

H

HASZNOSSÁG

Tanulnak a diákok?

É

ÉRDEKLŐDÉS

Érdekes órákat tartok?

R

REND

Rend van az órámon?
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Az első naptól fogva oda kell figyelni arra, hogy ne kezdjem el az órát anélkül, hogy kivétel nélkül
minden diák figyelmét megnyertem volna. Természetessé kell válnia az első pillanattól fogva, hogy az
óra a csend és a koncentráció légkörében kezdődik. Ezért az órát olyan tevékenységgel kell kezdeni,
ami kizárja az elkalandozást. Ez nem fegyelmi kérdés, hanem módszertani:
• Kérdések az előző óra anyagával kapcsolatban.
• Rövid gyakorlati tevékenységek („vegyetek elő egy lapot és másoljátok le a következő kérdést”).
• Olyan problémák vagy kérdések felvetése, melyek kíváncsiságot, érdeklődést ébresztenek.
• Névsorolvasás.
A korlátok rögzítése
Mikor? A tanév első perceiben. Még az első kihágások előtt, amelyek bizonyos esetekben „taktikai
jellegű kihágások”, vagyis „próbálkozások” néhány diák részéről, hogy odébb tudják-e tolni a
határokat, és gyorsan kell reagálni ezekre.
Hogyan? A romboló helyzetek nagy része előre látható, ezért fontos, hogy a nevelők csapatban előre
kidolgozzák a stratégiát, amivel kezelik.
Szinte minden tárgyalt helyzet kevéssé súlyos és gyakori. Órai késés, felszereléshiány, oda nem
figyelés az órán, órai beszélgetés… Ezek a nem súlyos, de zavaró szokások már önmagukban zavarják
az óra menetét, valamint súlyosabb helyzeteket idézhetnek elő, ezért érdemes gyorsan és
határozottan reagálni rájuk. A jó óratervezés segít, hogy kevesebb nehéz fegyelmi helyzet alakuljon
ki.
Az említett zavaró viselkedésmódokkal szemben az első, hogy az ezekkel ellentétes, jó szokásokat
erősítsük, melyek támogatják az iskolai munkát: rend az órán, pontosság, ami mindenkire vonatkozik,
kezdve a tanáron, minden tanegység csendben és rendben való elkezdése, a tervezett óra
megtartásához szükséges anyagok megléte stb.
A szabályok azoknak a határoknak a kifejezési formái, amelyeket meg akarunk szabni.
Hatékonyságukhoz több dolognak is teljesülnie kell:
 Szám szerint nem sok, de lényeges szabály. Olyan magatartásokra és helyzetekre
vonatkozzanak, melyek nevelési szempontból valóban fontosak.
 Hatékonyak: nincs kivétel a betartásuk alól.
 Hatásosak: valóban megelőznek, megoldanak problémákat.
 Érthetőek és egyértelműek: pontosan fejezik ki, amit be kell tartani.
 Pozitív módon megfogalmazottak.
 Egységesek: az iskola minden nevelője elvárja a betartásukat a diákoktól.
 Be nem tartásuk nevelő célzatú szankciókat von maga után, melyek a kérdéses
magatartásformához kapcsolódnak, tiszteletteljesek, érthetőek és előre ismertek. A nevelő
célzatú szankciókról a 4. fejezetben lesz még szó.
A fékek rendszere
A szabályok hatékonysága nagymértékben függ betartásuk és be nem tartásuk következményeitől.
Ha egy szabály szándékos megszegésekor nem tanítjuk meg a diákot, hogy vállalja annak negatív
következményeit, a szabály elveszíti hatékonyságát, és nem fogják betartani.
A szankcióknak fokozatosaknak kell lenniük, aminek „fékező”, visszatartó ereje van. Az első fék maga
a tanár. Ha a tanár alkalmaz egy szankciót (figyelmeztetés, megegyezés, beszámoló íratása…), és az
nem működik, akkor a következő szintre kerül az ügy vagy a következő fékhez: az osztályfőnökhöz. Ha
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továbbra sincs változás, jön a vezetői szint, és így tovább, fokozatosan. Természetesen a fegyelmi
intézkedések minden alkalommal egyre súlyosabbak és mélyebbre hatóak lesznek, ahogy a fékek
rendszerének egyre magasabb szintjére kerülnek.
A szankciókat a következő módon lehet sorrendbe állítani:
- A tanár személyes figyelmeztetése
- A diák ígérete a tanár előtt
- Másik nevelő értesítése (osztályfőnök, munkaközösség vezető)
- Ígéret a másik nevelő előtt (osztályfőnök, munkaközösség vezető, igazgató, szülők…)
- Iskolai szankciók
- Szociális intézkedések (helyi hatóságok bevonása, szociális segítők…)
- Jogi és rendőrségi intézkedések
Ahhoz, hogy a rendszer működjön:
 A fékek vagy lépcsőfokok közötti kommunikáció és kapcsolat zavarmentes kell, hogy legyen.
 A nem működő lépcsőfok gyengít minden előző lépcsőfokot.
 Egy határ átlépése mindig magával kell, hogy vonja a diák számára a következményeket.
Ha minden eszközt bevetettünk, és mégsem sikerült betartatni a határokat, vagy amikor úgy érzi az
ember, hogy nem bír a csoporttal vagy egy diákkal, akkor szégyenkezés nélkül segítséget kell kérni
egy társunktól, másik tanártól, nevelőtől, a vezetés egy tagjától, aki szívesen segít és képes
befolyással lenni a kérdéses diákokra. Ez a segítség többféle formában alkalmazható:
 Információ, tanács vagy szabályok adása.
 Közös megoldás alkalmazása, melyet a két nevelő együtt jelent be a diákoknak, majd
szigorúan követik a megvalósulását, szintén együtt.
 Közvetítés a diákok között a magatartásváltozás érdekében.

