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Milyen a jó pedagógus? 

1. 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 javasla-
tok bemutatásával és – a zárójelekben – az alulírott értelmezéseivel. 

Irányadó elvek 
1. Létesítsünk személyes kapcsolatot a tanulókkal, és mindenkiről külön gondoskodjunk! (Ez 

nem jelenti azt, hogy ez a kapcsolat etikailag túllépné a tanár-diák szokásos és megenge-
dett kapcsolatát. A gondoskodás akkor hatásos, ha az személyre szóló, őszinte és fo-
lyamatos. Ügyeljünk arra, hogy ne legyünk erőszakosan tolakodók. Nagy érzékkel kell 
kezelni a kapcsolatot, különösen a serdülőkorú tanulókkal.) 

2. Tanítsuk meg a tanulókat tisztelni az autoritást, és a tanár legyen modell! Biztosítsuk a maga-
sabb hierarchiát betöltő tanulók tiszteletét! (Ez nem azt jelenti, hogy a tanulóknak félniük kel-
lene a tanártól. Tisztelniük kell a tanár felkészültségét, munkáját. A különböző megbíza-
tásokkal rendelkező tanulóknak természetszerűen járjon ki a tisztelet.) 

3. Alakítsunk ki, és mutassunk példát az önfegyelemre! (Az olyan feladatoknál, amelyek 
teljesítéséhez a tanulónak önfegyelemre van szüksége, a teljesítésük után mindig pozitív 
megerősítéssel éljünk. Mi magunk is gyakoroljunk önfegyelmet. Amikor valamilyen dur-
va fegyelmezetlenség történik, ne veszítsük el a nyugalmunkat. Próbáljunk higgadtak és 
tárgyilagosak maradni.) 

4. Kezeljük a tanulók szüleit partnerként! (A tanuló személyiségjegyei a családban, az isko-
lában és a kortárs csoport hatása alatt formálódnak. A pedagógusnak a családdal egyeztet-
nie kell a tanulóval szemben támasztott követelményeket, nevelési elveket, meg kell oszta-
ni egymással a tapasztalataikat. Fontos a folyamatos kapcsolattartás a családdal.) 

A siker biztosítása érdekében szükséges előkészületek 
5. Rendezzük be az osztálytermet fegyelmezett és rendezett órák tartására! (Az osztálytermet 

úgy kell berendezni, hogy az lehetővé tegye a hatékony tanulást, legyen ergonometrikus, 
funkcionális, és zárja ki a rendetlenkedés lehetőségét.) 

6. Teremtsük meg a megfelelő fizikai környezetet! (A terem legyen megfelelően fűtve, vilá-
gítva, a tanulói létszámnak megfelelően tágas, szellőztethető, besötétíthető, mozgatható 
padokkal ellátott, biztosítsa a láthatóságot és hallhatóságot, funkcionálisan díszített, kel-
lemes hangulatot sugalló színű falak stb.) 

7. Legyünk megszervezettek! (Készítsük elő jól átgondolt formában a munkaterveinket, 
a szemléltető- és a mérőeszközöket. Gondoskodjunk megfelelő nevelői programokról, 
korrepetálásokról, az osztályon kívüli tevékenységekről, a szülői értekezletekről. Gon-
doskodjunk arról, hogy a tanulóink is ismerjék a velük kapcsolatos terveinket.) 
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8. Válasszunk algoritmikus tevékenységeket minden nevelési helyzetre! (A tanulókkal ismer-
tessük az iskolai és az osztály rendszabályzatát, a saját követelményeinket, és egyeztes-
sük a tanulókkal az elvárásaink teljesítésével járó jutalmazási formákat, illetve a nem tel-
jesítésével járó büntetéseket.) 

