
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Biológia – egészségtan

1.1.   
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással 

rendelkezik.

A klasszikus szaktudományos ismereteken túl ismeri a növény- és állatvilág

rendszerezésének modern változatait, a molekuláris biológia és a genetika új

eredményeit. Rendelkezik fajismerettel, jártas a biológiai vizsgálatokban

(szövettan, boncolások, ökológiai, biokémiai és élettani vizsgálatok). A

fentieket alátámasztja szakmai életútjának bemutatásával és értékelésével,

tanítási tervei tartalmi elemeivel.

Ismeri a szaktárgy specifikus alapelveit, módszertani eljárásait, biztos és

korszerű tárgyi tudás jelenti munkája alapját. Rendelkezik fajismerettel,

jártas a biológiai vizsgálatokban (szövettan, boncolások, ökológiai,

biokémiai és élettani vizsgálatok).

1.2.   
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani 

tudással.

Ismeri a NAT és a kerettantervek általános és a biológia tantárgyra

vonatkozó előírásait, az elméleti és gyakorlati oktatás módszertanát.

Szakmódszertani felkészültsége lehetővé teszi a szaktárgyi kompetenciák

kreatív alkalmazását, a tanulói készségek folyamatos fejlesztését. Ismeri a

szaktárgy tanítása során fejlesztendő természet-megismerési

kompetenciákat. A portfóliójába kerülő ütemterv, tanulási-tanítási egység

meggyőzően bizonyítja, hogy ismeri a NAT és a kerettantervek ( A és B

változat) előírásait, az elméleti és gyakorlati oktatás módszertanát.

Ismeri a biológia tantárgy tanterveit és követelményrendszerét. Az órákon

alkalmazott változatos módszerek bizonyítják szakmódszertani

felkészültségét. Ismeri a természettudományos megismerési módszerek

történeti csomópontjai, a szakterülethez tartozó fogalmakat, azok időbeni

sorrendiségét, tartalmi kapcsolódási pontjaikat. Tisztában van milyen

korábbi ismeretekre építhet (korábban tanult biológia, fizika kémia,

matematika, technika stb. ismeretek). Ismeri a szaktárgy tanítása során

fejlesztendő természet-megismerési kompetenciákat. Nem vár el olyan

ismereteket, amelyek használatára még nem érett az osztály.

1.3.    Fogalomhasználata pontos, következetes.

Ismeri a biológia tantárgy szakterminológiáját, fogalomhasználata logikus,

világos, mindig a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő. Óraterveiben

a fogalmakat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően

használja. Tisztában van a biológia tanításának módszertani fogalmaival.

A biológiai fogalmakat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjüknek

megfelelően használja. Az ismeretek bővülésével az egyes fogalmakat

folyamatosan pontosítja (pl. a fotoszintézis leírása 7. és 11. osztályban).

Ismeri a fogalmaknak a tanulók életkorának megfelelő tartalmi jegyeit. (pl. a

biológiai faj fogalmának változásának ismereti háttereit). Ismeri a fogalmak

és ismeretek kialakításának induktív, deduktív módjait és a definiálás

szabályait. Óráin fokozottan figyel az új fogalmak kialakításának lépéseire.

1.4.   
Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a 

szaktárgyi koncentrációt). 

Tudatosan épít a tanulók korábbi ismereteire. A többi természettudományra

támaszkodik (pl. földrajz-ökológia, fizika-élettan), de lehetőség szerint

szépirodalmi, művészeti kapcsolódásokra is felhívja a figyelmet (pl.

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül,  Barcsay Jenő: Anatómia ).

Ismeri más természettudományi tantárgyak tanterveit, kiemelten a kémia, 

fizika, földrajz, egészségtan és technika tárgyakét, ha  lehetőségek adják, 

más, pl. művészeti tárgyak ismeretanyagát is. Tisztában van a tanulók 

korábbi alapozó tantárgyai során elsajátított fogalmakkal, szabályokkal, 

törvényekkel, a korábban tanult biológiai ismeretanyaggal, a környezet- és 

természetismeret tantárgyak alapozó tananyagával.

Az óralátogatás alapjánA portfólió alapján

Szaktárgyi KKK-k: "Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a biológia új eredményeit megismerhesse, értelmezhesse. Ismeri a biológia alapvető kutatási módszertanát. Képes – elsősorban a 

természettudományokon belül – a különböző szakterületek tudás- és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére, integrációjára. Ismeri a biológia társadalomban betöltött szerepét, a biológia tanításának célját, a tanulók személyiség- 

és gondolkodásfejlődésében játszott szerepét. Ismeri a biológia tanulási sajátosságait, megismerési módszereit, fontosabb tanítási és tanulási stratégiáit. Képes a biológia témakörében szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban. 

Képes a biológiának megfelelő tudományterületen a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüggések megteremtésére, közvetítésére. Képes a biológiában elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, ennek közvetítésére a 

tanulók felé. Szaktudományos és szakmódszertani felkészültségét kritikusan szemléli, azzal kapcsolatban önreflexióra képes. Elkötelezett a tanulók biológiai ismereteinek, képességeinek fejlesztése iránt. Meg tudja ítélni a biológiának a 

köznevelésben betöltött szerepét. Tisztában van azzal, hogy a biológiában közvetített tudás, kialakított kompetenciák más műveltségterületen is hatnak, és ezt ki tudja használni a tanulók kompetenciáinak, személyiségének fejlesztésében. 

Integrálni és érzékeltetni képes diákjaival a természettudományok közti szoros kapcsolatot, látja, és tanítványaival láttatni tudja a biológiai és társadalmi problémák kapcsolatrendszerét. Képes elősegíteni a biológia tananyag tanításán 

keresztül a természettudományos diszciplínákon átívelő alapfogalmak (pl. anyag, energia, rendszerek és kölcsönhatások, struktúra és funkció, fenntarthatóság és a környezet védelme, állandóság és változás) megértését, elsajátítását."

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 1



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Biológia – egészségtan

1.5.   
A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett 

tudására.

Épít azokra külső hatásokra, motivációkra amelyek folyamatosan érik a

tanulókat a természeti környezetből, és a mesterséges

információhordozókból: biológiai témájú ismeretterjesztő könyvek, cikkek,

folyóiratok (Természet Világa, Természetbúvár, Élet és Tudomány ), 

tévécsatornák ismeretterjesztő filmjei (pl. David Attenborough

filmsorozatai); e forrásokat nem csak az órai munkában, hanem órákon

kívüli foglalkozásokon is felhasználja.

A biológia tanítása során épít a tanulók hétköznapi tapasztalataira, a

természetes környezeti forrásokból (túrák, kirándulások, erdei iskolák

tapasztalataiból), hagyományos információforrásokból

(természettudományos enciklopédiák, lexikonok, folyóiratok stb.).

1.6.   
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.

Ismeri a tantárgy oktatásában eredményesen alkalmazható digitális

könyvtárakat, tankönyvkiadók honlapjait, megjelent digitális taneszközöket

(SDT, Realika, YouTube megfelelő oldalait stb.); felhívja a figyelmet az

interneten lévő ismeretek kritikus szemléletére, használatára (reklámokhoz

kapcsolódó csodaszerek, táplálékkiegészítők stb.).

