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Számítástechnikai hírek 

Jön a SimCity offline. Bár tavaly szeptemberben az EA hallani sem akart arról, hogy a 
SimCity játékában offline játékmenet legyen egyjátékos móddal, úgy látszik, változnak az 
idők. A simcity.com blogbejegyzésében megtudhatjuk, hogy az új frissítéssel (amely az Up-
date 10 elnevezést kapja) lehetővé válik az offline játék. A bejegyzés még arra is kitér, hogy a 
korábban letöltött tartalmak bármikor és bárhol a játékos rendelkezésére állnak majd az új já-
tékmódban is, illetve offline módban könnyebb dolga lesz a moddereknek is, és így tetszőle-
ges módosításokkal lehet játszani helyben a játékot, anélkül, hogy ez az online világra bármi-
lyen hatással lenne. Ha valaki szeretne naprakész lenni az új frissítéssel kapcsolatban, akkor 
Twitteren érdemes követni az @EAGamer fiókot. 

 
2015-ben jön az új Windows. Paul Thurrott, a winsupersite.com szerzője írta meg elő-

ször azt az információt, hogy 2015 áprilisában szeretné a Microsoft a Windows 8 utód-
ját kiadni; a cég reméli, hogy a felhasználókat “Windows 7-szerű bizsergés fogja majd el 
az új operációs rendszer használata során”- írja a geek.com portál humor rovatából át-
dolgozó szerkesztője. Thurrott forrásai arról beszéltek, hogy a fejlesztési periódus alatt 
három ún. mérföldkő, azaz milestone verzió készül majd el, amelynek fejlesztését az el-
következendő hónapokban kezdik el. Az újdonságokról eddig annyit lehet tudni, hogy a 
Microsoft kicsit lazítana az eddigi merev rendszeren, és elérhetővé tenne eddig csak 
egyéb segédprogramokkal megoldható funkciókat, mint például a Metro / Modern UI 
alkalmazások asztalon, ablakban való futtatása, sőt, az egész Modern felület átdolgozása 
is tervben van, illetve az egységesítés jegyében a Windows RT és a Windows Phone 
operációs rendszerek egybeolvadását is várják a Windows ökoszisztéma jövőjét firtató 
tech-újságírók. 

Összevissza pakolta a leveleket a Gmail. A Gmail felugró üzenettel értesítette néhány 
felhasználóját, hogy január közepén hibás szoftverfrissítés miatt a webes levelező né-
hány levelet hibás mappába tett, például a spambe és a kukába. Ezeket február 14-ig be 
kell pakolni a megfelelő mappákba, különben eltűnnek. A Google hivatalos értesítése 
szerint a hiba csak azokat érintette, akik iOS-en, mobilos felületen vagy az Offline 
Gmail szoftverrel használták a programot. A webes Gmail és az androidos verzió nem 
okozott problémákat. 

(tech.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán) 
 
 

 
 

 

Értékeljük a pedagógus munkáját! 

4. rész 

A menedzser pedagógus 

A 2013/2014-es évfolyam számaiban pedagógusok számára ajánlunk fel önis-
mereti lehetőségeket, önértékelőket, felmérőket, amelyeket a szülők, a tanulók is 
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felhasználhatnak annak érdekében, hogy a pedagógusokat a saját maguk számára é r-
tékeljék. Az elkövetkező felmérőket 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 alapján á l-
lítottuk össze. (Lást a Firka 2013-2014. 2-es számát!) 

 
Kijelentések Igen/Nem 

A pedagógus tanít, nevel, nem játszótárs.  

Megköveteli a felnőttek tiszteletét, és ehhez az elvéhez ragaszkodik is  

Mindig udvarias és tisztelettudó a tanulóival  

Pedagógusi optimizmust tanúsít az alkalmazott módszereiben, straté-
giáiban az oktató-nevelő munkája során 

 

Mindig következetes  

Mindig igazságos, megkülönböztetések nélkül  

Aktív meghallgatást gyakorol  

Ügyel arra, hogy a szülők és a tanulók ne értelmezzék félre fizikai kö-
zeledéseit (például: a tanulók simogatását, vállon érintését, átölelését) 

 

Nem táplál ellenszenvet egyes tanulók iránt a tetteik miatt  

Sosem dühöng  

Nem alázza meg tanulót a nevelés során   

Sosem gunyoros  

Kerüli a kemény és szigorú kifejezéseket  

Nem reagálja túl a jelentéktelen eseményeket  

A jelentéktelen eseményeket nem változtatja komoly összetűzésekké  

Nem lép közbe, ha egy nem kívánt magtartás magától is eltűnik  

Nem fenyegetőzik olyasmivel, amit nem tud, vagy nem fog betartani  

Személyre szólóan kezeli a nem megfelelő magatartást  

Nem általánosít egyedi fegyelmi eseményből   

Nem hibáztatja az egész osztályt  

 

* 

Kiértékelés 

Számoljuk meg az Igen válaszokat.  

 15-20 Igen válasz esetén a tanár helyesen viszonyul a tanulóihoz 

 10-14 Igen válasz esetén még van remény.  

 10 alatti Igen válasz esetén a tanárnak át kellene gondolnia a viszonyulását. 
 

Kovács Zoltán 
  