A határok betartatása
Annak meghatározása, hogy melyek azok a határok, amelyeket nem szabad átlépni a harmonikus
együttélés és a tisztelet megtartása érdekében, csak az első lépés. A második az, hogy betartatjuk
ezeket a határokat, vagyis mindent meg kell tennünk azért, hogy a határok áthágása a diákok részéről
– ami elkerülhetetlen – ne törölje el a kitűzött határokat. Ennek titka, hogy a határok átlépése mindig
valamilyen következménnyel kell, hogy járjon a diák számára.
Az első, amire oda kell figyelni, hogy vannak olyan helyzetek, amikbe jobb nem beleavatkozni, vagy
csak nagyon egyszerű eszközökkel tesszük ezt, mint pl. egy gesztussal, tekintettel vagy rövid
mondattal. Ez a módszer az elszigetelt jelenségekre vonatkozik, melyek nem térítik el jelentős
mértékben az órát a menetétől (két diák halkan beszélget, egy az ablakon bámul ki és nem figyel oda
stb.). A közbe nem avatkozással vagy az egyszerű eszközök alkalmazásával két lehetséges nagyobb
rosszat kerülünk el:
 Elvonjuk a többiek figyelmét.
 Főszereplővé tesszük a rosszul viselkedő diákot és alkalmat adunk neki, hogy kihívás elé
állítson minket stb.
Ha közbeavatkozunk, három lehetőségünk van:
 Az óra keretein belül elrendezzük a problémát.
 Az órán kívül rendezzük el a problémát.
 Segítséget kérünk másik nevelőtől.
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A figyelmeztetés
A figyelmeztetés egy nyugodt és határozott módon adott iránymutatás a diáknak arra vonatkozóan,
hogy fejezze be a helytelen viselkedést. A figyelmeztetés jól használható olyan elszigetelt
viselkedésmódok esetében, melyek gyakoriságuk vagy intenzitásuk miatt zavarják az óra menetét. Ha
hosszú időn keresztül folyamatosan fennálló negatív hozzáállásról van szó, akkor a diákkal személyes
beszélgetést kell kezdeményezni.
A figyelmeztetés tehát lehet:
 Nyilvános
 Négyszemközti
 Megerősített figyelmeztetés (egy vagy több másik nevelő jelenlétében)
A nyilvános (az egész osztály előtt elhangzó) figyelmeztetés esetén a diák kovácsolhat bizonyos
előnyöket a maga számára a helyzetből (ő lesz a főszereplő, nevetés, fegyelmezetlenség stb.). Ezt
elkerülendő sokszor jobb a diákot négyszemközt figyelmeztetni. Mindkét esetben oda kell figyelni,
hogy a figyelmeztetés rendelkezzen azokkal a jellemzőkkel, amit majd alább kifejtünk. A
négyszemközti figyelmeztetés egy változtatási szándékot kell, hogy kiváltson a diákban, ami aztán egy
ígéretben fejeződik ki (mit fogsz tenni?). Az ígéret teljesülését figyelemmel kell kísérni. Ha nem
teljesül az ígéret, a diáknak vállalnia kell tettének minden következményét, mint pl. a megfelelő
szankciót.
A figyelmeztetések jellemzői:
 Kevés (soha nem több, mint kettő, lehetőleg csak egy)
 Rövid
 Négyszemközti (még ha az osztályban vagyunk is, odafordulunk személyesen a diákhoz,
halkan vagy gesztusokkal fejezzük ki)
 Nyugodt, békés („Határozott a lényegben, de körültekintő a megvalósításban.”)
 Pozitív megfogalmazású (a cél egy probléma megoldása, nem a büntetés; a beavatkozás ezért
véget is ér azzal, hogy a diák kifejezi változtatási szándékát)
 Megfelelő időzítésű
 Vita nélküli (leállítani minden kezdeményezést a terméketlen viták kialakulására)
 Leíró jellegű (a tényekre szorítkozó)
 Ne keverjünk bele fenyegetést! Sokszor a hangnem (irónikus, feszült, agresszív) változtatja a
figyelmeztetést fenyegetéssé.
 Határozott és hihető. A diáknak érzékelnie kell, hogy a nevelő valós változást vár
magatartásában, és kitart emellett, amíg csak el nem éri.
A második figyelmeztetésnél rákérdezhetünk a szándékára: „Az előbb kértelek, hogy ne piszkáld a
társadat. Szándékodban áll ezt valóban megtenni?”. Ha annak ellenére, hogy megígéri a változtatást,
mégsem változtat viselkedésén, hagyjuk abba a figyelmeztetéseket a tanteremben, és inkább
négyszemközt beszéljünk vele, a tantermi helyzeten kívül.
A négyszemközti figyelmeztetés
A négyszemközti beszélgetéshez a diákot kiemeljük környezetéből, vagy az óra végén („az óra után
szeretnék beszélni veled”), vagy azonnal, ha a helyzet úgy kívánja („gyere ki velem egy pillanatra”). A
négyszemközti beszélgetésben a diák nem érzékeli a csoport támogatását, és nem kell megvédenie a
közösségben betöltött szerepét a csoport előtt, ami sokkal hatékonyabbá teszi a figyelmeztetést.
Ennek a minibeszélgetésnek a szerkezete a következő lehet:
 A viselkedést világosan és nagyon konkrétan megnevezzük.
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Világosan kifejezzük szándékunkat, hogy nem tűrjük el ezt a viselkedést: „Nem engedhetem
meg, hogy így folytasd…”. Érvelünk és indoklunk.
Ígéretet kérünk: „Mit fogsz tenni, hogy ez ne forduljon többet elő?” A diáknak is nagyon
világosan ki kell fejeznie őszinte változtatási szándékát. Nem elég egy gesztus vagy egy
egyszavas válasz.
Felvázoljuk a szankciókat, ha nem teljesülne a vállalás. A tanár ismerteti a szankciókat, vagy
meg lehet vele állapodni a következményekben. Ha a diák megtartja ígéretét, a tanárnak azt
is értékelnie kell, köszönetet mondva neki vagy a szülők felé jelezve stb.