Használja és kihasználja az IKT adta lehetőségeket és támogatást, beépíti

azokat a megismerés folyamatába. Egyaránt használ klasszikus és digitális

eszközöket (határozók, modellek, preparátumok, elektronikus adathordozók

stb.).

1.7.   
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási 

módszereket, taneszközöket alkalmaz.

Óraterveiben válogat a változatos, élményszerű, a mindennapi élethez

közelítő, a diákok aktivitását és érdeklődését fenntartó módszerekből:

frontális beszélgetés, problémamegoldás, szöveges vázlat, kép, animáció,

film, élő vagy preparált élőlény, makett, tanulói vizsgálat, bemutató kísérlet,

kiselőadás, csoportmunka, egyéni munka. E változatos módszerek és

technikák dokumentálva vannak a portfólióban: tanulói munkalapok,

labornaplók, jegyzetek, vázlatok és fotók formájában, melyek tükrözik e

módszereket és eszközöket.

Változatos, élményszerű, a mindennapi élethez közelítő, a diákok aktivitását

és érdeklődését fenntartó módszereket alkalmaz: frontális beszélgetés,

problémamegoldás, szöveges vázlat, kép, animáció, film, élő vagy preparált

élőlény, makett, tanulói vizsgálat, bemutató kísérlet, kiselőadás,

csoportmunka, egyéni munka stb. Ismeri és alkalmazza a biológiatanításban

a modern pedagógia módszereit iskolai és iskolán kívüli környezetben

(projektmódszer, portfólió módszere, kooperatív technikák, konstrukciós

feladatok).

1.8.   Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.

Portfóliós dokumentumaiban rámutat a biológiatudomány vívmányainak

emberiséget szolgáló voltára. Törekszik az egészségkárosító szokások

egyéni és társadalmi hátrányainak beláttatására, a betegségek

megelőzésének, a szűrővizsgálatok, védőoltások közösségi, társadalmi és

egyéni szükségességének megismertetésére.

A környezeti és egészségtani problémák középpontba való állítása, e

problémák megoldási lehetőségeivel fejleszti a tanulók önálló

gondolkodását. Óráján elsősorban aktív ismeretszerzési formákat alkalmaz

(labormunka, kooperatív technikák stb.), elősegítve a tanulók önálló

gondolkodását és döntését. A korábban szerzett tanulói ismeretek jelentsék

az új ismeretek elsajátításának kiinduló pontjait. 

1.9.   
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére.

Törekszik a biológia terén az elmélet és gyakorlat kompakt egységének

felmutatására. Rámutat a biológiatudomány vívmányainak emberiséget

szolgáló voltára. Megtanítja az egészséges életmód, a környezetvédelem és

természetvédelem legfontosabb alapelveit és azok mindennapi életben való

követését. 

Óráján az elméleti ismeretanyag megtanításán túl világítson rá az elmélet és 

a gyakorlat, a hétköznapi élet többoldalú kapcsolataira. Tudatosítsa 

tanulóiban, hogy a természettudományok csak akkor szolgálják az emberiség 

javát, ha azok ismeretanyagát a gyakorlatban is ennek megfelelően 

alkalmazzuk.

1.10.    

       

Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

Amennyiben a választott szakanyag ezt lehetővé teszi, az elsősorban online

terjesztett áltudományos és kereskedelmi célú információk felismertetése, a

hírek, információk ellenőrzésének fontossága 

(rákellenes csodaszerek, csodafogkrémek, bőr- és hajápolás, fogyasztószerek

stb.).

Mind a tanórai, mind a gyakorlati munkák során segíti, fejleszti az

információközvetítő és adatcserélő eljárások online módszereit. Rámutat,

hogy az egyes közösségi oldalak nem csak szórakozásra, hanem a

tanulásban is felhasználható információcserére is felhasználhatóak. Felhívja

a figyelmet az elérhető digitális adathalmazban lévő ismeretek kritikus

fogadására. Csoportmunkák és egyéni munkák (pl. dolgozatírás) során

ismerteti és elvárja az etikus együttműködés szabályainak betartását. Az

elsősorban online terjesztett áltudományos és kereskedelmi célú információk

felismertetése, a hírek, információk ellenőrzésének fontossága (rákellenes

csodaszerek, csodafogkrémek, bőr- és hajápolás, fogyasztószerek stb.).

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 2



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Biológia – egészségtan

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

2.1. 
A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe 

veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját.

A célok maghatározásához figyelembe veszi a biológia szaktantárgy tantervi

vonatkozásait. Ismeri a biológia tantárgy érettségire vonatkozó cél- és

követelményrendszerét. Tudja, hogy mely területeken (osztály, évfolyam,

tanulók) kell felzárkóztatást és hol tehetséggondozást végezni.

Iskolatípusokhoz és korosztályokhoz alkalmazkodik a célok kijelölésekor.

Az óra nevelési és oktatási céljai a témának és az érintett korosztálynak

megfelelően vannak megválasztva (pl. a faj fogalmának megfogalmazása 7.

és 11-12. évfolyamokon). A nevelési célokat elsősorban a tantárgyi

sajátosságoknak megfelelően határozza meg (környezeti, egészségtani).

Gondolkodásra, információk megszerzésére és befogadására készíti fel a

diákokat. Az általános, sajátos és a tanítási óra műveletesített céljai közötti

összefüggések világosan követhetőek, a célokban előrevetített fejlettségi

szintek logikusan egymásra épülnek. Ismeri iskolája környezet- és

egészségvédelmi dokumentumait. Óráin is igyekszik az ott meghatározott

célokat teljesíteni.

2.2. 
Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre 

és órákra bontva is megtervezi.

Pedagógiai munkáját a tantervi törvényi követelményeket figyelembe véve,

jól elhatárolt témaegységekre bontja a helyi pedagógiai programban

elfogadott tantárgyi óraszámok alapján. A szaktantárgyi tanmenet tükrözi a

szaktantárgyi, biológia tantervi követelményrendszerét. Rendelkezik az

osztályra, az adott tanítási évre szóló tanmenettel és óravázlatokkal. A

tanmentek összeállításánál, ha lehetséges, figyelembe veszi a vegetációs

periódusokat, helyi aktualitásokat. Bemutatja az osztályra, az adott tanítási

évre szóló tanmeneteit és óravázlatait. 

Óráit a tematikus egységeknek megfelelő elvek szerint tervezi meg.

2.3. 

Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges 

elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori 

sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb.

A tanulók érdeklődésének és képességeinek, továbbá az intézmény

laboratóriumi feltételeinek figyelembevételével állítja össze a laboratóriumi

vizsgálatok tematikáját, ügyelve a gyakorlati óra kapcsolatára az elméleti

anyaggal.

Az új tananyag feldolgozásánál számít a tanulók korábban szerzett biológiai 

és más természettudományos előismereteire, szükség esetén felidézve, 

ismételve azokat. Az órai motiváció eszközeinek kiválasztásánál figyelembe 

veszi  a tananyag jellegét és a tanulók életkori sajátosságait. A rendelkezésre 

álló iskolai és helyi feltételeket igyekszik kihasználni a tanítás során 

(szaktanterem, természettudományos labor, múzeumok, állatkertek, 

természetes környezet stb.).

