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hogy az új G3 rögtön megfelelő riválisra találjon. Amennyiben hihetünk a forrásnak, a tele-
fon egyelőre a tesztelési fázisban jár, azt még nem tudni, hogy a gyártó mennyiben és mi-
ként kompenzálná az eredeti S5-tel rendelkezőket a korai váltásért.  A cég ezzel egyidőben 
a biometrikus eszközök szélesebb körű alkalmazásán dolgozik, ennek köszönhetően pedig 
az íriszolvasó nemcsak a drágább, de az olcsóbb fejlesztéseken is helyet kapna. Az első 
körben a csúcskategóriás telefonokon jelenne meg az újabb funkció, ezt fokozatosan ten-
nék elérhetővé a szerényebb jellemzőkkel megáldott példányokon. 

 

Már nem az Apple a legértékesebb márka. Az amerikai Millward Brown piackutató szerint 
húsz százalékkal esett az Apple márkaértéke, ezzel pedig lecsúszott a trónról, már nem a 
legértékesebb márka a világon. Az Apple márkájának értéke 148 milliárd dollárra csökkent, 
míg a Google-é negyven százalékkal nőtt, és most 159 milliárd dollárt ér. A piackutató 
igazgatója, Peter Walshe szerint a Google növekedését annak köszönheti, hogy átalakítja a 
piacokat, olyan dolgokkal, mint például az önvezető autók, a légballonon küldött internet, 
vagy éppen a Google Glass. Az Apple-nek ezzel szemben telefonjai, tabletjei és pécéi van-
nak csak. Maga a technológiai ipar továbbra is jól teljesít az ilyen számításokban: a harma-
dik hely az IBM-é, a negyedik pedig a Microsofté, míg az amerikai mobilszolgáltató, az 
AT&T a nyolcadik, a tizedik pedig az Amazon. A legnagyobb meglepetés talán a kínai 
Tencent portál a 14-ik helyen. A listán csak 21-ik a Facebook, és 29-ik a Samsung. 

 

Bemutatták a Surface Pro 3-at. A Microsoft bemutatta a cég új táblagépét, a  Surface Pro 
3-at, amin a  Windows 8.1-es operációs rendszer fut. Az új táblagép a korábbinál és a meg-
szokottnál nagyobb, 12 colos kijelzőt kapott, és valamennyivel vékonyabb, mint a korábbi 
verzió. A dizájn a korábbihoz képest lényegében nem változott. Touchpaddel ellátott bil-
lentyűzet is tartozik hozzá, ami akár képernyővédőként is funkcionál. A képernyő felbontá-
sa sokkal nagyobb, mint a korábbié: 2160х1440 pixeles. A gép súlya mindössze 800 gramm, 
vagyis könnyebb, mint egy Macbook Air. A táblagépet háromféle, Intel Core i3/i5/i7 pro-
cesszorokkal forgalmazzák majd. A legolcsóbb Intel Core i3-as processzorral ellátott verzió 
– billentyűzettel együtt – Amerikában 799 dolláros áron kerül a boltokba. 

 

(tech.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán) 
 

 
 

Értékeljük a pedagógus munkáját! 

7. rész 
 

A 2013/2014-es évfolyam számaiban pedagógusok számára ajánlunk fel önismereti 
lehetőségeket, önértékelőket, felmérőket, amelyeket a szülők, a tanulók is felhasználhat-
nak annak érdekében, hogy a pedagógusokat értékeljék. Az elkövetkező felmérőket 
Sharon R. Berry: 100 Ideas that work! Discipline in the classroom (Forrás: Iucu, R. 

