
A Viselkedés Támogató Tanítása a Lansdowne Gimnáziumban 
 

Általános áttekintés 
 
A Viselkedés Támogató Tanításának (ViTT) fő célja a Lansdowne Gimnáziumban elvárt 
viselkedést világos kritériumok mentén történő megfogalmazása. Bár a tantestületnek és a 
diákoknak van elképzelésük arról, hogy milyen az elvárt magatartás, mégsem feltételezhetjük, 
hogy a vélemények megegyeznek. A ViTT révén egy olyan hatékony és biztonságos 
környezetet igyekszünk megteremteni és fenntartani, ahol az iskolai közösség minden tagja 
tisztában van az elvárásokkal és azoknak az oktatási folyamatban betöltött szerepével. 
 

Az iskolai szintű fegyelem proaktív megközelítése 
 
A ViTT-et iskolai szinten alkalmazó iskolák arra törekednek, hogy egy csapatmunkán alapuló 
rendszer segítségével az iskola minden tanulójának megtanítsák a helyes viselkedést. Azok az 
iskolák, amelyek sikeresen kialakították az iskolai szintű rendszert, szabályzatot hoztak létre a 
következők megvalósítása érdekében: 
 
1. Az elvárt magatartást meghatározzák. Néhány egyértelmű viselkedési elvárás 
megfogalmazása egyszerű, pozitív szabályként. A Lansdowne Gimnázium Magatartási 
Szabályzata a következő: 
 
  - Légy tisztelettudó 
  - Légy felelősségteljes 
  - Légy felkészült 
 
2. Az elvárt viselkedést tanítják. Az elvárt viselkedést az intézménybe járó valamennyi 
diáknak megtanítják, méghozzá valós helyzeteken keresztül. A helyes viselkedés tanítása 
sokkal többet jelent annál, mint hogy egyszerűen megmondják a tanulóknak, hogy milyen 
viselkedést kellene elkerülniük. 
Konkrét példák a helyes viselkedésre: 
 

 Ha tisztelettudó vagy, akkor jelentkezel, ha mondandód van, vagy segítségre van 
szükséged. 

 Ha tisztelettudó vagy, akkor a nevén szólítod azt, akivel beszélsz. 
 Ha felelősségteljes vagy, akkor ismered és nap, mint nap betartod a tantermi és 

iskolai szabályokat. 
 Ha felelősségteljes vagy, akkor pontos vagy. 
 Ha felkészült vagy, akkor elkészítetted a házi feladatodat és megtanultad a 

tananyagot. 
 Ha felkészült vagy, akkor követed a felnőtt utasításait, és megfelelően reagálsz 

rájuk. 
 

Az elvárt viselkedést az egyes tantárgyaknál alkalmazott tanítási módszerekkel tanítják meg. 
Ismertetik az általános szabályokat, megvitatják a szabály értelmét, meghatározzák és 
eljátsszák a pozitív mintákat (a helyes viselkedést), majd meghatározzák és eljátsszák az 
ellenpéldákat (a helytelen viselkedést) is. A diákok lehetőséget kapnak a helyes viselkedés 
gyakorlására egészen addig, amíg tökéletesen el nem sajátítják azt. 
 



3. A megfelelő magatartás megerősítése. Miután a helyes viselkedést meghatározták és 
megtanították, azokat rendszeresen méltányolni kell. A Lansdowne Gimnázium egy általános, 
egész iskolára érvényes rendszert dolgozott ki a pozitív viselkedés megjutalmazására. Az 
„Észrevettem” cédulát minden tanár saját belátása szerint adhatja a helyesen viselkedő 
diákoknak. A „V Bucks” (Csak így tovább) a helyes viselkedés következetes gyakorlására 
buzdítja és ösztönzi a diákokat. A tanárok „V Bucks” (Csak így tovább)-bal jutalmazhatják a 
diákokat függetlenül attól, hogy tanítják-e őket, vagy sem. 
 