2.4.  Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

A digitális eszközöket frontális szemléltetésre, csoportmunkára, egyes 

témakörök önálló feldolgozására (pl. terepgyakorlati eredmények 

kiértékelése), biológiai folyamatok modellezésére használja. Alkalmanként 

gyakorlásra és számonkérésre is alkalmazza. Ezen eszközöket a tanulókkal 

is alkalmaztatja (házi dolgozatok, kiselőadások stb.). A tervezés minden 

szintjén bizonyítja az IKT-kompetenciák alkalmazását.

A tanítási órára minden esetben az óra tartalmához illő IKT-eszközt 

alkalmaz, és képes online tanulási környezet teremtésére is (pl. online 

kérdőív szerkesztése, kitöltése, a kérdőív online kiértékelése). E kérdőíves 

kutatási módszereket elsajátíttatja azon tanulókkal, akik középszintű 

érettségin projektmunkát választanak; ezen ismeretek tanulói érettségi 

projektmunkákban is alkalmazásra kerülnek.

Indikátorok
Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k:  "Ismeri a biológia tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket, vizsgakövetelményeket, a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szempontjait. Képes a meghatározni a biológiában tanítandó tartalmakat, azokat 

megfelelő logikai struktúrába rendezni. Képes a biológia tanulása-tanítása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási források kritikus elemezésére és a konkrét célokhoz illeszkedő kiválasztására 

(különös tekintettel az infokommunikációs technológiára). Járatos a kollektív munkában történő helyi tanterv készítésében, önálló éves tematikus (tanmeneti) tervezés, óravázlat készítésében, valamint az oktatástechnikai eszközök 

használatában."

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 3



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Biológia – egészségtan

2.5.  Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel.

Alkalmazza a szerkezet és működés egységét (pl. a gázcserenyílások 

felépítése és működése), a részből az egész felé vagy az egészből a rész felé 

való logikus haladást (pl. anatómiai, szövettani, sejtbiológiai felépítés és 

működés). A dokumentumaiban is tükröződnek e logikai egységek.

Az órán a tanítási tartalom és az alkalmazott stratégiák, módszerek a célok 

megvalósítását szolgálják. Az ismert tényektől a még nem ismertek felé 

történő haladás valósul meg a tanórán. Alkalmazza a szerkezet és működés 

egységét (pl. a szervek, szervrendszerek felépítése és működése), a részből 

az egész felé vagy az egészből a rész felé való logikus haladást (anatómiai, 

szövettani, sejtbiológiai felépítés és működés stb.).

2.6.  A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt.

Változatos, élményszerű, a mindennapi élethez közelítő biológiai

jelenségeken, problémafelvetéseken át segíti a tanulási folyamatot. Előtérbe

helyezi a tanulói gyakorlatokat az élő állat megfigyelést, a terepi munkát stb.

A tanulói aktivitást igénylő ismeretszerzési formákat részesíti előnyben:

kísérletek, laborgyakorlatok, mérések. E módszereket a tanórákon kívül is

alkalmazza: témanapok, projektnapok, tanulmányi versenyek szervezése és

lebonyolítása, erdei iskolák stb.

Változatos, élményszerű, a mindennapi élethez közelítő biológiai 

jelenségeken, problémafelvetéseken át segíti a tanulási folyamatot. Előtérbe 

helyezi a tanulói gyakorlatokat az élő állat megfigyelést, a terepi munkát, 

labormunkát, egyéb tanulói aktivitáson alapuló ismeretszerzési formákat stb.

2.7.  Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.

Kihasználja a kooperatív tanulási technikákat: csoportmunkákat,

pármunkákat, csoportos tanulói vizsgálatokat, terepgyakorlatokat.

Minderről szabadon választott dokumentumaiban számot ad (saját

szerkesztésű munka és feladatlapok, közös projektek, a tantárgyakon átívelő

témafeldolgozások, közös tanulói pályázatok stb.).

A tanulás szervezési módjaként csoportmunkákat, pármunkákat, csoportos

tanulói vizsgálatokat, terepgyakorlatokat szervez, az eredményeket és

problémákat közösen értékelik, oldják meg.

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét.

A tanulói képességfejlesztés során törekszik a gyengék felzárkóztatására, de

kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra. Kihasználja az iskolai,

területi és országos tanulmányi versenyekben rejlő lehetőségeket: Kaán

Károly, Herman Ottó, Kitaibel Pál, OKTV és egyéb más versenyek. Egyéni

fejlesztési tervet készít azok számára, akik az átlagtól jelentősen eltérnek,

terveiben felismerhető a differenciált tanulásszervezés.

Óráin alkalmazza a differenciálás lehetőségeit. Igyekszik a passzív és

gyengébb képességű tanulókat is bevonni az órába, inspirálva őket a

fejlődésre.

2.9.  Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.

Motivál a diákokhoz közel álló, illetve érdeklődésüket felkeltő gyakorlati

problémák felvetésére és az ezzel kapcsolatos feladatokra (pl. saját testük

felépítése és működése, betegségek oka, gyógyítása, globális ökológiai

problémák megjelenése a szűkebb környezetben).Terveiben a tanulás mint

tevékenység paradigmája érvényesül, így azokban sok tanulói feladat és

problémamegoldás található.

Elsősorban az óra légköre legyen motiváló, ösztönző! (Hangozzon el

dicséret, elismerés, és esetleg elmarasztalás, ha szükséges!) Motiválásban a

diákokhoz közel álló, illetve érdeklődésüket felkeltő gyakorlati problémák

felvetése és az ezzel kapcsolatos feladatok (saját testük felépítése és

működése, betegségek oka, gyógyítása, globális ökológiai problémák

megjelenése a szűkebb környezetben stb.). A tanítási órán nem a saját,

hanem a diákok tevékenységét helyezi a középpontba, figyel arra, hogy

mindenkinek a saját képességeihez és érdeklődéséhez mérten adjon

feladatot. Óráin igyekszik a tanulói aktivitáson alapuló módszereket

alkalmazni (pl. labormunka, tanulókísérletek, növényhatározási, állat- és

szövetfelismerési gyakorlatok).

2.10.    

     

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket.

Lehetőség szerint egyéni módszertani ötleteket alkalmaz, melyek a

tananyagnak, az adott tanulócsoport korának, érdeklődésének és

képességeinek leginkább megfelelnek. A tananyag tudománylogikájához, a

tanulók életkorához mérten választ tanítási-tanulási stratégiákat, terveiben

azokat változatosan és szakszerűen alkalmazza (pl. empirikus,

problémamegoldó, modellező, tanulói, tanári demonstrációs kísérlet,

tanulmányi séta a közeli természetbe).

A tanulók számára is legyen világos, hogy egy-egy eszköz használata, egy-

egy feladat megismerése, egy-egy kép vagy videó bejátszása hogyan

kapcsolódik a tanulás folyamatához (pl. testfelépítést és működést bemutató

kép- vagy videóanyag).
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2.11.    

     
Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.

