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Milyen a jó pedagógus? 

V. 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 értelmezéseivel. 

A fegyelem megtartásának sajátos stratégiái 

63. A tettek néha kifejezőbbek a szavaknál. (A tanár változatos tevékenységeket vezessen le, 
amelyeknek nagyobb nevelői hatása van, és érthetőbbek, mint a puszta szavak. Például, 
ajánlja fel, hogy ha betanulnak egy színdarabot, és bemutatják, akkor külföldi kirándulást, 
vagy hegyi túrát szervez a számukra. Ezek az események kellemes iskolai élményként ma-
radnak meg az emlékezetükben, ráadásul összeforrasztja az osztályközösséget.) 

64. Alkalmazzuk a folyamatos kommunikálást biztosító non-verbális kommunikálási módszereket 
(közelítsünk az órán beszélgető tanuló felé, tegyük a kezünket a vállára, ültessük más padba a tanulót, 
hogy az óra folyamatosságát ne zavarják meg). (A non-verbális kommunikálási módszerek nem 
zavarják meg a hangmemóriában őrzött verbális információkat. Különben elfelejtik ez 
utóbbiakat, elvonja a figyelmüket az óra menetétől. Ezt a képességet tudatosan kell gyako-
rolnia a tanárnak ahhoz, hogy jól elsajátíthassa.) 

65. Bevált fegyelmezési módszer, ha hirtelen elhallgatunk. Álljunk meg hirtelen egy szó közepén, vár-
junk, amíg a tanuló figyelni kezd. Az osztály rögtön rájön az elhallgatás okára. Folytassuk kommentár 
nélkül. Ha ez sem segít, nézzünk az órára, és mérjük a megszakítás idejét! A fegyelmezetlen tanuló tarto-
zik nekünk ezzel az idővel, mások addig játszhatnak, mással foglalkozhatnak. (A figyelmet nem 
csak ingerrel, de az inger elmaradásával is fel lehet kelteni. Logikus, hogyha a beszéddel in-
gereket váltunk ki, nem lesz túl hatásos éppen azok számára, akik nem figyelnek, ha to-
vábbra is beszéd útján akarunk fegyelmezni. A kontraszthatást éppen az elhallgatással ér-
hetjük el. Így működik a tücsök-csengő az ázsiai népeknél. Ha látogató jelenik meg a kapu-
nál, a tücsök abba hagyja a cirpelést. Erre figyel fel a házigazda.) 

66. Próbáljuk kivárni, amíg mindenki ránk figyel, addig ne szólaljunk meg! (Ha nem ezt tesszük, 
egyrészt egyesek arról győződnek meg, hogy nem muszáj figyelni, hisz a tanár tovább ma-
gyaráz. Másrészt, egyeseknek nem minden kommunikációs csatornája nyitott az informáci-
ónkra, így okafogyottá válik a jelenlétük. A tanulás elsődleges feltétele a figyelem megterem-
tése. A figyelmet az érdeklődés felkeltésével érhetjük el, de függ a tanulók akarati képessé-
geitől is.) 

67. Igyekezzünk állandó szemkontaktust fenntartani a tanulókkal! (A szemkontaktus több 
funkciót is betölt. Egyrészt kontrollálni lehet a figyelmet, másrészt a személyes érintettség 
érzését is kelti a tanulóban. A tanulónak lehetősége nyílik a verbális kommunikációt kísérő 
non-verbális kommunikáció közvetítette információ vételezésére is, a tanárnak pedig visz-
szajelzési lehetőséget kínál.) 
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68. A helyes vagy helytelen magatartás jelzése érdekében helyezzünk zászlócskákat vagy csillagokat a 
tanulók padjára, amelyek számát a magatartásformának megfelelően növeljük vagy csökkentsük! (Az elé-
jük kitett tárgyi eszközök folyamatos hatással vannak a tanulóra, ezekkel látható formában 
értékelhetjük a viselkedést. A fiatalabb tanulót jobban motiválják a helyes viselkedés kiváltá-
sára, aminek érdekében várhatóan cselekvően fog részt venni. Ezekkel a jelekkel el is is-
merhetjük a helyes magatartást, és akár sikerélményt is ki lehet váltani.) 

69. Kerüljük azokat a kérdéseket, amelyeknek a megválaszolóit előre jelezzük. Először tegyük fel a 
kérdést, és csak aztán szólítsunk fel tanulót. (Nem jó gyakorlat, ha az idősporlás érdekében az el-
sőként jelentkező tanulót szólítjuk fel. Így elvágjuk a gondolkodási folyamat beindulását 
azoknál, akik lassabban gondolkoznak. Ha várunk, lehetőséget adunk másoknak is a vála-
szon gondolkodásra. Köztudott, ha minél többet várunk, annál többen kapcsolódhatnak be 
a válaszba, és egyben a válaszok is tartalmasabbakká válhatnak. A tanulókat hozzá kell 
szoktatnunk a türelmes várakozásra.) 

70. Legyünk készek átváltani a kérdés-felelet (beszélgetés) módszerére, amikor a tanulók belefáradtak 
az előadásunkba. (A figyelem kifárad, ha túl hosszasan alkalmazunk egy adott módszert. Az 
érdeklődés azzal is fenntartható, ha a tanulókat is bevonjuk a beszélgetésbe a személyes él-
ményeikkel, tapasztalataikkal. A megbeszélés a tanulói aktivitás megteremtésének egyik ha-
tékony módszere.) 