9. Rendezzük el a padokat a módszereknek és a fegyelem megtartásának megfelelően! (Aszerint, 
hogy milyen módszert alkalmazunk, a padokat hagyományosan, félkörbe, sorba, U-
alakban, „akvárium” céljára stb. rendezzük el. Ha egyéni munkát végeztetünk, akkor 
biztosítható legyen az önálló munka.) 

10. Állítsunk fel saját értékrendünknek megfelelő, ún. implicit szabályokat az osztály részére! (A 
tekintélyünk, egyéniségünk azáltal is kinyilvánítható, hogy a magunk értékrendjét követő 
szabályokat állítunk fel. Ebben az esetben is, amikor valamilyen követelményt támasz-
tunk az osztállyal szemben, meg kell magyaráznunk annak az okát, kiemelve azokat az 
elemeket, amelyek a tanulók érdekeit is magukba foglalják.) 

11. Bátorítsuk, ösztönözzük, jutalmazzuk azokat a diákokat, akik megtartják a szabályokat! 
(Az ilyen tanulókat bízzuk meg bizalmi feladatokkal. Ezáltal a többi tanulót is a szabá-
lyok megtartása érdekében tudjuk motiválni.) 

12. Az osztályfegyelem szempontjából a pontosság lényeges követelmény. (A pontosság a tiszte-
let kifejezésének egyik formája. Királyok erénye. Kötelesség, de elvárható is. Elsősorban 
a tanárnak kell pontosságot mutatnia: ne késsen, és ne tartsa benn szünetben az osz-
tályt. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy egy személy pontatlansága miatt többen, néha az 
egész osztály szenved kárt.) 

13. Tervezzük meg előre a tanítási tevékenységet! (Készítsünk minden órára a magunk 
számára óravázlatot. Az elkészített óravázlatok a következő években is felhasználhatók, 
bővíthetők, módosíthatók. Az ilyen óravázlatok megkönnyítik az órára való felkészülést, 
tárolják a legjobb megoldásokat, ötleteket.) 

14. Érvényesítsük saját szervezőképességünket! (Az iskolai oktató-nevelő folyamat minden 
pillanatában, amikor csak szükséges, ajánljuk fel a segítségünket a szervezésben, ne vár-
juk, hogy mások kitalálják, mihez értünk, mit csinálnánk szívesen. Erre a tanulókat is 
tanítsuk meg. Az ilyen embereket minden közösségben szívesen fogadják, megbecsülik, 
hiszen az altruizmus az egyik legszebb emberi tulajdonság.) 

* 
Végezetül elmondhatjuk, hogy a fegyelem, a helyes magatartás egy pozitív folyamat. Ne 

feledkezzünk meg arról a kijelentésről, miszerint a helyes magatartás hosszú távú gondosko-
dáson és foglalkozáson alapul, mivel a kapcsolatok érzelmi (és nem mentális) természetűek. 
Közvetítsünk a tanulóink felé olyan üzeneteket, mint: „Érzem, …” „Úgy érzem…” Tanuljuk 
meg legalább 100 féleképpen közölni azt, hogy „Helyes!” „Jól van!”, igyekezve, hogy a tanuló-
inkhoz pozitív módon szóljunk. Íme, néhány példa: érdekes, jól boldogulsz, rendkívüli, hihetetlen, 
kiváló, szuper, nagyszerű, szenzációs, jól sikerült, jó elgondolás, jobb, mint valaha, jól megszervezett, komoly 
munka, tudtam, hogy meg tudod csinálni, jól felkészültél, legközelebb könnyebb lesz, előre látható volt az 
eredmény, mekkora javulás, büszke vagyok rád, csodás, értékelendő, szép, valóságos művészi alkotás, krea-
tív, mestermű, hatalmas, de jól kivitelezett munka, kilométereket haladtál, milyen reménykeltő, nem találok 
szavakat, jól haladsz, figyelemre méltó, olimpiai teljesítmény, élvonalbeli, felejthetetlen, tátva maradt a szám, 
elakadt a szavam, egyedi teljesítmény stb. 
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