4. A helytelen magatartást proaktívan javítják. Amikor a diákok megsértik a viselkedési 
szabályokat, világos intézkedésekre van szükség. Tájékoztatni kell őket arról, hogy a 
viselkedésük elfogathatatlan, így megelőzhető, hogy az elfogadhatatlan viselkedés 
figyelmetlenségből adódjon. A diákoknak, tanároknak és az iskolavezetésnek is meg kell 
tudni mondani, hogy a helytelen magatartás milyen következményeket von maga után. 
 



A VIKINGEK MAGATARTÁSI SZABÁLYAI 
 
 

 Tanterem Folyosó Egyéb 
Felkészültség - Érkezz pontosan, és 

légy kész a munkára! 
- Legyél felkészült a 
tananyagból, és 
legyen leckéd! 
- Vállalj aktív és 
pozitív szerepet a 
tantermi 
tevékenységekben! 
- Kövesd a felnőtt 
utasításait, és 
megfelelően reagálj 
rájuk! 
- Hidd el, hogy a 
siker lehetséges! 

- Gyorsan és a 
legrövidebb úton 
menj a terembe! 
- Haladj vagy 
végezd a dolgod! 
- Hagyd szabadon a 
folyosót! 
- Kövesd a felnőtt 
utasításait, és 
megfelelően reagálj 
rájuk! 
 

- Érkezz pontosan! 
- Legyen kéznél 
minden szükséges 
felszerelés! 
- Kövesd a felnőtt 
utasításait, és 
megfelelően reagálj 
rájuk! 
 

Felelősség - Legyél tisztában a 
tantermi 
szabályokkal, és 
tartsd be azokat! 
- Vállald a pozitív és 
negatív 
következményeket! 
- Tartsd tisztán a 
környezetedet! 

- Legyél tisztában az 
iskolai szabályokkal, 
és tartsd be azokat! 
- Vállald a pozitív és 
negatív 
következményeket! 
- Megfelelő hangerőt 
és nyelvezetet 
használj! 

- Legyél tisztában az 
iskolai szabályokkal, 
és tartsd be azokat! 
- Vállald a pozitív és 
negatív 
következményeket! 
- Tartsd tisztán a 
környezetedet! 
 

Tisztelet - Kövesd a felnőtt 
utasításait, és 
megfelelően reagálj 
rájuk! 
- Használj megfelelő 
nyelvezetet és stílust 
a tanárokkal és a 
többiekkel szemben! 
- Tartsd tiszteletben a 
többiek személyes 
terét és tulajdonát! 
- Használj megfelelő 
metakommunikációt, 
hogy lássák, a 
feladaton dolgozol! 

- Kövesd a felnőtt 
utasításait, és 
megfelelően reagálj 
rájuk! 
- Használj megfelelő 
hangerőt és 
nyelvezetet! 
- Tartsd tiszteletben a 
többiek személyes 
terét és tulajdonát! 
- Kerüld el azt, hogy 
az utadba eső 
osztályok figyelmét 
elvond! 

- Kövesd a felnőtt 
utasításait, és 
megfelelően reagálj 
rájuk! 
- Használj megfelelő 
nyelvezetet, bárkivel 
is beszélsz! 
- Tartsd tiszteletben a 
többiek mások 
személyes terét és 
tulajdonát! 

 
 



Így lehetsz… 
 

 
 Legyél tisztában a 

szabályokkal, és 
tartsd be azokat! 

 

 
 Legyél tisztában a 

szabályokkal, és 
tartsd be azokat! 

 
 Vállald a 

következményeket! 

 
 Használj megfelelő 

nyelvezetet, és tedd 
meg, amit kérnek 
tőled!  

 
 
 Legyél pontos!  
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 Tartsd tiszteletben a 

többiek mások 
személyes terét és 
tulajdonát! 

 

 
FELKÉSZÜLT 

 
 

 Legyél tisztában a szabályokkal, és tartsd be azokat! 
 
 

 Legyél felkészült! 
 
 

 Legyél pontos! 
 

 

…sikeres ! 
 


