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Windows 7-tel, illetve a Windows 8-cal próbálta az embereket váltásra ösztönözni, az XP vi-
szont volt annyira megbízható, hogy a felhasználók ne akarjanak váltani; már csak azért sem, 
mert gyakorlatilag bármilyen ócska laptopon és számítógépen elfut. 

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

 
 

Értékeljük a pedagógus munkáját! 

5. rész 
 

A 2013/2014-es évfolyam számaiban pedagógusok számára ajánlunk fel önismereti lehe-
tőségeket, önértékelőket, felmérőket, amelyeket a szülők, a tanulók is felhasználhatnak annak 
érdekében, hogy a pedagógusokat értékeljék. Az elkövetkező felmérőket Sharon R. Berry: 100 
Ideas that work! Discipline in the classroom (Forrás: Iucu, R. Managementul clasei de elevi. Editura 
Polirom, Iaşi. 2006 – a szerző szíves engedélyével) című munkájában közölt javaslatok alapján 
állítottuk össze. (Lást a Firka 2013-2014. előző számait!) 

A pedagógus nevelői eredményessége 

 
Kijelentések Igen/ 

Nem 
A főkolomposra figyel, ha a nem kívánt magatartás másokra is átterjed.  

Nem bátorítja a diákokat jelentgetésre, nem kényszeríti őket társaik beárulására.  

Természetes büntetéseket alkalmaz, a negatív megnyilvánulásokat éppen a természetes 
következményeik révén próbálja helyrehozni. 

 

Kevés, de hatásos szót használ.  

Nem fél kimutatni a humorérzékét.  

Nem él túlzott mértékben az iróniával. (Az irónia a szóbeli agresszió első lépcsőfoka, 
használata felszültségeket válthat ki.) 

 

Beismeri a hibáit. Adott esetben akár elnézést is kér.  

Létrehozott egy osztálymappát/naplót, amelyben fényképek, tanulói munkák, osztály-
beszámolók stb. vannak összegyűjtve. 

 

Időnként kinevez egy napot az osztály egy-egy „csillaga” számára: megkéri az osztályt, 
hogy a kiszemelt tanulónak ezen a napon dedikációkat írjanak. Ebbe ő maga is ír dedi-
kációt. Ezeket egy „emlékzsákba” gyűjti össze, amelyet a tanuló hazavihet, és szüleinek 
megmutathat. 

 

A megerősítésre szánt viselkedésmódot történetekkel támasztja alá.  

Híres emberektől származó idézeteket gyűjt össze, amelyek az osztályára leginkább ráil-
lenek. 

 

Gyűjteményt állít össze a holt idők kitöltésére szánt ötletekkel.  

Élő kapcsolatot tart fenn a tanórákon kívül is a tanulókkal és azok szüleivel (mobiltele-
fon, facebook stb.), bizonyítva, hogy közelinek érzi őket, velük közösséget vállal. 

 

Értesíti a szülőket mind a pozitív, mind a negatív történésekről, a sort az előbbiekkel 
kezdve. 

 

Minden nap inkább pozitív interakciókat kezdeményez az osztállyal, vagy a problémás 
tanulókkal. 
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Kiértékelés 
Számoljuk meg az Igen válaszokat.  

 13-15 közötti Igen válasz esetén a tanár eredményes nevelő. 

 10-12 Igen válasz esetén a tanár jó úton halad, hogy eredményes nevelő legyen.  

 9 alatti Igen válasz esetén a tanárnak át kellene gondolnia a nevelői munkáját. 

 

A pedagógus fegyelmezőképessége 
 

Kijelentések Igen/ 
Nem 

Tettei kifejezőbbek a szavainál.  

A folyamatos kommunikálást biztosító non-verbális kommunikálási módszereket 
alkalmaz (például, az órán beszélgető tanuló felé közelít, a vállára teszi a kezét, 
más padba ülteti, hogy az óra folyamatosságát ne zavarja meg). 

 

Fegyelmezési módszere, hogy hirtelen elhallgat, kommentár nélkül folytatja. Ha ez 
sem segít, az órájára néz, méri a megszakítás idejét. Ezután a fegyelmezetlen tanu-
ló dolgozik, amíg mások játszhatnak, vagy mással foglalkozhatnak. 

 

Mindig kivár, és addig nem is szólal meg, amíg mindenki rá nem figyel.  

Állandó szemkontaktust tart fenn a tanulókkal.  

A helyes vagy helytelen magatartás jelzése érdekében zászlócskákat vagy csillago-
kat helyez a tanulók padjára, ezek számát érdem szerint változtatja. 

 

Először felteszi a kérdést, és csak aztán szólít fel tanulót.  

Átvált kérdve-kifejtő (megbeszélő) módszerre, amikor a tanulók belefáradtak az 
előadásába. 

 

Rávezeti a diákokat, hogy a tanultakból életelveket, bölcsességeket szűrjenek le 
maguknak. 

 

Tanácsokkal látja el a problémás tanulót, és mindvégig a rendelkezésére áll.  

Úgy szervezi meg a munkáját, hogy a tanulóktól pontos feladatokat követel meg.  

Elismeri és rámutat tanulóinak viselkedésjavulására, és bátorítja őket.  

Figyelmét a helyes viselkedésű tanulóra összpontosítja, dicséri és gratulál neki.  

Szót ért a fegyelmezetlen tanulóval, megkérdi, hogy segíthet-e neki, és hogyan.  

Fegyelmezetlenség esetén nyugodtan beszél az osztállyal, nem emeli fel a hangját, 
hogy a tanulók kénytelenek legyenek rá figyelni, ahelyett hogy beszélgessenek vagy 
hangoskodjanak. 

 

Az odafigyelés vagy a szeretet igényét, a tanulók alapvető érzelmi szükségleteit 
(szeretet, önmegvalósítás, csoporthoz tartozás, énkép) kielégítve megelőzi a fe-
gyelmezetlenséget. 

 

Sok türelmet tanúsít.  
 

Kiértékelés 
Számoljuk meg az Igen válaszokat.  

 14-17 közötti Igen válasz esetén a tanár helyesen fegyelmez 

 10-13 közötti Igen válasz esetén a tanár tendenciát mutat, hogy sikeresen fegyelmezzen.  

 9 alatti Igen válasz esetén a tanárnak át kellene gondolnia a fegyelmezési módszereit. 
 

Kovács Zoltán 
  


