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A méréseket végezzétek el ugyanazon gyümölcs (vagy zöldség) esetén különböző 
fémpárokkal, majd sorra mindegyik gyümölcs és zöldség esetén ismételjétek meg a mé-
réseket. 

Döntsétek el, hogy melyik fém viselkedik negatív, melyik  pozitív pólusként, s a 
megnevezés mellett tüntessétek fel a polaritást –, illetve + jellel. 

A mérési adatok birtokában válasszátok ki a legnagyobb teljesítménnyel működő 
áramforrást, s fizikai ismereteitek alapján döntsétek el, hogy működtethető lenne vele 
egy elektronikus konyhai vagy ébresztőóra, s próbáljátok ki. Amennyiben nem volt 
eredményes a próbálkozás, adjatok ötletet, hogyan lehetne kapcsolni több (hányat?) 
ilyen kis áramforrást, hogy működtetni lehessen a kiválasztott eszközt. Vajon mi a felté-
tele annak, hogy mennyi ideig működhet áramforrásként az általatok összeállított be-
rendezés? 

Az elvégzett kísérleteitekről küldött beszámoló tartalmazza a következőket is: 
 A mérések adatait tartalmazó táblázatot 
 Annak magyarázatát, hogy a műszerrel észlelt elektromos áram minek a követ-

kezménye? Mi biztosítja az elektrolit szerepét a mérések során? 
 Milyen energiaátalakulás történt a mérés során? 
 A következtetést, hogy a kísérleti körülmények változtatása során észleltek 

alapján mitől függ a termelt elektromos energia mértéke? 
 A kísérlet elvégzésére adott tanácsok során feltett kérdésekre a választ. 

 
M. E. 

 

Katedra 

Az eredményes és példaértékű  
pedagógus sajátosságai 

 
Azzal az elvárással, hogy milyennek kell lennie a pedagógus személyiségének, szá-

mos alkalommal szembesítik a leendő és a gyakorló pedagógust egyaránt. A tanárkép-
zés- és továbbképzés számos alkalommal tér ki a pedagógus egyéniségére, a pozitív 
személyiségjegyeinek a felsorolására. A legfontosabb követelményeket oszlopba szokták 
gyűjteni a továbbképző tanfolyamok, képzések alkalmával. Ez a felsorolás különbözik 
akkor, amikor a szakma, a tanfelügyelők, vagy éppen az iskolai rendszabályzat oldaláról 
közelítik meg, és akkor, ha azt a tanulók állítják össze. Sajnos, a gyakorlatban, még ha 
ugyan nem nagyon gyakran, de előfordulnak esetek, amikor a pedagógus valamilyen 
szempontból elmarad a várakozásoktól. Számos országban készültek úgynevezett peda-
gógus etikák, etikai kódexek, amelyek nem kötelezőek, csupán ajánlás jellegük van. De 
még így is sokat segítenek, különösen a kezdő pedagógusoknak a helyes pedagógusi vi-
selkedés kialakításában, csökkentve az ún. „fekete pedagógia” területéhez tartozó peda-
gógusi melléfogásokat, oktatási és nevelési kudarcokat. Ezek a kódexek általában öt te-
rületen fogalmaznak meg elvárásokat a pedagógusokkal szemben: a pedagógus szakmai 
felkészültségével, a kollégáival kapcsolatos viselkedésével, a tanulókkal történő interak-
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cióival, a szülőkkel és a közösséggel tanúsított viselkedésével, valamint a titoktartási kö-
vetelményekkel kapcsolatos elvárásokat. 

Az alábbiakban idézzük MacKay gyakorlati megközelítésű felsorolását a hatékony 
tanár legalapvetőbb sajátosságait illetően. (idézi Zétényi, 1997.b, 289. o. Kárpáti prezen-
tációjában) Ezek a következők: 

 „szabályrendszert alkalmaz személyi és eljárási ügyekben 
 a kezdetétől megakadályozza a rendbontást 
 pontosan irányítja a fegyelmezést 
 sokszor körbejár az osztályteremben (figyeli a diákok munkáját) 
 lehetőleg nem verbális szinten megoldja a zavaró szituációkat (pl. szemkontaktus-

sal, térközszabályozással). 
 érdekes és hasznos feladatokat ad a tanulóknak 
 olyan szabályrendszert alkalmaz, hogy a gyerekek minimális irányítással tudjanak 

dolgozni a feladaton 
 optimalizálja a tanóra tanításra fordított idejét 
 állandó jelzést használ a tanulók figyelmének megszerzésére 
 nem kezd el beszélni addig a csoporthoz, amíg mindenki oda nem figyel 
 változatos tanítási technikákat használ, melyek alkalmazkodnak a tanulók érdeklő-

déséhez 
 következetes hibaellenőrző módszert alkalmaz 
 az új fogalmakat játékosan, a meglévő ismeretek felhasználásával tanítja 
 olyan technikákat használ, melyek biztosítják a folyamatos átmenetet a konkréttól 

az elvont gondolkodási tevékenységig 
 megfelelő arányban alkalmazza az egyszerű és komplex választ igénylő kérdéseket 
 követi az osztály reakcióit 
 egy időben több dologra figyel 
 biztosítja az óra egyenletes lefolyását, illetve az egyik tevékenységről a másikra való 

zökkenőmentes átmenetet 
 fenntartja az óra tempóját 
 érthetően magyaráz 
 ismeri a motiválási lehetőségeket 
 érezteti a gyerekekkel, hogy elfogadja, értékeli és támogatja őket 
 reagál a gyerekek rejtett és nyílt megnyilvánulásaira, kérdéseire 
 a különböző tanulók számára is egyaránt érthető kérdéseket tesz fel 
 segít, hogy a tanuló tökéletes választ adjon, ha a válasza hibás volt vagy csak rész-

ben volt jó – újrafogalmazza a kérdést, rávezető kérdést tesz fel 
 jutalmazással megerősíti a kiemelkedő munkát és ösztönzi azokat a tanulókat is, 

akik nem mindig képesek kiemelkedő teljesítményre 
 a többre képes tanulók kíméletes kritizálásával a későbbi elismerés reményét sugall-

ja 
 elfogadja és integrálja a tanulók kezdeményezéseit, pl. kérdés, megjegyzés stb.” 

Javasoljuk, hogy minden pedagógus ellenőrizze le, hogy ezeknek a kritériumoknak mi-
lyen mértékben tesz eleget, és próbáljanak javítani a hiányosságikon. A saját érdekükben. 
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Argumentum Kiadó 
Kovács Zoltán 

 
 
 

 
 
2011. a kémia nemzetközi éve. Méltó tehát, hogy az évet a Magyar Kémikusok 

Egyesülete honlapjának a bemutatásával kezdjük: http://www.mke.org. 
Az impresszumban így vallanak: „A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) a média va-

lamennyi eszközével hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a társadalomnak a kémiával kapcsolatos «ké-
pe», a kémiai tudományok és a vegyipar társadalmi hasznosságáról alkotott ismerete, pozitív irányba 
változzék.”  

A honlapon információkat találhatunk az egyesületről, a tagságról, pályázati kiíráso-
kat tekinthetünk meg, rendezvényről, oktatásról, szakkönyvekről, kiadványokról szóló 
oldalakon böngészhetünk. 

A honlapon a fiatal kémikusok is jelen vannak, külön rendezvényekkel, pályázatok-
kal, tájékoztatókkal. 

 

 
Jó böngészést! 

K.L.I. 
 