71. Vezessük rá a diákokat, hogy az iskolában tanultakból életelveket, bölcsességeket szűrjenek le 
maguknak. Ezeknek az elveknek az alkalmazása a szüleikkel, a barátaikkal, a tanáraikkal való kap-
csolataikban rendkívüli fontossággal bír az elvek transzferét illetően. (Az életelvekkel társított ismere-
tek, narratívák segítik az egyéneket az életükben felmerülő problémahelyzeteik megoldásá-
ban, helyes döntések meghozatalában. Az elvek transzfere azt jelenti, hogy egy bizonyos 
esetre megismert elvet át lehet vinni egy másik eset megoldására. A transzfert az iskolán kí-
vüli, informális kapcsolatokban gyakorolhatják igazából a diákok. A narratívák tanulságai az 
újabb tapasztalatok hatására módosulhatnak.) 

72. Lássuk el tanácsainkkal a problémás, a problémákkal küzdő tanulót, és mindvégig álljunk a 
rendelkezésére. (A pedagógus irányító szerepe abban is megnyilvánul, hogy a problémákkal 
küzdő tanulóknak tanácsokat ad. Lehetőleg vezessük rá a tanulót a helyes megoldás megta-
lálására. Azért jó mindvégig a tanuló mellett állni, hogy a megoldás során kivédjük az elbi-
zonytalanodást, megtorpanást.) 

73. Úgy szervezzük meg a munkánkat, hogy a tanulóktól mindig pontos feladatokat követeljünk meg. 
(A feladatokat ahhoz, hogy elvégezhetők legyenek, pontosan meg kell fogalmaznunk. Ha 
elmulasztunk feladatokat kiosztani, ellenőrizni az elvégzésüket, elmarad a tanulási folyamat 
számos mozzanata, és egyben az eredményessége is. Ha következetesen megköveteljük a 
feladatok megoldását, ezzel a tanulókat a rendszeres munkára szoktatjuk rá.) 

74. Amennyire csak lehetséges akár szóban is ismerjük el és mutassunk rá a tanulóink viselkedésében 
elért legkisebb javulásra is, és bátorítsuk őket. (Pedagógiai elv, hogy minden pozitív megnyilvánu-
lást értékelni, megerősíteni kell. Fontos, hogy ezzel ne késlekedjünk, a megerősítés lehetőleg 
azonnal kövesse a megnyilvánulást. Nagyobb a hatása, ha az elismerés nyilvánosság előtt, a 
tanuló által elismert személyek jelenlétében következik be. A bátorításnak szuggesztív ereje 
van, a tanuló azonosulhat a bátorításban felmutatott viselkedésformával.) 

75. Összpontosítsuk figyelmünket egy helyes viselkedésű tanulóra, dicsérjük és gratuláljunk neki. 
(Nyilvánvaló tény, ha egy ilyen tanulót emelünk a példa szintjére, szemléletesebb lesz, 
mintha csak az elvárásainkat mutatnánk be. Használjuk ki az adódó lehetőségeket a szemlé-
letes viselkedésminták elismerésére.) 
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76. Próbáljunk szót érteni a fegyelmezetlen tanulóval, kérdezzük meg, hogy segíthetünk-e neki, és ho-
gyan segíthetünk. Ezáltal megteremtődik a lehetőség, hogy közelítsünk hozzá. (Ha ellenségesen kezel-
jük a tanulót, bezárkózik, és még inkább eltávolítjuk magunktól. Ahhoz, hogy hatni tudjunk 
rá elengedhetetlen elbeszélgetni vele. Így megtudhatjuk, hogy miből táplálkozik a fegyelme-
zetlensége, és csak ez által lehetünk képesek a megoldások megtalálására.) 

77. Fegyelmezetlenség esetén beszéljünk nyugodtan az osztállyal, ne emeljük fel a hangunkat, hogy a 
tanulók kénytelenek legyenek ránk figyelni, ahelyett hogy beszélgessenek vagy hangoskodjanak. (Az ideges 
kommunikálás másfajta üzenetet sugall a tanulóknak. Azt, hogy a tanár nem a problémáik 
megértésére törekszik, hanem csak egy adott szabály áthágását akarja megtorolni. A nyu-
godtság komolysággal társulva az együttműködést, a megoldás keresését jelenti.) 

78. Ismerjük el, ha egy tanuló kitartóan fegyelmezetlen, ez rendszerint egy mélyen elrejtett szükségletére 
utal, rendszerint az odafigyelés vagy a szeretet igénye (a tanulók alapvető érzelmi szükségleteit – szeretet, ön-
megvalósítás, csoporthoz tartozás, énkép – kielégítve megelőzhetjük a fegyelmezetlenséget). (No comment!) 

79. Tanúsítsunk sok türelmet! (Ha türelmesek vagyunk, arról győzzük meg a fegyelmezet-
len tanulókat, hogy minket igazán érdekel a problémájuk, és őszintén törekszünk annak a 
megoldására. Így segítő társuknak fogadnak el, és együttműködni fognak velünk a megoldás 
keresésében és kivitelezésében.) 

Kovács Zoltán 
 

 
 

Érdekel a sakk? A www.chess.com egy jól kitalált sakkoldal. Rendkívül felhasználóbarát 
és lehetővé teszi, hogy képzettségtől függetlenül élvezzük a sakk szépségeit. 

Nevezetes sakkmegnyitások listája, élő sakk, hivatalos nagyszabású versenyek, leve-
lező sakk, online edző, egyszerű érthető leckék, sakk mentor, mobil sakk, sakk számító-
gép ellen – sakk megannyi változatban – ha érdekel, máris kezdhetsz! 

 

 
Jó böngészést! 

 
K.L.I. 