A határok betartatása: ígéretek
Az akaraterő az a képesség, amely rendelkezésre bocsátja a szükséges erőt a megfelelő viselkedési
mód megtanulásához vagy fenntartásához, illetve a nem megfelelő magatartásmódnak való
ellenálláshoz. Az akaraterőt fejleszthetjük a diákjainkban úgy, hogy egyre nehezebb ígéreteket kell
vállalniuk. Ezzel önkontrolljukat és kitartásukat erősítjük. Olyat javasoljunk, amit a nevelő könnyen
figyelemmel kísérhet, és ne javasoljunk nehezebb dolgot, ha azt látjuk, hogy a diákban nincs
megfelelő elszántság a megtartására. Vissza kell jelezni a diáknak az előrelépéseket, buzdítani kell őt
a kitartásra, ha elbukott. Példaként hozunk itt néhány javaslatot, amit - számos más lehetőség
mellett - alkalmazni lehet.
a) Változtassuk meg az igéket: „amit ma tettem… amit holnap fogok tenni”.
Kérjük meg a diákot, hogy írásban magyarázza el, mit csinált az órán, de úgy, hogy az aznapi
nem megfelelő cselekedeteket holnapi megfelelő cselekedetekkel cseréli ki: „mondd el, mit
tettél ma és mit fogsz tenni holnap”.
 Ha a diák őszinte a feladatban, a következőnek azt lehet kérni tőle, hogy minden
cselekvést kifejező igét cseréljen ki egy másikra, ami pozitív cselekvést fejez ki.
 Ha a diák nem őszinte, akkor két lehetőségünk van:
- Kijavítani a tanuló listáját és kérni, hogy cserélje ki az igéket, ahogy
elmagyaráztuk.
- Humorral és cinkos gesztussal fogadjuk el a tanuló verzióját, kérve, hogy
„folytassa” a feljegyzett viselkedésekkel („ma valóban egész idő alatt úgy
dolgoztál, ahogy mondod: holnap mindketten megfigyeljük és bebizonyítjuk,
hogy továbbra is így folytatod”).
b) Egy hét a változásra.
Olyan attitüdbeli változások megerősítésére szolgál, mikor a magatartási problémák
általánosak és a tantárgyak nagy részét érintik.
A hét végén, ha a folyamat sikeres volt, megdicsérjük (értékeljük) az eredményt, és a
szülőknek is jelezzük a javulást írásban. Ezt a kommunikációt pár nappal a határidő előtt lehet
jelezni a diáknak, mert ezzel támogatjuk elhatározását a megegyezés végrehajtására.
Ha nem sikerült tökéletesen teljesíteni a vállalást, akkor is vége a megállapodásnak egy hét
után, a lényeg, hogy a tanuló kitartson a javulási szándékában.
c) A diák naplót ír (a szülők ellenőrzik).
A diák egy naplóba minden nap 4-5 rövid mondatban lejegyzi, amit aznap az órán csinált,
beleértve a jó viselkedést is (elkészített feladatok, odafigyelés a magyarázatra…) és a rosszat
is (nem dolgozik, nem figyel, zavarja az órát…). A tanár rendszeresen ellenőrzi a diák
feljegyzéseit és a szülők aláírásának meglétét.
d) Szerződés („viselkedési szerződés” vagy „munkaszerződés”).
Megfontolandó szempontok:
 Konkrét viselkedésre vonatkozzon, ami reális erőfeszítéssel elérhető.
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Előre rögzíteni kell, milyen következményekkel jár, ha nem teljesül a megállapodás.
Nemteljesülés esetén nem szabad tovább tárgyalni: meg kell állapítani a teljesülés
elmaradását, és a beígért következményt automatikusan alkalmazni kell.
Ha a szerződés teljesül, annak jó következménye kell, hogy legyen.
A szerződés időtartamát meg kell határozni.
A szerződés teljesítésének kell, hogy legyenek garantálói (szülők, igazgató, másik
tanár vagy nevelő).

