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Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi 
járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb 
térsége. 
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A Bodrogközt 3 folyó öleli körül, (Bodrog, Tisza és Latorca) és az országhatár szeli 
ketté. Az 1500 lelkes Pácin, határközség, határátkelővel. Így akadálytalanul 3 
szlovákiai magyar alapiskolával, (Bodrogszerdahellyel, Nagykövesddel és Szomotorral) 
tartjuk a kapcsolatot évi rendszerességgel. Igaz, hogy ez hazánk legszegényebb 
kistérsége, de Pácint a természeti adottságai és a reneszánsz kastélya révén, méltán 
nevezik a Bodrogköz gyöngyszemének. 
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Iskolánk egy csendes mellékutcában található, nagy udvarral, amelyet fák, bokrok 
szegélyeznek. 50 éve épült, 8 osztály, tornaterem található benne. 
2003-tól tanulóink létszáma kis mértékben, de csökken. Arányát tekintve a HH, azon 
belül is a HHH tanulók száma viszont egyre növekedik. Jelenleg a gyermekeink 90%-a 
HH, 65%-a pedig HHH. 
A következő kördiagramon látható a szülők iskolai végzettsége. Ez mutatja a HHH-s 
arányt. 
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A 2000/2001-es tanévtől összegyűjtöttem hányan morzsolódtak le a középiskolából. 
Kiugróan magas a 2010/11-es tanévben végzettek 56%-os lemorzsolódási aránya. Ez a 
osztály volt, amelyből már 3-os koruktól kezdték elvinni a szülők környező városokba 
a jobb képességű tanulókat.
8. osztályra az itt maradt diákok alig tanultak, számon kérni és tanítani is sok esetben 
lehetetlennek tűnt ebben a csoportban. 
Ez a rendetlen, másokat sértő, társas szabályokat be nem tartó  magatartás gyorsan 
terjedt az iskolában.
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Ekkor már 2. évet kezdtem intézményvezetőként és azt tapasztaltam, hogy a tanulók 
magatartása messze elmaradt az elvárásoktól. 
Fontos volt, hogy változtassunk személyiségükön, tanuláshoz, pedagógushoz és 
egymáshoz való viszonyukon.
A fenti három program áttanulmányozása után azt tapasztaltam , hogy ezekben a 
tanulásszervezéssel próbálják megoldani a felzárkóztatást.
A ViTT program:
- lényege viszont azEgységes pozitív hozzáállás, és
- alapgondolata:  Vegyük észre, ha a gyerekek jók!
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Először az elvárásokat fogalmaztuk meg.
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A ViTT egy szabályrendszerre épül, amelyet a pedagógusok és a gyerekek közösen 
alkottak meg. Márciusban vezettük be, előtte volt egy 6 hónapos felkészülési idő. 4 
téma köré csoportosítottuk az elvárásokat, és ezt különböző helyiségekre bontottuk. 
A Szent Benedek Általános Iskola szabályrendszerét vettük alapul.
Ne késs-pontos vagyok. Azt mutatja meg, hogyan kell viselkedni a tanulóknak ahhoz, 
hogy megfeleljenek az iskolai elvárásoknak.
Két szabályt minden területre érvényesítettünk.
1. Problémáimat verekedés nélkül oldom meg.

2. Használom a „Légy  s z í ves” kifejezést.
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A két legfontosabb problémára koncentráltunk, a szóbeli és a fizikai durvaságra a 
diákok között.
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Az agresszió, verekedés nálunk elég nagy méreteket öltött és ennek csökkentésére 
alkalmazzuk az IZM-t, azaz Iskolai Zaklatás Megelőzése programot, amit a vitt.hu 
honlapról ismertünk meg 
(vitt.hu/doksik_vittre/Az_iskolai_zaklatas_megelozese_a_ViTT-tel.pdf).
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Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt! 
Ha valami nagyon lenyűgözően rejtélyes, az ember nem meri megtenni, hogy ne 
engedelmeskedjék. - olvashatjuk a Kis herceg c. könyvben.
Ezzel a képpel és szabállyal kezdtük a ViTT bevezetését iskolánkban.
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6 hónap felkészülés a ViTT bevezetésére. Részletekben próbálkoztunk. Más 
szemléletmód kialakítása volt a cél.
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A saját nevét hallja legszívesebben minden ember. Legyen az gyerek vagy felnőtt. 
Ezért fontos, hogy a dicséretek alkalmával hangozzék el a neve is. Érzi, hogy figyelnek 
rá, észrevették és ilyenkor minden szem rá szegeződik és azt a magatartást próbálja 
felvenni minden gyermek amelyet ő tanúsított. Vagyis megpróbálják őt utánozni.
Dicsérő mondatokat gyűjtöttek össze pedagógusaink, amellyel személy szerint, 
konkrétan tudjuk dicsérni tanulóinkat.
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Felső tagozatosoknak
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ViTT eddigi tapasztalatai szerint a hatékonyságot illetően a gyerekek három csoportra 
oszthatók.
1. A családi környezetükből is a „jó” viselkedést hozták magukkal, a gyerekek 80%-ára 
rövid idő alatt is jó hatást gyakorol.
2. A tanulók 15-20%-val többször kell gyakoroltatni a szabályokat, mert otthonról 
teljesen más értékeket hoznak. Ők alakíthatók, nevelhetők.
3. Néhányan nehezen hajlandóak a változásra, egyéni foglalkozást igényelnek. Még 
ekkor sem biztos, hogy jó irányba változik a magatartásuk.
Ha jól viselkednek dicsérő cédulát kapnak, ami megerősíti őket abban, hogy kedvesek, 
figyelmesek voltak , vagy felvették a szemetet. 
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A gyerekek által javasolt ismert felnőttek fotói, akik példaképek lehetnek számukra.
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A Vitt alapja a helyes viselkedés észrevétele, de akadnak akik megszegik a 
szabályokat. 
Több irodai jelentkezési lap kitöltése után esetmegbeszélés a szülő, a gyerek, a tanári 
kar közreműködésével.
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Tanuló profilja: Miben jó a tanuló, és milyen erősségei vannak?
Interjú a tanárokkal, tanulókkal a viselkedés okának feltárásához. 

21



22



23



És mi várható a jövőben? 
Ha elérjük azt, hogy a gyerekek megérezzék Tatiosz  gondolatának lényegét, akkor 
toleránsabbak, kedvesebbek lesznek egymással, és a társadalomba való 
beilleszkedésük is könnyebb lesz.
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