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Milyen a jó pedagógus? 

IV. rész 
 
Jelen évfolyam számaiban a pedagógusok nevelőmunkáját szeretnénk segíteni 

Sharon R. Berry: 100 Ideas that work! Discipline in the classroom (Forrás: Iucu, R. 

Managementul clasei de elevi. Editura Polirom, Iaṣi. 2006 – a szerző szíves engedélyével) 
című munkájában közölt javaslatok bemutatásával és – a zárójelekben – az alulírott ér-
telmezéseivel. 

 
48. Ha a nem kívánt magatartás másokra is átterjed, akkor a főkolomposra figyeljünk! 
(Ki kell derítenünk, hogy ki az, akinek a viselkedését mások mintának tekintik és át-

veszik. Elsősorban ezzel a tanulóval kell foglalkoznunk, ennek a viselkedését kell módo-
sítsuk. Remélhetőleg akkor ennek a tanulónak a megváltozott viselkedését fogják kö-
vetni a többiek.) 

49. Ne bátorítsuk a diákokat jelentgetésre, ne kényszerítsük őket társaik beárulására! 
(Ha ezt tesszük, akkor jellemhibát alakíthatunk ki náluk. Az ilyen tanuló előnyös 

helyzetet akar magának megszerezni a tanáránál, és ezt a társai kiközösíthetik. A tanuló-
nak viszont a társai elismerésére, elfogadására van elsősorban szüksége.) 

50. Alkalmazzunk természetes büntetéseket, a negatív megnyilvánulásokat éppen a természetes 
következményeik révén próbáljuk helyrehozni! 

(A természetes büntetés az, amelyikre szinte magától értetődően számítanak a tanu-
lók egy adott negatív megnyilvánulásuk következményeként. Ezeket előzőleg közös 
megbeszéléssel fogadtatták el a tanáraik. Ilyen lehet az iskolai rendtartás, vagy az egyes 
tanároknak a tanulókkal megbeszélt elvárás-rendszere. Minden elvárást alaposan indo-
koljunk meg, magyarázzuk meg, hogy miért van arra szükség, ahhoz a tanulónak milyen 
érdeke fűződik, illetve az hogyan szolgálja a tanuló érdekeit.) 

51. Használjunk kevés, de hatásos szót! 
(Ha szóáradatot zúdítunk a tanulók fejére, teljesen összezavarhatjuk őket, és nem 

fogják tudni kihámozni a valóságos üzenetet. A rövid, tömör, de lényegre törekvő be-
szédmód világos és érthető lehet számukra. Az ilyen szóhasználat könnyen rögzíthető. 
Például: Akik berúgnak, azokat kirúgnak.) 

52. Ne féljünk kimutatni humorérzékünket! 
(A humor oldja a feszültséget, jó hangulatot kelt, de a bizalmat is erősíti. Hiszen a 

humoros tanár nem lehet kegyetlen, érzéketlen sem. A humor a kreativitás jele, így szá-
mítani lehet arra, hogy az ilyen tanár változatosabb megoldásokat is találhat a negatív 
megnyilvánulások orvoslására.) 

53. Ne feledjük, az irónia a szóbeli agresszió első lépcsőfoka! Túlzott mértékű használata feszült-
ségeket válthat ki. 

(Az irónia a gyengeségünk leplezésére szolgál. Megalázza azt, akire irányul. Ez utób-
bi védekezésre kényszerül, és nem együttműködésre. Pedig, a viselkedés megváltozásá-
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hoz együttműködő szándékra lenne szükség, az iróniával pedig csak még jobban eltávo-
lítjuk magunktól a tanulót, aki ezután magába zárkózhat, vagy elfordulhat tőlünk.) 

54. Legyünk eléggé felnőttek ahhoz, hogy beismerjük a hibánkat! Adott esetben akár elnézést is 
kérhetünk. 

(Ha beismerjük a tévedéseinket, hibáinkat, emberibb arculatunkat mutatjuk meg, és 
a tanulók számára rokonszenvessé válhatunk. Az elnézés-kérés a tanulók önbecsülését 
is megerősítheti, és velük is megismertetheti az ilyen viselkedés eleganciáját.) 

55. Hozzunk létre egy osztálymappát/naplót, amelyben fényképek, tanulói munkák, osztálybe-
számolók stb. vannak összegyűjtve! 

(Az ilyen gyűjtemény növeli a csoporthoz tartozás érzését, csoportidentitás-tudatot, 
ami a helyesebb emberi kapcsolatok kialakulását segítheti elő. Ezek a kapcsolatok évek-
kel később is fennmaradhatnak, lásd érettségi találkozók, együttműködések stb. Az ösz-
szegyűjtött anyagok később segítik a csoport-történetének, élmények rekonstruálását, a 
csoport önéletrajzi emlékezetét szolgálják, amit elektronikusan vagy könyv formájában 
mindenki számára hozzáférhetővé lehet tenni.) 