e) Nyilvános vállalás a csoport előtt.
Bevonjuk a csoportot a megoldáskeresésbe, azt sugallva a diáknak, hogy odaállhat a csoport
elé, és nyilvánosan elmagyarázhatja vállalását. A diák kéri a csoportot, hogy ha megszegi a
vállalását, figyelmeztessék rá. Egy 2-3 vezető diákból álló kis csoport garanciát vállalhat a
vállalás teljesüléséért.
f)

Osztálygyűlés: kollektív vállalások.
Ha a probléma az egész osztályt érinti, vitát lehet kezdeményezni, hogy elhatározásra
jussunk.
Megfontolandó szempontok:
 A problémát világosan, konkrétan és érthetően kell megnevezni.
 Mindenkinek lehetőséget kell adni a hozzászólásra. (Kerülni, hogy néhány domináns
diák kiszorítsa a többieket.)
 A vita célja, hogy javaslatokat gyűjtsünk, és nem az, hogy a történteket
kommentáljuk (proaktív hozzáállás szemben a reaktív hozzáállással).
 A megoldásokat mindenkinek el kell fogadnia.
 Az elfogadott megoldásokat vállalás formájában kell a gyakorlatba ültetni, a
teljesülésüket később vizsgálni kell, és ha szükséges, akkor az előirányzott
megoldásokat módosítani kell.
 Az osztálygyűlés időtartamát korlátozni kell.

