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miai Intézet igazgatója lett. Munkája során felfedezte az első női nemi hormont, az 
ösztront (tüszőhormon), amit vizeletből vont ki, meghatározta vegyiképletét és szerkeze-
tét. A férfihormonok vizsgálatát végezve elkülönítette a progeszteront, andoszteront és 
tesztoszteront, aminek szintézissel igazolta a szerkezetét is (tőle függetlenül Ruzicska is). 
Hormonkutatásainak eredményeiért 1939-ben kémiai Nobel-díjat kapott megosztva L. 
Ruzicskával. A háború idején a német hadiparnak dolgozott. 1945-ben a Tübingeni Egye-
tem, majd 1956-tól a Müncheni egyetem professzora lett. 1959-ben felfedezte és elnevezte 
a selyemlepkéből izolált feromont, a bambikolt, amivel elindította a feromonok kutatását. 
1960-72 között a Max Planck társaság elnöke volt. 1995-ben halt meg Münchenben.  

 
Soós Ilona 1903. október 30-án Binder Ilona néven Désen született, apja Binder 

Gusztáv vasúti mérnök 1910-ben elhalálozott, édesanyja, Soós Amália tanárnő Désen, 
majd Kolozsváron nehéz körülmények között nevelte három gyermekét. Elemi iskolai 
tanulmányait Désen, középiskolát Kolozsváron az állami polgári leányiskolában (1918-
ig), majd a Mariánumban végezte, ahol 1922-ben kitűnő eredménnyel érettségizett. 
Egyetemi tanulmányait az I. Ferdinánd Egyetemen végezte román nyelven. 1926-ban ál-
lamvizsgázott gyógyszerészetből. 1925-34 között az orvosi és gyógyszerészeti fakultá-
son tanársegéd Kolozsváron, ahol 1932-ben megvédte doktori dolgozatát „Adalékok a 
jód biokémiájához” címmel. 1934-től, amikor a gyógyszerészeti fakultásokat az ország-
ban összevonták, Bukarestben az egyetemen Gh.P. Pamfil (1883-1965) professzor mel-
lett (aki szintén a kolozsvári egyetemről ment a fővárosba) dolgozott és közölt tudomá-
nyos dolgozatokat 1940-ig, amikor visszatért Kolozsvárra, ahol a Ferenc József Tudo-
mányegyetem szervetlen-analitikai kémia tanszékén Szabó Zoltán professzor tanársegé-
de volt. 1942-ben változtatta nevét Binderről az édesanyja leánykori nevére, Soós-ra. 
Tovább előadótanárként, majd a Bolyai Egyetem megalakulásakor 1945-től professzor-
ként dolgozott nyugdíjazásáig (1973). Szigorú, következetes tanárként az erdélyi iskolák 
számos jó kémiatanárát nevelte. Hét litografált egyetemi jegyzetet írt szervetlen és anali-
tikai kémiából, 30 tudományos közleményt és társszerzőként egy monográfiát. 1952-
ben a kémia kar dékánja, öt éven át a Román Akadémia Kémia osztályának munkatársa 
is volt. 1949-ben a Munkaérdemrend III. fokozatával tüntették ki. 1975. október 20-án 
halt meg Kolozsváron. 
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Milyen a jó pedagógus? 

II. 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. 
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Általános módszerek és eljárások 
15. Válasszunk egy idealizált osztályképet (kinyilvánított értékek és normák tekintetében)! (Ké-

szíttessük el a tanulókkal csoportmunkában az osztály által felvállalt értékek gyűjtemé-
nyét, hogy mi kívánatos és fontos az osztály számára, hogy milyen szabályokat fogadnak 
el, illetve a be nem tartásuk esetén milyen következményekre számíthatnak.) 

16. A tanítási feladatokat igazítsuk a tanulók tanulási képességeihez! (Az év elején készít-
sünk diagnosztizáló értékelést, hogy megállapíthassuk, ki milyen területen mekkora tel-
jesítményre képes, és milyen tanulási stílussal rendelkezik. Így lehetőségünk adódik a 
differenciált oktatás megtervezésére, a személyre szóló feladatok kiosztására.) 