A diákok befogadóképességét és céljait figyelembe véve választja meg a

tankönyveket, készíti el a tanmenetet és az óratervet. Szükség szerinti

gyakorisággal alkalmazza a gyakorlást, ismétléseket és a számonkérést. A

feltöltött portfólió anyagai tükrözik az alkalmazott módszerek

változatosságát. Terveiben bemutatja ugyanannak vagy hasonló témájú

tananyagnak többféle stratégiával, módszerrel való tanításának lehetőségét

is. A biológia tantárgy hasonló tananyagait (pl. rendszerezés, az ember

szervezete és egészsége) a tananyag mélységének és a tanított korosztálynak

megfelelő módszerekkel tanítja.

 Órája változatos nevelési és oktatási módszereket tükröz, bizonyítva e 

tanári kompetenciát. Ha a tanulók több, egymástól eltérő megoldást adnak,  

érdemes azokat egymás mellett ismertetni, azonos szempontok alapján 

összevetve elemezni azokat (pl. ökológiai mérések eltérő adatai esetén).  A 

módszerek megválasztásánál figyelembe veszi a tananyag sajátosságait (pl. 

az elméleti ismeretek után laborgyakorlatokat iktat be). 

2.12.    

     
Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja.

A diákok befogadóképességének függvényében gyorsít vagy lassít a tanítás

és tanulás folyamatán. Esetleg más módszertani stratégiákat alkalmaz, pl.

differenciált feladatokat ad az érettségizni vágyók és a lemaradók számára a

megoldások érdekében, s ezekkel a módszerekkel a jövőben is él, ha

szükségét látja. Esetleírásokat mellékel a portfólióban e tényekről. Reflektív

módon viszonyul a portfólió tartalmi elemeihez, különös tekintettel a tanítás

tartalmára, stratégiáira, módszereire, eszközeire és szervezési módjaira. 

A tanmenet felborítása nélkül, szükség esetén ismétléseket iktat be. Ha a

tervezett óra megvalósítása közben felmerülnek hiányosságok (technikai

probléma, a tanulók ismereteinek vagy gyakorlottságuknak hiánya), és ezek

miatt a célok nem valósíthatók meg, módosítja az óra tervét pedagógiai és

szaktárgyi szükségleteknek megfelelően (pl. a sejteket felépítő vegyületek

ismerete nélkül nem értelmezhetők a biokémiai folyamatok, ekkor meg kell

állni és át kell ismételni a hiányos ismeretanyagot). A diákok

befogadóképességének függvényében gyorsít vagy lassít a tanítás-tanulás

folyamatán. Esetleg más módszertani stratégiákat alkalmaz a megoldások

érdekében, s ezekkel a módszerekkel a jövőben is él, ha szükségét látja.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

3.1. 
Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket.

Figyelembe veszi a kamaszkor egészségügyi problémáit, foglalkozik a 

biológia társadalmi és etikai vonatkozásaival (génmanipuláció, klónozás, 

GMO-mentesség, szexualitás, abortusz stb.) 

Figyelembe veszi a kamaszkor egészségügyi problémáit, foglalkozik a 

biológia társadalmi és etikai vonatkozásaival (génmanipuláció, klónozás, 

GMO-mentesség, szexualitás, abortusz stb.). A tanulókhoz közel álló 

problémák megfogalmazásával igyekszik az órai motivációt és érdeklődést 

fenntartani. Ha a tananyag lehetővé teszi, meg kell mutatni, hogy a tanultak 

hogyan kapcsolódnak a hétköznapi élethez (az egyes elméleti tananyagok 

alkalmazása a háztartásban, iparban, kutatásban, gyógyításban stb.).

3.2. 
Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség 

esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.

Figyelembe veszi a terepi túrákon az érintett korosztályok fizikai és 

korállapotát. Figyel a tényanyaggal kapcsolatos, egyes diákokat érintő 

példákra (pl. gyógyíthatatlan betegségben szenvedő hozzátartozók esetén). 

Szükség esetén a diákok hangulatát javító, esetleges feszültségeiket feloldó 

gyakorlatokat, feladatokat ad. 

Figyel a tényanyaggal kapcsolatos, egyes diákokat érintő példákra (pl. 

gyógyíthatatlan betegségben szenvedő hozzátartozók esetén). Szükség 

esetén a diákok hangulatát javító, esetleges feszültségeiket feloldó 

gyakorlatokat, feladatokat ad. Tisztában van a tanított korosztály, 

tanulócsoport terhelhetőségével, esetleges érzelmi állapotával, s ezeknek 

megfelelően szervezi az órát, állít fel követelményeket. S e tények miatt, ha 

kell, el is tér tervezetétől, vázlatától. 

Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok 

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a biológia megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai tényezőket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség alapvető 

tanulásmódszertani jellegzetességeivel, hibáival. Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási, együttműködési képességeinek fejlesztését segítő módszerek megválasztására és alkalmazására. 

Képes a biológia ismeretanyagának megfelelő csoportosításával, közvetítésével az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására. Képes a biológia speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére. 

Felkészült a tények és értékelések közötti különbségek, az összefüggések önálló felismertetésére.

Felkészült a biológia tanulásában kiemelkedő eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint ösztönzés az informatikai ismereteknek a biológia tanulása során való felhasználására."
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3.3. 
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden 

tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra.

A tanulócsoporttal közösen kialakított szabályrendszert csatol a portfólióba 

(pl. rugalmas, a tanulók leterheltségét figyelembe vevő dolgozatírási 

időpontok, megfelelő keretek közötti javítási lehetőségek, indokolt 

esetekben).  A portfólió dokumentumaiból kiderül, hogy milyen 

erőfeszítéseket tesz a mindennapi pedagógiai tevékenységében arra 

vonatkozóan, hogy a diák merjen a tanítási órán kérdezni, véleményt 

formálni, elismerje és felismerje hibáit, tévedéseit és törekedjen azok 

korrigálására. A bizalmi légkört úgy alakítja ki, hogy a diákok tisztában 

legyenek azzal a ténnyel, hogy a valós életben a tetteik következményeivel 

számolni kell, vannak nem megismételhető biológiai folyamatok. A 

helytelen életmód következményeivel is számolni kell. Egyes betegségek 

megelőzésben a prevenciónak, az egészséges életmódnak van a legnagyobb 

jelentősége.  

A tanítási óra legyen az eredményes  tanár-diák kommunikáció és 

együttműködés kerete, ahol a diák tud és mer kérdezni, a tanár pedig 

szívesen ad a kérdésfeltevés alapján a diák fejlettségéhez igazodó 

válaszokat. A bizalmi légkört úgy alakítja ki, hogy a diákok tisztában 

legyenek azzal a ténnyel, hogy a valós életben a tetteik következményeivel 

számolni kell, vannak nem megismételhető biológiai folyamatok. A 

helytelen életmód, a káros szenvedélyek következményeivel is számolni 

kell.   

3.4. 
A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a 

taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 

A tanulást támogató környezet nem mindig a padok körben való 

elhelyezését, hanem egy, a lehetőségekhez képest legjobban felszerelt 

szaktantermet és laboratóriumot jelent. A dokumentumokból kiderül, hogy a 

pedagógus rendszeresen végez és végeztet kísérleteket, bevonja a diákokat 

kutatásokba, problémamegoldásokba, alkalmazza a projektmódszert, 

terveiben, ellenőrzésekkor (feladatlap) a tanulás különböző formáinak 

alkalmaztatására figyel (pl. vizuális, feladatmegoldás, kooperatív technikák). 