g) Vállalás a tanári asztalra helyezve.
A diák egy kártyára felírja vállalását (munka vagy viselkedés témában), majd leteszi a tanári
asztalra, látható helyre. A vállalás egy konkrét, könnyen változtatható viselkedésre kell, hogy
vonatkozzon. A kártya egészen addig a tanári asztalon marad, míg a tanár úgy nem gondolja,
hogy a vállalás teljesült és a változás elég stabil. Ekkor jelzi a diáknak, hogy visszaveheti,
elismerve sikerét és bátorítva őt a kitartásban, hogy saját magától, külső segítség nélkül is
változtathat.
h) Homokszem, avagy Mivel tudok hozzájárulni az osztály légkörének javításához?
Ez olyan stratégia, ami megérteti a diákokkal, hogy az osztály légkörének alakulásában
mindenkinek szerepe van, legyen az jó vagy rossz: míg egyesek a békés együttéléshez
járulnak hozzá, mások rendszeresen rombolják az osztály összhangját.
 Minden diák (és a tanár) egy kis papírra felírja a nevét, és hogy mit fognak tenni az
osztály légkörének javításáért.
 A papírt odaadják egy diáknak, aki elvállalta, hogy összeszedi és őrzi a beszedett
vállalásokat. A felelős diák és a tanár egy héten egyszer egyesével átnézik a diákok
sikereit, majd elmondják az osztálynak, és kiemelik az osztály légkörében érezhető
javulást, ami a csoport közös elhatározásának eredménye.
 Minden diáknak lehetősége van, hogy vállalását újabbra cserélje, ha az előző már
teljesült.
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i)

Látogass meg minden nap!
Gyakran a jó elhatározások abbamaradnak, és idővel feledésbe merülnek. Ezt elkerülendő
segíthet az a gyakorlat, hogy a diáknak minden nap be kell mennie az igazgatói irodába vagy
találkoznia kell az osztályfőnökével, és egy mozdulattal jeleznie kell, hogy odafigyel a
vállalásra és teljesíti.