17. Az oktatáshoz a példákat vegyük az életből, mutassunk be konkrét helyzeteket, és használ-
junk változatos oktatási eszközöket! (Ma már nyilvánvalóvá vált, hogy a mindennapi példák, 
az ismert alkalmazások révén sokkal könnyebben megtaníthatók a jelenségek, folyama-
tok, mint elvont formában.) 

18. Ne használjunk olyan anyagokat, amelyeknek használata időigényes, vagy amelyeknek a ke-
zelése nehézkes! (Igyekezzünk érdekes, rövid és könnyen érthető példákat, olvasmányokat 
feldolgoztatni, és lehetőleg együttműködő csoportmunkában.) 

19. Száműzzük az unalmat oly módon, hogy ne bocsátkozzunk monoton ismétlésekbe, ne alapoz-
zunk hosszas tevékenységekre. (Igyekezzünk egyszerűen, érthetően fogalmazni, igazodjunk a 
tanulók előismereteihez, életkori sajátosságaihoz, és főleg a fiatalabb korosztályoknál a te-
vékenységek rövid ideig tartsanak, a módszerek gyakran váltogassák egymást.) 

20. Tartsuk tiszteletben a tanulók különböző tanulási stílusát, és sajátos személyiségjegyeiket! 
(Ismerjük meg a tanulók tanulási stílusát, például egy kérdőív segítségével, és töltessünk 
ki velük személyiségteszteket. Ehhez sok segítséget nyújthatnak a Firka korábbi két év-
folyamában leközölt önismereti felmérők.) 

21. Teremtsünk tanulási „alkalmakat” és alternatívákat a tanulóknak, hogy felmérjük óhajai-
kat és a döntési képességüket. (Próbáljuk alkalmazni az RWCT vagy más alternatív stratégi-
ák módszereit erre a célra. Az RWCT eljárásai lehetőséget teremtenek az együttműködő 
csoportmunkára, az érvelési technikák megismerésére, az aktív meghallgatás gyakorlásá-
ra. Ezek során a tanulók megnyilvánulnak, ami lehetővé teszi az óhajaik megismerését, 
valamint a döntési képességüket.) 

22. Összpontosítsunk arra, amit a tanulók tenni fognak, és kevésbé arra, amit olvasni, írni vagy 
mondani fognak. (Ez a követelmény az oktatási célok műveletesítése által valósítható meg. 
Ezek a célok kimondottan a tanulók cselekedtetésére, az ún. munkáltató oktatás meg-
tervezésére szolgálnak. Ennek része az értékelés is.) 

23. A tanulási feladatokat válasszuk meg a magasabb gondolkodási műveletek irányába az em-
lékezetbe vésésen és a megértésen túl. (Már az általános iskola szintjén bátran kitűzhetünk az 
analízis, szintézis, illetve az értékelési szinten is kognitív célokat – lásd Bloom taxonó-
miáját. Jó érzékkel még az elemi oktatás szintjén is lehet az életkornak megfelelően 
megfogalmazni ilyen jellegű célokat.) 

24. Kínáljunk fel célokat a tanulóknak a munkához, hiszen a jól motivált órákat a tanulók szí-
vesebben fogadják. (A munkáltatás motiválásához ismernünk kell a tanulók érdeklődési kö-
rét, valamint a Gardner-i intelligenciák közül azokat, amelyek fejlettebbek az egyes tanu-
lóknál. Így aztán személyre szólóan is motiválni lehet őket olyan módszerekkel, mint a 
kirakatnézés – azaz a tanulók belső differenciálással választják ki az őket érdeklő témá-
kat. Lásd Firka 2002-2003.5.209. old.) 
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25. Biztosítsunk önszerveződéses csoportmunkás lehetőségeket a tanulóknak. (Kisebb osztá-
lyoknál helyesebb, ha a tanulók maguk választják meg a csoporttársaikat, később azon-
ban a téma, a közös érdeklődés alapján is csoportosulhatnak. Erre kiválóan alkalmas a 
fent említett kirakatnézés módszere is.) 

