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A jó pedagógus 

A 2013/2014-es évfolyam számaiban pedagógusok számára ajánlunk fel önismereti lehetősége-
ket, önértékelőket, felmérőket, amelyeket a szülők, a tanulók is felhasználhatnak annak érdekében, 
hogy a pedagógusokat a saját maguk számára értékeljék. 

 
1. rész 

Pedagógusi tízparancsolat1 

1. Légy jó embernek, hogy alkalmas lehess pedagógusnak! (Tamási Áron para-
frázis – „Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan!”) Kifogástalan ember-
nek kell lenned, hogy a tanulóknak hiteles mintaképül szolgálhass. A nagyság sze-
rénységgel, de tartással társul. Jó pedagógiai érzékkel kell rendelkezned. 

2. A pedagógusok etikai kódexének összes követelményét maradéktalanul telje-
sítsd! A munkaközösséghez, a saját munkádhoz, a tanulókhoz, a szülőkhöz, a külön-
böző iskolán kívüli tényezőkhöz (intézmények, szakmai és tudományos egyesületek, 
társulatok, társaságok, egyház stb.) megfelelő módon kell viszonyulnod. 

3. Szeresd a gyermekeket! A gyermeket egy valóságos csodának, hatalmas értéknek 
tekintsd, akinek lelke van, akihez empátiával, szeretettel kell viszonyulnod. Semmit 
se cselekedj azért, hogy cserébe valamit is viszonozzanak. Ne feledd, hogy te is 
voltál gyermek. 

4. Higgyél a nevelésben! A társadalom szocializált gyermekek nélkül ellehetetlene-
dik, a megfelelő nevelés a felcseperedő ifjút mind az egyéni, mind a társadalmi élet 
területén sikeressé teheti. 

5. Szakmailag-módszertanilag légy felkészült, és állandóan fejleszd magad! 
Ha nincsenek eszközeid, nem rendelkezel pedagógusi készségekkel, illetve nem 
tartasz lépést a korral, kisodródsz, kiégsz. Légy reális! 

6. Legyen széleskörű műveltséged! Ahhoz, hogy helyes és gyors döntéseket hozz, 
hogy elismerjenek, hogy érdekes és releváns dolgokat mondj, műveltnek, mi több, 
intelligensnek kell lenned. 

7. Legyen meggyőzőerőd! Tudj eredményesen kommunikálni (meghallgatni, érvel-
ni, elfogadni mások helyes érveit). 

8. Légy karizmatikus! Legyen tekintélyed az által, amit mondasz és teszel, hogy 
meghatározó egyéniség, követhető példakép lehess. Légy tartásos! 

9. Tekintsd hivatásnak a szakmát, ne megélhetési forrásnak! Gondoskodj az 
anyagi igényeid más területről történő kielégítéséről, adózz a pedagógusi szakmád-
nak lelkesedéssel és teljes odaadással. 

10. Legyen hited! A hit – emberségünk betetőzése. (René Berger parafrázis: „A mű-
vészet […] emberségünk betetőzése.”) Hit nélkül nincs művészet, így az ember 
nem lehet eredeti, alkotó. 

1Jelen felsorolás ötlete Tellmann Jenő kiváló fizikatanár kollégámtól származik, aki-
nek ez úton kívánok egészséget és hosszú életet. Kovács Zoltán 