4. Szankciók és nevelő célzatú következmények
Ahogy azt eddig láthattuk, a nevelő célzatú fegyelmezés segíti a diákot cselekedetei
következményének vállalásában, és nevelő hatású szankciók alkalmazására törekszik.
A szankció kiszabásakor mindig az adott személy javát kell szem előtt tartani, és nem csak az iskola
rendjét kell kialakítani. Arra kell törekedni, hogy a diák növekedjen személyiségében és alakítsa
lelkiismeretét. Az egésznek az irgalmasság egyik lelki cselekedete adja meg a keretét: a bűnösöket
meginteni.
Ehhez pedig az kell, hogy a nevelő két cselekvési módot/erényt gyakoroljon: a megkülönböztetést és
a bölcsességet. Egy fegyelmi vétség esetén a nevelőnek el kell döntenie, megérdemli-e a diák a
szankciót, érthető-e az oka, arányos-e és igazságos-e a konkrét diákhoz mérten. A nevelőnek a
megkülönböztetést és a bölcsességet kell használnia, hogy lássa, melyek a bölcs és megfelelő
szankciók. Azt kell keresnie, hogy miként segítsen a diáknak belsővé tenni a szabályok mögött rejlő
értékeket, hogy a diák felismerje, hogy cselekedeteinek következményei vannak (sokszor a tett
pillanatában nem vagyunk tudatában cselekedetünk következményeinek), és hogy miként válik
ezektől jobb emberré. A hibákra, a fegyelmi vétségekre stb. úgy kell tekinteni, mint nevelési
lehetőségre, és nem mint a rendet fenyegető tényezőkre. Teljesen normális, hogy ilyen helyzetek
előfordulnak, a nevelőnek pedig ki kell használnia ezeket arra, hogy valóban neveljen.
Az is nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk a fiúk és a lányok közötti különbségeket, mert a
motivációk, a kapcsolódási formák, a kapcsolatok működése stb. mind nagyon eltérő a két nemnél. A
koedukált környezet is egészen más. A nevelőknek oda kell figyelnie a korosztályra, a nemre, a
motivációkra stb. Azt is figyelembe kell venni, hogy a viselkedés egy belső működés tükre, és ha ezt
nem fedezzük fel a diákban, nem fogjuk a megfelelő megoldásokat megtalálni. Sokszor csak annyit
érünk el, hogy nem nyilvánul meg kifelé, de a rossz tovább él. El kell jutni az okok gyökeréig, ahonnan
a rossz magatartás fakad. Ha a diák vitatkozik: Miért teszi? Mi váltotta ki belőle? Miért beszél annyit
az órán és miért mocorog annyit? Miért tiszteletlen folyamatosan a tanárral és a társaival? Ha
megértjük a miértet, az elvezet az ok gyökeréhez, hogy a legmegfelelőbb segítséget adhassuk. Olyan
ez, mint mikor az orvos a betegséget gyógyítja meg, nem csak annak tüneteit.
A mai kultúrát is figyelembe kell vennünk, mely a kérdések azonnali megválaszolását és a vágyak
kielégülését követeli, és emiatt a diák egyszerűen nem képes figyelmesen végighallgatni egy
magyarázatot. Ne törekedjünk arra, hogy a fegyelmezés úgy történjen, mint régen. A tekintélyhez
való hozzáállás is megváltozott. A régi nagy távolság (sőt félelem) helyett ma közelség van, ami akár
kellemetlen is lehet. Ezért a nevelőnek nem csak a saját kultúráját kell ismernie, hanem a neveltekét
is, hogy ne akarjon olyan eszközökkel fegyelmezni, ami nem működik náluk.
Az is alapvető fontosságú, hogy a nevelő miként adja elő és magyarázza el egy cselekedet
következményeit, aminek valamilyen szankció a vége. Ezen múlik, hogy a nevelt a helyzetet nevelő
hatású eseménynek vagy pusztán büntetésnek éli meg. A nevelés hatékonysága vagy a szankciók
nevelő jellege szempontjából kulcsfontosságú, hogy a folyamatban a nevelő ne kiabáljon, ne látsszon
dühösnek, ne prédikáljon, ne fenyegessen, ne legyen szarkasztikus vagy gúnyos… A szankciók sokkal
hatásosabbak, ha empatikusan alkalmazzuk őket.
Ha a gyerek vagy fiatal meghallgatva érzi magát, sokkal inkább odafigyel ránk. Ahhoz, hogy
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felébresszük benne az együttműködés, a problémamegoldásban és a pozitív légkör
megteremtésében való közreműködés lelkületét, a következőket javasoljuk:
- Mondjuk el a gyereknek, hogy tudjuk, hogyan érez. Akár megoszthatjuk vele egy saját
élményünket, amikor hasonlót éltünk át.
- Legyünk empatikusak anélkül, hogy megítélnénk a viselkedésüket. A másik elfogadása és az
elfogadottság érzékeltetése nem jelenti azt, hogy áldásunkat adjuk arra, amit tett.
- Hívjuk meg a megoldás keresésére. Kérdezzük meg, mit gondol a helyzettel kapcsolatban, és
érzékeltessük, hogy mi mit gondolunk.
Támogassuk a neveltet abban, hogy elgondolkozzon tettének következményeiről, anélkül, hogy a
nevelő közbeavatkozna. Például, ha egy diák nem tanul, megbukik. Ez nem szankció. Ha nem hozza el
a felszerelését, nem tud részt venni valamilyen tevékenységben, ezért rossz jegyet fog kapni. Ezek
természetes következmények, nem szankciók. Emellett ne mondjuk meg a gyerekeknek és
fiataloknak, hogy mit kell tenniük, mert ez olyan háború, amelyben felőrlődünk, és a tekintélyünk is
felőrlődik, mert akaratuk megmozdításához nagy erőfeszítésre és folyamatos kerettartásra van
szükség. De van olyan akarat, ami könnyen mozdul: a saját akarat. Jobb eldönteni, hogy mit fogok
tenni és bejelenteni a gyerekeknek saját döntésemet, hogy ők is meghozzák a maguk döntését és
vállalják a megfelelő természetes következményeket.
Például, mondhatom a diákoknak: „Amikor megszólal a csengő, kimegyek az osztályból. Csak azokat a
dolgozatokat viszem magammal, amiket még előtte megkaptam. Akik nem adják be időben a
dolgozatot, elégtelent kapnak.”.
A legjobb, ha be tudjuk vonni a diákokat egy adott megoldásba vagy döntésbe. Kérdezzük meg őket,
mi fog történni, ha továbbra is így viselkednek (ha tovább beszélgetnek, nem figyelnek oda, nem
írnak házit vagy zavarják a társaikat stb.). Mikor a gyerekek nem javasolnak következményt, valami
teljesen nem odavalót mondanak, vagy nem jut eszükbe semmi, nevelőként segíthetünk nekik.
Vannak olyan logikus következmények, amelyek már előre összekapcsolódtak egy bizonyos
viselkedéssel vagy szabályszegéssel, így rögzültek már a szabályrendszerben. Ahogyan már előzőleg
mondtuk, jó, ha ezekben a helyzetekben is számíthatunk a diákok együttműködésére, a lehetséges
mértékben.
A „pozitív fegyelmezésben” a valóban nevelő hatású szankcióknak minden esetben négy jellemzőjük
van:
✓ Kapcsolódó
✓ Tiszteletteljes
✓ Észszerű
✓ Előre ismertetett