26. Osszunk ki felelősségteljes vezetői feladatokat még a legproblémásabb tanulóknak is, hisz 
ezek pozitívan befolyásolhatják a viselkedésüket. (Bízzunk a tanulóinkban, és bízzuk meg őket 
olyan feladatokkal, amiről úgy gondoljuk, hogy meg tudják oldani, és amit szívesen vál-
lalnak. Ezáltal partnereinkké válhatnak, és egyben alkalmat teremtünk számukra képes-
ségeik kifejlesztésére.) 

27. Beszéljünk gyakran a tanulóinkkal arról, hogy milyen lenne az ideális osztályuk. (Amikor 
erre megfelelő alkalom adódik, beszéljük meg a tanulókkal, hogy melyek azok az érté-
kek, amelyeket az osztályban érdemes felvállalni, és hogy ezek az ő szempontjukból mi-
ért lennének fontosak. Ezeknek az értékeknek válasszunk különböző szimbólumokat.) 

28. Biztosítsunk gazdag és változatos interakciókat, valamint racionális és gyakori visszajelzési 
lehetőségeket. (Ez a követelmény a rejtett tanterv keretei között valósítható meg igazából. 
Ugyanakkor bátorítsuk a szabad véleményalkotást, amit decens módon közöljenek és 
tanítsuk meg őket a felelősségteljes véleményalkotásra és szerepvállalásra.) 

29. Közvetítsük a tanulóink felé azt a gondolatot, hogy büszkék vagyunk arra, amivé válnak, és 
amit megvalósítanak, ami a figyelmünket, mint menedzser nem a tökéletességre, hanem a fejlődésre 
összpontosítja. (Kövessük teljes komolysággal a tanulóink megnyilvánulásait, értékeljük 
tárgyilagosan azokat, és segítsük őket a képességeik kibontakoztatásában, alkalmazzuk a 
pozitív megerősítés módszerét valahányszor erre alkalmunk adódik.) 

30. Legyünk mintaképek a tanulóink számára abban, ahogyan a krízishelyzeteket, a kiábrán-
dultságot, a frusztráltságokat és a dühöt kezeljük. (Legyünk empatikusak, asszertívek, kiegyen-
súlyozottak, mértékletesek, higgadtak a krízisek kezelésében.) 

31. Légy önmagad, légy realista, légy eredeti! (Vállaljuk fel a hibáinkat is az erényeink 
megmutatása mellett, igyekezzünk reálisan viszonyulni a dolgokhoz, legyen jó helyzet-
felismerő és döntési képességünk. Próbáljuk követni saját elképzeléseinket, kiállni az 
igazság mellett, legyen saját egyéniségünk. Próbáljunk karizmatikusak lenni.) 

 
Kovács Zoltán 

 
 

 
 
A világ egyik legnagyobb és legjelentősebb angol nyelvoktató kiadványokat gyártó és 

forgalmazó kiadója, a Macmillan Education által meghirdetett Love English Awards el-
ső díját idén több mint 3000 szavazatos előnnyel a magyar 5 Perc Angol 
(http://www.5percangol.hu/) nyerte el, olyan versenytársakat maga mögött hagyva, mint 
például a BBC Learning English vagy az amerikai kormány nyelvoktató oldala a Voice 
of America Learning English. 

A díjjal a kiadó a világ legkedveltebb, ugyanakkor legsokoldalúbb és legelhivatottabb 
online angol nyelvoktató portáljait díjazza, ahova a nyelvtanulók a legszívesebben for-
dulnak, ha információra, inspirációra, tananyagra van szükségük, vagy gyakorolni sze-
retnék az angol nyelvet. 

 


