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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. 
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A honlapot az 5 Perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. működteti, tulajdo-
nos és főszerkesztő: Szalai Nóra. 

 
 

Jó böngészést! 
K.L.I. 

 

kísérlet, labor
 

 
 

Élvezetes fizika kísérletek a  EmpirX-sátorban  

 
Az idei Kolozsvári Magyar Napok keretében az Életfa Családsegítő Egyesület a 

gyermekek számára külön foglalkozásokat szervezett a Református Kollégium udvará-
ban. Azokról a játékos fizika foglalkozásokról szeretnék beszámolni, melyeknek házi-
gazdája az EmpirX Egyesület volt.  

Öveges József professzor nyomdokait követve, az EmpirX egyesület is népszerűsí-
teni kívánja a természettudományokat. A Kolozsvári Magyar Napok rendezvényei kivá-
ló alkalmat nyújtanak erre, hiszen a gyermekek szabadidős tevékenységek közben, ter-
mészetes kíváncsiságuk által hajtva, fogékonyak az ilyesmire. Öt-hat lelkes önkéntes, 
akik egyébként a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Fizika Intézetének 
volt diákjai, augusztus 23-án és 24-én számos érdekes kísérletet mutattak be, illetve épí-
tettek meg közösen az érdeklődőkkel, akiknek magyarázattal is szolgáltak.  

Első nap a gyermekek egy fapálcikából és egy műanyag szívószálból spriccelő be-
rendezést, azaz centrifugális szivattyút készíthettek saját kezűleg, amit ott helyben ki is 
próbálhattak, majd magukkal vihettek. Ügyességüket dicsérendő kaptak egy-egy hélium-
mal felfújt lufit. A nyomással kapcsolatosan meg lehetett vizsgálni a vízibuzogányt, amely ar-
ra hivatott, hogy szemléltesse, hogy a nyomás a folyadékban azonnal tovaterjed és hogy 
iránytól független mennyiség. 