Kapcsolódnak a javítandó viselkedéshez.
Szándékosan nem okoznak szégyent vagy fájdalmat.
Egyszerre kell határozottnak és szeretetteljesnek lenniük.
Logikusak és arányosak.
Hogy a gyerek tudja, mi fog történni az ő esetében, ha nem a
megfelelő viselkedést választja.

Ahelyett, hogy egy büntetőtörvénykönyvhöz hasonló, hosszú listát dolgoznánk ki fegyelmi szabályzat
címén, inkább arra törekedjünk, hogy a szabályzat irányt mutasson az egész közösségnek az
értékekről és az azok megsértése esetén következő szankciókról, kerülve a tekintély önkényhatalmát
és utat mutatva a lelkiismeretnek. Inkább „szövetséget” kellene kialakítani, nem törvénykönyvet,
mely a helytelen viselkedésmódokat tartalmazza.
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V. Összefoglalás és további kérdések
Ez a „Fegyelmezés nevelési céllal – Alapelvek és szabályok” c. dokumentum csak egy irányadó munka,
nem tér ki mindenre. Arra szolgál, hogy elmélyedjünk egy témában, a fegyelmezésben, mely a múlt
felfogásbeli és alkalmazásbeli hibái, valamint a szó „rossz csengése” ellenére is nagyon meghatározó
a nevelési folyamatban.
Vannak témák, melyeket nem érintettünk ebben a dokumentumban, bár talán szükséges lett volna:
- Hogyan kezeljük a nemből, korból, kultúrából és vallásgyakorlásból származó különbségeket?
Tény, hogy iskoláinkban egyre nagyobb a sokféleség, mely a társadalmi változásokból adódik.
És a katolikus iskola – küldetésénél fogva – mindenkihez szól.
- Hogyan valósítsuk meg a „szövetséget” a szülőkkel és a tanárokkal egy közös nevelési cél
érdekében?
- Hogyan kezeljük a súlyos fegyelmi kihágásokat, az iskolai agressziót (pl. bullying), ami az
iskolai fegyelem hiányának eredménye?
- Hogyan kezeljük jól a csoportokat, különösen az órán?
Mindenesetre elmélyedtünk abban, ami nekünk a legalapvetőbbnek tűnt, hogy a fegyelmezés
hasznos, és hogy olyan eszköz, amit ha megfelelően használunk, a nevelést szolgálja.
Összefoglalásként azt mondanánk, hogy a nevelő célzatú fegyelmezés művészet. Művészet, amit
meg lehet tanulni és tökéletesíteni lehet. Kétségkívül sokféle technikája van, ismeretekre és
gyakorlatra van szükség hozzá, végső soron azonban egyéni módon alkalmazzuk. Tanulhatunk és
tanulnunk is kell a társadalomtudományok felfedezéseiből, másoktól és a saját hibáinkból.
Mindenesetre olyan személyes útról van szó, amely nem bontakozik ki, ha a felelősséget másokra
hárítjuk. Ennek az írásnak egyszerű és egyértelmű következtetése, hogy olyan tanárokra van
szükségünk, akik értenek a nevelési célú fegyelmezés művészetéhez. Ha iskoláinkban nevelési célú
fegyelmezést szeretnénk megvalósítani, kezdjünk el „befektetni” tanárainkba, hogy akarjanak
alakulni és gyakorolni ezt a művészetet az órákon és az életben egyaránt.
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