Aktívan részt vesz e tanulást segítő környezet kialakításában, fenntartásában 

(taneszköz- és szertárfejlesztés, élősarok, kiállító szekrény stb.).

A tanítási órán alkalmazott  módszereket alkalmazza a támogató környezet 

kialakításának érdekében (pl. labormunka, csoportmunka, vita). E 

munkaformák alkalmazása a diákok döntéshozatalát is segítik. Az órán 

alkalmazott szemléltetőeszközök (modellek, folyadékos készítmények, 

kitömött állatok, herbáriumok stb.) használata is támogató környezetet 

biztosít a tanulás-tanítás folyamata során.

3.5. 

Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási 

eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, 

amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a 

letölthető anyagok.

A biológia feladatok gyakorlását, a tudás elmélyítését, az ismeretek 

rögzítését szolgáló feladatok, óravázlatok, prezentációs anyagok, 

versenyfeladatok, rejtvények akár a  weben is. A laboratóriumi munkák és 

szaktantermi órák során a munka gyorsítása és a tanulás hatékonyságának 

érdekében rövid, logikus útmutatókat, kísérletleírásokat alkalmaz.

A biológiai feladatok gyakorlását, a tudás elmélyítését, az ismeretek 

rögzítését szolgáló feladatok, óravázlatok, akár a  weben is. E felületeket 

alkalmazza a tanítási órán, a tanulók pedig az otthoni munkájuk során. 

3.6. 
Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására.

Projektmunkák, kiselőadások szervezésével és segítésével, ábra- és 

grafikonelemzéssel, házi dolgozat és tanulói portfóliók készítésével. Az 

empíria, a problémamegoldás, a projekt biológiatanításban rejlő lehetőségeit 

folyamatosan felismerni a dokumentációjában.

A tanítási órán tudatosan alkalmaztatja és gyakoroltatja az osztály és az 

egyes tanulók számára legcélravezetőbb tanulási technikákat (pl. kiemelés, 

összefoglalás, jegyzetelés). Projektmunkák, kiselőadások szervezésével és 

segítésével, ábra- és grafikonelemzéssel, házi dolgozat és tanulói portfóliók 

készítésével.

3.7. 
Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra.

Gyakoroltatja a szövegértést, és esszéfeladatok íratásával a tartalom 

megértését és érthető megfogalmazását. Figyel a szóhasználatra és a 

nyelvhelyességre. A dokumentációban bemutatja az általa alkalmazott 

tanulási technikákat tanórai vagy tanórán kívüli keretben (pl. a lényeg 

kiemelése, vázlat készítése). Esetenként korrepetálásokat iktat be a 

gyengébb tanulók felzárkóztatására.

Gyakoroltatja a szövegértést, és esszéfeladatok íratásával a tartalom 

megértését. A lényegkiemelő vázlatírási tanulói képességeket fokozatosan, a 

korosztálynak megfelelően alakítja ki. A tananyag megértéséhez szükséges 

alapok, pl. szerves kémiai ismeretek hiánya esetén ismétléseket iktat be.

3.8. 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás 

igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a 

tanulás folyamatában.

Projekttémákat, házi dolgozatokat és kiselőadás-feladatokat ad. Ezek 

eredményeit portfóliójában rögzíti. E kutatások eredményeit 

felhasználhatják a középiskolások a középszintű érettségi projektmunka 

részében is.

Projekttémákat és kiselőadás feladatokat ad. Felhívja tanulói figyelmét 

bizonyos kutatási lehetőségekre, ezekhez fűződő információforrásokra (pl. 

együttműködés nemzeti parkokkal, kutatóintézetekkel, egészségügyi 

intézményekkel), kihasználva az ottani terepi kutatás lehetőségeit. Az 

előzőleg kiadott kutatási feladatok eredményeiről szóló tanulói 

referátumokat beépíti az órai tananyagba.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Biológia – egészségtan

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

4.1.  Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli.

A tanár a személyiségével magatartásmintát közvetít. A biológia tantárgy az

egészségügyi, társadalmi, szociális és környezeti problémák felvetésével tág

teret nyújt a nevelésre. A tananyag jellegéből fakadó nevelési lehetőségeket

igyekszik kihasználni. Terveiben nem különülnek el élesen a nevelési és az

oktatási feladatok, hanem minden tanítási helyzetben betervezi azokat a

nevelési lehetőségeket, amelyek a helyzetből logikusan következnek.

Óráin megvitatja a biológiai kutatások etikai kérdéseit (mesterséges

megtermékenyítés, eutanázia stb.). 

4.2. 
A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, 

sokoldalúan tárja fel.

Szociometriai felmérést készít és az eredményeket elemzi. Terveiben

bemutatja azokat a módszereket és eszközöket, amelyeket eredményesen

alkalmazott a tanulói személyiség megismerésére. Igyekszik tanítványait

megismerni, feltárni erősségeiket, gyengéiket és hiányosságaikat.

Teret ad és ösztönzi a visszahúzódó gyerekek kibontakozását, az

extrovertáltakat ugyanakkor keretek közé szorítja. Ismeri tanítványai

erősségeit, gyengéit és hiányosságait. 

4.3.  A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli.

Esetleírásában figyelembe veszi, hogy általában a kitűnő szorgalmú lányokat

a kezdetben lustának tűnő, de tehetséges fiúk a kamaszkoruk végére

behozzák, sőt gyakran túlszárnyalják. Az értékelésnél beszámítja az

önmagához való fejlődés mértékét is. Az esetleírásokban bemutatja, miként

követi dinamikájában a tanulói személyiséget. 

Az órai értékelések során a tanulók is visszajelzést kapnak e fejlődésről.

Igyekszik minden értékelhető tevékenységet értékelni, a tanulók fejlődését

elősegítve: órai aktivitást, házi feladatot, dolgozatot, kiselőadást, PowerPoint-

bemutatókat a biológia és orvostudomány jeles tudósairól, a tudomány

legújabb eredményeiről stb.

4.4. 
A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik.

Szabadon megválasztható témákat kínál fel kiselőadásra, projektmunkákra,

témanapra (neves kutatók, Nobel-díjasok, tudománytörténeti vonatkozások,

Víz napja, Föld napja stb.).

Az órán olyan feladatokat is ad amelyek segítik e személyiségfejlesztést (pl.

viták az egyéni álláspont védelmére, egészséges, nem egészséges szokások

stb.). Választási lehetőségek megfelelő keretek közötti felkínálása.

4.5. 
Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes 

számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.

A személyiségfejlődési nehézséggel küzdő tanulókat felzárkóztatással,

képesség- és kompetenciafejlesztő feladatokkal igyekszik támogatni.

