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PEDAGÓGIAI SZITUÁCIÓK
1.

Egy diák matematikából kicsit lassú, de helyesen oldja meg a feladatokat. Tanul,
rendszeresen készül az órákra. A dolgozatok előtt viszont nagyon izgul, így azok rendre
sokkal gyengébben sikerülnek, mint az órai munkája alapján elvárható lenne.

2.

Az osztályban senki nem csinálta meg a házi feladatot, ezért mindenki kapott egy
elégtelent. A tanár ezután úgy döntött, feleltet, mégpedig az elégtelen miatt hangosabban
felszólaló diákot, aki visszaszólt neki, hogy nem készült. Erre adott neki még egy
elégtelent. A fiú az orra alatt dörmögve szidta a tanárt, aki ebből elcsípett egy keveset, így
még egy elégtelent adott a diáknak. Az osztályban mindenki kapott egy elégtelent, de ez a
fiú hármat is egy óra alatt.

3.

Az osztályban ültetés van. Az egyik fiú mellé viszont senki nem akar ülni, ráadásul ez már
nem az első ilyen eset.

4.

Egy osztályban nagyon erősen elhatárolódó, egymással szinte háborúban álló klikkek
alakultak ki. Már az órákon is megjelennek az egymást gúnyoló beszólások, ami a
tanároknak is feltűnt. Ön az osztályfőnökük.

5.

Az osztály egyik vezéregyénisége hirtelen haragú, indulatos, visszabeszél, csúnya szavakat
használ. A tanári figyelmeztetéseket gyakran figyelmen kívül hagyja, illetve azokat
kommentálja. Viselkedésével társait is negatív irányba befolyásolja.

6.

Az egyik lány, akivel korábban semmi baj nem volt, gyakran hiányzik, ha ott van, nem
figyel, látványosan romlik a teljesítménye. A változás már fél éve történt. Akkor halt meg
a lány édesanyja.

7.

Egy diák magyar órán izeg-mozog, többszöri figyelmeztetésre sem figyel. A tanár végül
beír neki egy elégtelent.

8.

Témazáró dolgozatot ír az osztály. Három tanuló ül egy padban, a. és b. csoport van. A
tanár a dolgozatokat javítva otthon veszi észre, hogy az egyik bal és jobb padsor középső
helyén ülő diák kicserélte a dolgozatot, így az egy padban ülők hárman-hárman azonos
dolgozatot írtak, tehát tudtak egymásról másolni.

9.

Önnek, mint osztályfőnöknek tudomására jut, hogy az egyik tanulót az osztályból többen
sértő üzenetekkel, gúnyos fotókkal bombázzák az interneten, viszont az osztály közös
csoportjába nem engedik belépni.

10. Irodalom dolgozatnál előre megadott témák voltak, sejteni lehetett a dolgozatcímeket. Az
egyik diák, nem túl jó fogalmazó és nem is túl jó tanuló, különösen jó dolgozatot írt.
Minden jel arra mutat, hogy puskázott, mert szó szerint a könyvből másolt ki egész
mondatokat. Amikor a tanár kiosztja a dolgozatokat, és a gyerek megkapja rá az egyest,
azzal védekezik, hogy a dolgozat egyes mondatai valóban szó szerint a könyvből
származtak, de ő ezeket előre betanulta.

11. Az osztály farsangi rendezvényén az egyik tanuló táskájából eltűnik egy bizonyos összeg.
Többen is gyanakodnak valakire, de biztosat senki sem tud.
12. Az osztályban van egy diák, aki matematikából kiváló, országos versenyeken is
eredményesen szerepel. Az egyik órán jelzi, hogy az a levezetés, amit a tanár a táblára írt,
hibás.
13. Van egy diák, amolyan osztály bohóca. Az órákon aktívan részt vesz, szerepel, viszont
rossz tanuló, ezért a hozzászólásai hibásak, vagy nem a tárggyal kapcsolatosak, hanem
tréfás megjegyzések, poénkodások. Az osztály ezt nagyon élvezi.
14. Egy gyengébb tanuló nem készítette el a házi feladatot, a verselemzést. A tanár kérdésére:
„Miért nem?”, zavaros magyarázatot ad. Annyit azért ki lehet hámozni, hogy nem értette a
feladatot. A tanár ad neki még egy lehetőséget: az órán elemezheti a verset – tanári
segítséggel. Egy héttel később egy jó tanuló felejti el megírni az ugyancsak verselemzéssel
kapcsolatos házi feladatot. Neki a tanár minden kérdés nélkül elégtelen osztályzatot ad.
15. Az egyik lány gyakran hiányzik, késik, kilóg az órákról. Édesapja a tanári kar tagja.

A szituációk elemzéséhez az alábbi szempontok mérlegelését javasoljuk:
- Mi a probléma az adott helyzetben?
- Mit érezhettek a szereplők? Mérlegelje az adott helyzetben a diákok és a tanár szempontjait!
- Milyen megoldási módok jöhetnek szóba! Elemezze ezek előnyeit és hátrányait!
- Ki javíthat a kialakult helyzeten?
- Meg lehetett volna előzni a probléma kialakulását?