Managementul clasei de elevi. Editura Polirom, Iasi. 2006 – a szerző szíves engedélyével) 
című munkájában közölt javaslatok alapján állítottuk össze. (Lást Milyen a jó pedagógus? 
című írást a Firka 2013-2014. 6-os számában!) 
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A pedagógus individuális interakcióinak eredményessége 

Kijelentések Igen/ 
Nem 

Kerüli az olyan büntetéseket, amelyek a tanulót a csoport előtt megalázzák.  
Betartja és alkalmazza az egyéni foglalkozás alábbi fokozatait: 
a) Világosan megmagyarázza a tanulónak, miben áll a nem kívánt viselkedése, bebizo-
nyítva, hogy a tette az egész osztálynak árt. 
b) Megérteti vele, hogy amit tett, ártalmas, kerülve az olyan típusú kérdéseket, mint: Mi-
ért viselkedtél így?, mivel ő ritkán van ennek tudatában. 
c) Biztosítja a tanulót arról, hogy eleget tud tenni a helyes magatartással kapcsolatos el-
várásainak. Próbálja elismertetni vele ezt a tényt. 
d) A jobb megértés érdekében világosan emlékezteti arra a viselkedésre, amit tőle elvár. 
Megígérteti vele, hogy úgy fog viselkedni, hogy segítsen, és ne ártson az osztálynak. 
e) Emlékezteti a tanulót, hogy a viselkedésével kapcsolatos döntése egyben a viselkedé-
sének a következményeit is magával hordozza. Segít megértetni a tanulóval, hogy maga 
választotta a büntetését. 
f) Biztosítja a tanulót arról, hogy érdekli a sorsa, és azt szeretné, hogy az osztályában 
maradjon. Kimutatja a szeretetét, hogy benne nagy lehetőségeket lát, ha önfegyelmet 
gyakorol, és az osztály érdekeiért is lelkesedik. 
g) Ha szükségesnek látja, emlékezteti a következményekre, amit a problémák fennma-
radása okozhat. 

 

A tanulóval individuálisan megbeszélt probléma vagy problémák után írásos szerződést 
köt vele a viselkedésével kapcsolatban. 

 

A tanulóval megkötött szerződésben vagy megegyezésben, miután személyesen elbe-
szélgetett vele, megegyezett bizonyos jelekben, amelyek ráirányíthatják a figyelmét a 
szabályos viselkedéstől való eltérésére. 

 

Ha úgy érezi, hogy semmilyen eredményre nem jutott, megbeszéli a dolgot az iskolai 
tanácsadóval, majd az iskolaigazgatóval. 

 

Nem beszéli meg a tanuló esetét másokkal. (A bizalmas kezelésmód alapvető szabály, 
követelmény a nevelési helyzetek megoldásában.) 

 

Felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, ügyelve az alkalmazott módszerre.  
A tanuló szüleit szövetségeseinek tekinti, különösen a tanuló iskolai előmenetelének a 
javulása tekintetében, és nem megmentőknek. 

 

Elszigeteli, bizonyos iskolai tevékenységektől eltiltja, az órák után bezárja különösen az 
olyan tanulókat, akik a közösség elismerésére aspirálnak (a büntetés időtartama függ a 
kortól, a tanuló személyiségtípusától és a cselekedet súlyosságától). 

 

Ha valamelyik tanuló továbbra is fegyelmezetlen, és a foganatosított intézkedések elle-
nére sem változik meg, a tanár komolyabb lépéseket tesz a lehetséges érzelmi konflik-
tusok feltárására, a figyelemzavar és a tanulási nehézségek vagy egyéb okokra, ami a fe-
gyelmezetlenség mögött meghúzódik. Néhány javaslat: 
a) Rövid megbeszélést tart az iskolai tanácsadóval, az igazgatóval, a tanuló szüleivel és 
más szakemberekkel, akiket igénybe vehet a problémahelyzet megoldásában. 
b) A tanuló helyzetét felmérheti egy szakértő, és kezelésre küldheti. 
c) A tanuló és a szülei pedagógiai-pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek. 

 

 

Kiértékelés 
Számoljuk meg az Igen válaszokat. Minden pont 10 százalékos eredményességet jelent. 

 
Kovács Zoltán 

  