Támogatja érzelmeik feldolgozásában, önbizalmuk megerősítésében a

problémákkal küzdő tanulókat a biológia tantárgy nevelési eszközeivel, az

egyéni bánásmódot igénylő tanulók fejlesztési terve szerint (pl. külön

feladatokba történő bevonással: szertári munka, fotózás, közös programok,

modellkészítés, gyűjtőmunka). Portfóliójában a biológia tanítására

kidolgozott sajátos eljárásokat mutat be a SNI-s gyerekek tanulásának és

személyiségfejlődésének a támogatására. 

A személyiségfejlődési nehézséggel küzdő gyerekeket az órán képesség- és

kompetenciafejlesztő feladatokkal igyekszik támogatni (pl. szövegértés és -

elemzés, számolási és problémafeladatok).

Szakterületi/szakspecifikus példák

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

Szaktárgyi KKK-k: "Tudja, hogy a biológia milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlődésében. Ismeri a biológiában megjelenő fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait. Ismeri a biológia tanítása során fejlesztendő 

kompetenciákat. Képes a biológia speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére, képes a biológiatudomány régebbi és folyamatosan megújuló ismereteit az iskolán keresztül a társadalom felé 

kommunikálni, az egzakt természettudományos eredményeket megérteni,  azok igazságtartalmának meghamisítása nélkül – érthető formában tanítani. Képes arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik fejlesztésére megválasztott 

módszereket a tanuló adottságainak és előzetes ismereteinek megfelelően válassza meg.

Képes az átlagtól eltérő – tehetséges vagy sajátos nevelési igényű – tanulók felismerésére, differenciált bánásmód kialakítására. A tanulók életkori sajátosságaihoz, tudásszintjéhez igazodva magyarázatot ad az életmóddal, életvitellel, 

betegségekkel, a természeti környezet megőrzésével kapcsolatos biológiai problémákra és a mögöttes mechanizmusokra.

Képes a társadalmi köztudatban megjelenő biológiai tartalmú áltudományos ismereteket természettudományos alapon cáfolni, és ezt az iskolán keresztül, közérthető formában a társadalom felé kommunikálni. Tanítványait racionális 

gondolkodásra, érvelésre, a természettudományos megközelítésre neveli.

Tudatos értékközvetítés vállalása. A tanulók önálló véleményalkotásának ösztönzése, kritikus gondolkodásmód kialakítása. Érzékeny a tanulók problémáira. Képes a tanulók tévképzeteit felismerni, feltárni és megszüntetni."

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok
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4.6. 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára 

hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is 

valósítja.

A hosszabb távú fejlesztési tervek egyaránt vonatkoznak a hátrányos

helyzetű és a kiemelkedő képességű tanulókra is (pl. korrepetálás,

versenyfelkészítés). Portfóliójában a biológia tanítására kidolgozott egyéni

fejlesztési terveket mutat be a SNI-s gyerekek tanulásának és

személyiségfejlődésének a támogatására. 

A tanítási órán külön feladatot ad a SNI-s vagy a HH-s gyermekek

tanulásának támogatására. A tehetséges tanulók számára az órai differenciált

feladatokkal is segítséget ad a szaktárgyi tanulmányi versenyekre való

sikeres felkészülésükben (Herman Ottó, Kaán Károly tanulmányi versenyek,

biológia OKTV stb.). A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek komplex

személyiségfejlesztésére múzeumpedagógiai foglalkozásokat készít elő.

4.7. 
Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók 

egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.

Figyelembe veszi a beszédhibás, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás,

fogyatékos és a tehetséges gyerekek sajátos igényeit is. Lehetőség szerint

egyénre szabott feladatokat is kiad, több manualitással; gyűjtőmunkával járó

egyéni feladatokat ad.

Figyelembe veszi a beszédhibás, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás,

fogyatékos és a tehetséges gyerekek sajátos igényeit is. Lehetőség szerint

egyénre szabott feladatokat is kiad.

4.8. 
A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk.

A dolgozatok javítása során nem csak jelöli, hanem reagál is a hibákra,

hiányosságokra, rámutat az egyes hibáknak a biológia tárgy

tanulmányozásából adódó hiányosságok okaira.

A diákok előzetes ismeretei sokszor tévképzeteken vagy féligazságokon

alapulnak. Ezeket ne minősítsük negatív jelzőkkel, de következetesen

módosítsuk a tananyag feldolgozása során (az alkohol és a kábítószerek

szerepének megítélése, evolúciós elméletek stb.).

4.9. 
Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben kezeli.

Az elsajátított készségek és a begyakorolt módszerek a tanulás későbbi

szakaszában is lehetővé teszik az ismeretek utólagos megszerzését, ezért

erre is megfelelő hangsúlyt helyez a tanítás során. E dolgok érdekében

igyekszik tanulókat megismerni, erősségeiket és hátrányaikat feltárni. A

portfólióban bemutatja, hogy tevékenységek terveiben miként tudja az

általánosan megfogalmazott célokat egyéniesíteni a tanulók egyéni

szükségletei szerint (pl. egyéni fejlesztési tervet készít, s dokumentálja

azokat).

Ismeri tanítványai erősségeit, gyengéit és hiányosságait. Ennek megfelelően

határozza meg a fejlesztési célokat (pl. év eleji szintfelmérők

eredményeinek figyelembe vétele az egyéni fejlesztés során). A saját

pedagógiai gyakorlatában korábban már sikeresen alkalmazott fejlesztő

feladatsorokat képes az egyéni szükségletek szerint szelektíven alkalmazni.

4.10.    

     

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását.

Számot vet a sikerekkel és kudarcokkal, épít saját tapasztalataira. Egyénre

szabott feladatokkal is fejleszt. A korábban alkalmazott módszereit kreatív

módon, az egyéni szükségletek szerint új elemekkel bővíti (pl. a serdülők

konfliktusforrásainak feltárására szituációs gyakorlatokat kivitelez).

Reálisan és szakszerűen elemzi saját óráját, elismerve az estleges hibákat és

hiányosságokat e téren is. A tanórán többféle szerepben vesz részt: szervez,

motivál, segít, érvel.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

5.1.  Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. 

Terveiben megfigyelhető a rugalmasság, a többféle megoldásra való

nyitottság, a tanulói partnerséggel való tervezés, a tévedések és hibák

korrigálásának rövid és hosszú távú lehetőségei, egymás értékelésének, a

kooperatív tanulásnak az alkalmazása.

Az órai harmóniát a kitűzött célokkal összhangban, engedmények nélkül

valósítja meg, személyiségéből és óravezetési stílusából fakadóan.

Megteremti a reflektív gondolkodás, a kommunikáció fejlesztéséhez

nélkülözhetetlen nyugodt, harmonikus tanórai keretet.

5.2.  Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.

Felhasználja a humán etológia tanítási lehetőségeit (pl. altruizmus, rangsor,

személyes territórium). Tanítványait megismerve igyekszik a pozitívumokat

hangsúlyozni az egyes tanulóknál, amelyek csökkenthetik a negatív

előítéleteket. 

Felhasználja a humán etológia tanítási lehetőségeit (pl. altruizmus, rangsor,

személyes territórium). Ha a tananyag jellegéből eredően lehetőség adódik

erre az órán, e szituációkat kihasználja (pl. az emberi rasszok

egyenértékűsége  és egyenjogúsága) .