56. Nevezzünk ki minden héten egy napot az osztály egy-egy „csillaga” számára: kérjük meg az osz-
tályt, hogy a kiszemelt tanulónak ezen a napon dedikációkat írjanak. Mi magunk is írjunk dedikációt! 
Gyűjtsük össze ezeket egy „emlékzsákba”, amelyet a tanuló hazavihet, és szüleinek megmutathat! 

(Az énképünk mások véleményének a megismeréséből táplálkozik, alakul ki. A fenti 
módszerrel nem csak az identitástudatunkat fejleszthetjük, hanem a családi kapcsolata-
ink is megerősödhetnek.) 

57. A megerősítésre szánt viselkedésmódot támasszuk alá történetekkel! 
(Amikor valamilyen elvárásunkat szeretnénk elfogadtatni a tanulóinkkal, hatásosabb, ha 

az elvárt viselkedésmódot konkrét történettel illusztráljuk, példázzuk. Ez által képszerűbbé 
válhat az elvárásunk, amit könnyebben rögzíthetnek és idézhetnek fel az emlékezetükből a 
tanulóink. Még hatásosabb, ha a saját magunk életéből vett példákkal hozakodunk elő, vagy 
hiteles meghívott személyek adják elő a velük megesett eseményeket.) 

58. Gyűjtsünk össze híres emberektől származó idézeteket, amelyek az osztályunkra leginkább 
ráillenek! 

(A csoportidentitás kialakításának másik módja, ha a csoport céljaihoz illő idézeteket 
fogadtatunk el a csoporttal. Ezeket az idézeteket maguk a tanulók gyűjthetik össze, és 
közös megegyezéssel válogathatják ki a számukra legmegfelelőbbeket.) 

59. Állítsunk össze egy gyűjteményt a holt idők kitöltésére szánt ötletekkel! 
(A semmittevés, az üresjáratok a tevékeny életmód ellenében hatnak. Ezért nem árt 

aktív pihenési módszereket alkalmazni. Ezeket maguk a tanulók gyűjthetik össze, az al-
kalmazásukat pedig nyomon követhetik, és az eredményességüket értékelhetik.) 

60. Tartsunk fenn élő kapcsolatot a tanulókkal és szüleikkel a tanórákon kívül is (telefon, ké-
peslap stb.), amelyek bizonyítják, hogy közelinek érezzük őket, velük közösséget vállalunk. 

(A szülők bevonása a nevelésbe nagyon áldásos. Ha sikerül a tanulókkal elfogadtatni 
a szülők jelenlétét bizonyos megnyilvánulásokkor, kialakítani a különböző korosztályok 
egymással szembeni toleranciáját, a nevelők hasznos segítséget nyernek, amiről kár len-
ne lemondani.) 

61. Értesítsük a szülőket mind a pozitív, mind a negatív történésekről, a sort az előbbiekkel 
kezdve! 

(Ha következetesen és rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket az osztály életével kap-
csolatos sikerekről, kudarcokról akkor a tanulók kötelességtudata fejlődik, felelősség ér-
zete növekszik.) 
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62. Tűzzük ki célul magunknak, hogy minden nap inkább pozitív interakciókat kezdeménye-
zünk az osztállyal, vagy a problémás tanulóinkkal! 

(Tervezzünk az osztályban felmerülő feladatokkal kapcsolatosan olyan interakciókat, 
amelyek során a tanulók sikereket érhetnek meg. Ehhez vegyük figyelembe minden 
egyes tanuló képességeit, adottságait. Részesítsük előnyben az együttműködő csoport-
munkát, mert ez által fejlődnek a szociális kompetenciáik is.) 

Kovács Zoltán 
 

 
 

Legózni lehet a Google Mapsen. Összefogott a Google és a Lego, megalkottak egy 
Chrome böngészőben játszható játékot, amivel virtuálisan pakolgathatjuk a Lego-
kockákat. Az elemek rakosgathatók, forgathatók, és többféle blokkba rendezhetők a vir-
tuális asztalon. 

A játék technológiai demonstrációnak 
készült: a WebGL nevű, weboldalakra való 
3D-motor képességeit mutatja be. Gyen-
gébb gépek tulajdonosai óvatosan kattintsa-
nak, a program zabálja az erőforrásokat. 
Műveinket publikálhatjuk is a Google térké-
pére, a Mapsre, feltéve, ha bejelentkeztünk a 
Google+-fiókunkba. A legózást a 
http://www.buildwithchrome.com/ oldalon lehet 
kipróbálni! 

 

 
 

 
Jó böngészést! 

K.L.I. 
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 -fizikusok versenye 

 

2006-2007/VIII. osztály, V. forduló versenyfeladatai 
 

 

1. Töltsd ki a táblázatot! (5 pont) 
 

 

p (MPa) p (kPa) p( Pa) 

1. 0,15 
  

2. 
  

3·108 

3. 
 

0,3 
 

4. 67 
  

5. 
 

50 
 

 

2. Rendezd csökkenő sorrendbe az alábbi mennyiségeket!  

2 LE;     1,5 kW;     0,46 MW;     5·105W;    3·10-4 MW (3 pont) 