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység

Szaktárgyi KKK-k:" Felkészült tanulmányi versenyek tervezésére, szervezésére, kivitelezésére. Felkészült a biológia kiegészítő ismeretei közvetítő biológia szakkör és önképzőkör, szaktanterem működtetésére.

Képes a megtanult tudományos ismereteket kisebb-nagyobb közösségekben ismeretterjesztő szinten népszerűsíteni, magyarázni, terjeszteni, motivációt adva ezzel az ismeretek elsajátítására, az élethosszig tartó tanulásra."

Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Biológia – egészségtan

5.3. 
Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. 

A hátrányos helyzetű tanulókat biztatja, segíti, sikerrel kecsegtető

feladatokat ad, hogy a közösség jobban befogadja őket. A tevékenységet

elemzi és értékeli. Részt vesz hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésében

(pl. Arany János Tehetséggondozó Program). Mint osztályfőnök segíti e

szociálisan is hátrányos tanulók ösztöndíjhoz való jutását. Igyekszik az

intézménye kapcsolatrendszerét úgy kialakítani, hogy e hátrányos helyzetű

tanulók is betekintést nyerjenek a továbbtanulási lehetőségekbe

(mezőgazdaság, élelmiszeripar, egészségügy stb.). 

A hátrányos helyzetű tanulókat biztatja, segíti, sikerrel kecsegtető

feladatokat ad, hogy a közösség jobban befogadja őket, pl. manualitást

igénylő feladatok adásával (modellkészítés, anyag előkészítés

labortechnikákhoz stb.). A hátrányos helyzetből kitört, ismert emberek

példáinak kiemelése motiváló jellegű.

5.4. 
Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a 

szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.

Bemutatja, hogy a projektmunka, csoportmunka, labor- és terepgyakorlatok,

erdei iskola, kirándulások szervezése, játékok és vetélkedők támogatják az

együttműködést. 

Projektmunka, csoportmunka, labor- és terepgyakorlatok, erdei iskola,

kirándulások szervezése, játékok és vetélkedők támogatják az

együttműködést. Óráin  igyekszik kooperatív munkaformákat alkalmazni. 

5.5. 

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható értékeléssel.

Szigorú óra- és laborrendet tart az oktatás nyugalma és a személyi biztonság

megőrzése érdekében. Az együttműködés és a versengés szabályait

világosan fogalmazza meg és betartatja. 

Szigorú óra- és laborrend az oktatás nyugalma és a személyi biztonság

megőrzése érdekében. Óráján következetesen nyugodt, fegyelmezett légkör

tapasztalható.

5.6. 
A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és 

hatékonyan kezeli. 

A tanár mint facilitátor bizalmi légkört biztosít, a meggyőzés eszközével él,

kihasználhatja a kulturált vita lehetőségét is.

A gyakran alkalmazott csoport- és projektmunka, a beszélgetések módszere

segíti a toleranciát, a konfliktushelyzetek megoldását (pl. a tanulói

labormunkák, modellkészítések, csoportmunkák értékelésekor elhangzó

rosszindulatú megjegyzéseket bölcsen, a helyzet adta nevelési lehetőségek

kiaknázásával elrendezi).

5.7. 
A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a 

tanulók vitakultúráját

Önálló véleményalkotásra nevel olyan fontos témákban mint az eutanázia,

lombikbébi, evolúció, az élet keletkezése stb. Tudatosítja diákjaiban, hogy

vitázni csak szakmai ismeretek birtokában szabad. 

Érdekes kérdések tárgyalása (környezetvédelem, energiatakarékosság, zöld

energiák használata, utazás a világűrben, atomenergia felhasználása stb.)

során fel lehet hívni a figyelmet az eredményes érvelés eszközeire, módjaira.

Nagy gondot kell fordítani a tényanyag összegyűjtésére, pontos

megfogalmazására. A vitakultúra fejlesztésének az alapjait lehet lerakni 7-8.

évfolyamon. Ennek fejlesztése hosszú folyamat, mindig csak egy kis

(életkortól jelentősen függő) részére vállalkozzunk mind témában, mind

eszköztárban.

5.8. 
Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, 

nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi.

A természet szépségeinek megismertetésére és a tanulók értékrendjébe való

beillesztésére törekszik. Hazai őshonos fajok, hungarikumok, kiemelkedő

magyar tudósok munkásságának megismerésén keresztül hazaszeretetre

nevel. A tanár személyes példamutatása a legfontosabb. Mindezzel

összhangban a sokféleség és más kultúrák megismerésének és elfogadásának

fontosságával is tisztában van. 

Az apró értékek megbecsülésére lehet szoktatni a tanulókat azzal, hogy

figyelmet fordítunk a tanterem rendjére, a tanulók kulturált magatartására,

viselkedésére és egyéni viseletére. A testi-lelki egészség megőrzésének

üzenete van a biológia óra középpontjában.

5.9. 

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz 

létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a 

digitális eszközök funkcionális használatának terén.

A biológia tantárggyal összefüggő honlapot üzemeltethet a tanulók

bevonásával. Az online közösségek az órák alatti esetenkénti alkalmazás

mellett felhasználhatóak a gyakorlásra, az óráról hiányzó tanulók

felzárkóztatására is, de fel kell hívni a tanulók figyelmét az internet

veszélyeire, a visszaélések lehetőségeire.

A csoportos munkában elektronikus úton, hosszú határidővel elkészítendő

feladatok nagyon jól segítik ennek a kialakulását. Lehet például feladat egy

fejezet, témakör (evolúció, egészségtan stb.) elméleti összefoglalójának

elkészítése. Benne lehet elméleti anyag, lehetnek feladatok, ábrák, tesztek,

elméleti problémák feldolgozása. A tanulók egyéni informatikai

jártasságuknak megfelelően vesznek részt a munkában. Egy osztályban

különböző témaköröket kaphatnak feldolgozásra különböző csoportok. 

5.10.    

     

Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.

Múzeumlátogatások, interaktív múzeumi programok, kirándulások, iskolai

táborok programjait leírja, a szervezés és a megvalósítás dokumentumait

csatolja. 

Alkalmazza a páros vagy csoportos munkát rövid vagy hosszú határidővel

(pl. labormunka során kapnak közös feladatot, kiselőadások készítése páros

munkában).

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Biológia – egészségtan

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

6.1. 

Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit 

ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan 

körülhatárolni, következetesen alkalmazni.

Az óratervekben megjelenő tananyag és a módszerek alkalmazkodnak a 

tantervi követelményekhez az emelt vagy a középszintű érettségi 

elvárásaihoz. Éves, féléves, havi, témazáró, röpdolgozat mintákat bemutat, a 

tanítás-tanulás cél- és feladatrendszerének függvényében értékel.

A tanított tananyag és a módszerek alkalmazkodnak a tantervi 

követelményekhez.

6.2. 
Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési módszereket, eszközöket.

Az értékelésre alkalmazott eszközök: dolgozat, felelés, kiselőadás, vita, órai 

munka, házi dolgozat, egyéni megfigyelés, gyűjtőmunka, labormérés, mérési 

jegyzőkönyv, portfólió. A mérések és értékelések során igyekszik az 

érettségiben előforduló feladattípusokat is adni, segítve a tanulók érettségi 

választását, illetve a biológiaérettségire való felkészülését. Ismeri a formatív 

értékelés előnyeit. Az órai munka hatékonyságának érdekében új, alternatív 

értékelési eszközök kipróbálására törekszik (pl. a diagnosztizáló értékelés, 

mely a hiányosságok okaira mutat rá).

A változatos mérési és értékelési formák alkalmasak reális képet mutatni a 

tanulói teljesítményekről.

6.3. 
A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít.

A tesztek mellett hangsúlyt helyez a kifejtő kérdések megválaszolására, 

szóban és írásban egyaránt, szövegértést ellenőrző feladatlapok, labornaplók 

alkalmazására. E kérdőívek és tesztek a biológiaérettségin alkalmazott 

feladattípusokat is tartalmazzák.

A tanulók tudásszintjének ellenőrzése folyamatos. A felmérők, dolgozatok 

tartalmaznak elméleti kérdést, logikai és számításos feladatot, szövegértést 

és elemzést, problémafeladatokat, ábraelemzést, szövegkiegészítéses, igaz-

hamis állításokat stb. Ezek alkalmasak a tudásszint differenciált mérésére. 

6.4. 
A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre. 

A megértést ellenőrző és a tanulók aktivitását fenntartó kérdéseket tesz fel. 

Ellenőrzi folyamatosan a tanulók írásbeli munkáit (füzetek, munkafüzetek, 

munkalapok, házi feladatok, házi dolgozatok), s értékeli is azokat.

A folyamatos visszajelzése mindig biztató, ösztönző. Az értékelése mindig 

meghagyja a tanulóknak a tévedés lehetőségét. A tévedés, a hibás válasz 

értékelése sohasem lehet megalázó, elítélő. 

6.5.  Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.
Következetesen csak a teljesítményt értékeli maximális objektivitással az 

iskola mérési és értékelési rendjének megfelelően. 

Az órai tanuló- és osztályértékelései reálisak. Igyekszik minden tanulói 

teljesítményt értékelni a motiváció fenntartása érdekében. 

6.6.  Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.

Fontos a pozitív és a negatív visszajelzések helyes, ösztönző aránya, 

igyekszik ennek érdekében minél több visszajelzést adni, s az értékelhető 

teljesítményt értékelni. Bemutatja a formatív értékelés biológiában 

alkalmazott lehetőségeit.

Fontos a pozitív és a negatív visszajelzések helyes, ösztönző aránya. Az órai 

tanuló- és osztályértékelései reálisak. Igyekszik minden tanulói teljesítményt 

értékelni a motiváció fenntartása és a tanulói fejlődés érdekében.

6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására 

törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését. 

Bevonja a tanulókat saját értékelésükbe, az objektivitás megtartásával. Az 

önértékelés egyik leghatékonyabb módja a csoportmunka, melyet gyakran 

alkalmaz új anyagfeldolgozás, laborgyakorlatok, terepi foglalkozások stb. 

során.

Csoportmunkánál mindig kialakul, hogy melyik tanuló alkalmas irányításra, 

szervezése és háttérmunkára. Megerősítheti önbizalmát a sikeres szerepek 

ismételt betöltése. Minden tanuló szerepet kap kiselőadás készítésére, 

megoldások ismertetésére, ahol megérezheti, hogy mennyire vannak önálló 

gondolatai, hogyan tudja ezt meggyőzően előadni, mennyire érdekes az 

előadásmódja, mennyire folyamatos a beszéde, képes-e élőbeszédben 

előadni gondolatait. Mindezek jelentős segítséget adnak.

Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri és alkalmazza a tudásellenőrzés, a képességmérés legkorszerűbb eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különböző feladatbankokról és feladatgyűjteményekről, képesség ilyenek összeállítására, illetve alkalmazására. 

Képes a tantárgyi követelmények kidolgozására. Képes a tanulók személyre szabott, differenciált módszerekkel történő értékelésére."

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok
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6.8. 

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani. 

Ismeri és használja az alapvető statisztikai adatfeldolgozási gépi 

módszereket. Az eredmények alapján szükség szerint változtat a pedagógiai 

cél elérése érdekében. A kiértékelt adatok feldolgozása a későbbi szakmai 

munka, fejlesztés meghatározója. A tömeges sikertelenség okait igyekszik 

objektíven feltárni, módszerein változtatni. Az eredmények elemzését nagy 

mértékben segíti az elektronikus napló. Az eredmények alapján szükség 

szerint változtatott gyakorlat nem módosítja a pedagógiai célt. A 

diagnosztikus értékelő lapok elemzéséből kiderül, hogy a csoport-, a páros 

és a projektmunkák hogyan hatnak az egyéni teljesítményszintekre, és ezt 

felhasználja a munkaformák tervezésénél.

Az eredmények alapján szükség szerint változtatott gyakorlat nem módosítja 

a pedagógiai célt, pl. a dolgozatok pontszáma releváns, a pontszámok 

alapján adott osztályzatok szakmailag megfelelőek, a tanulók számára is 

elfogadhatóak.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7.1. 
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi. 

A szülők irányában a kölcsönösség órán kívüli színterei a fogadó órák, 

szülői értekezletek, nyílt napok. A tanártársai felé a munkaközösségi 

megbeszélések, testületi értekezletek.

Az óráján párbeszéd van közte és a tanulók között. Időnként a tanári közlés, 

időnként a tanulói munka, tanulók számára feltett kérdések dominálnak.

7.2. 
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 

E-mailen és az elektronikus naplón keresztül szigorú keretek között tart 

kapcsolatot. Tudatosítja a szülőkben a tanári munka mivoltát, amely nem 

teszi lehetővé a kontroll nélküli állandó internetes kapcsolat fenntartását. Az 

IKT-eszközök nyújtotta lehetőségek és a digitális háttérfelületek használata 

napi szintű kapcsolattartást jelent. Oktató-, tesztprogramokat alkalmaz. A 

digitális oktatási egységek, online kapcsolat akár a virtuális óralátogatást is 

biztosítja, ahol a feltételek adottak rá.  

Házi feladatokat ad a közösen használt levelezőrendszeren keresztül. Fogad 

elektronikus úton kérdéseket, javaslatokat, és válaszol is rá.

7.3. 
Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 

A megalapozott kritikát elfogadja a többi szereplő részéről, igyekszik a 

hibákat javítani, hiányosságokat pótolni.

A megalapozott kritikát elfogadja az óramegbeszélésen.

7.4. 
A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik 

a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

Lehetőség szerint együttműködési megállapodásokat létesít egyetemekkel, 

múzeumokkal, akadémiai intézetekkel, nemzeti parkokkal, állatkertekkel, a 

Magyar Vöröskereszttel. Ezek a kapcsolatok a diákok  önállósodását és 

szakmai fejlődését egyaránt segítik, később a kötelező szociális munka 

színtereit jelenhetik, pályaorientációt nyújthatnak.

Látható és egyértelmű a tanulók számára a taneszközök használatának, 

tárolásának módja, a szaktanterem, természettudományi labor használatának 

rendje. Fontosnak tartja az iskolán kívüli tevékenységek szereplőivel az 

együttműködést (múzeumok, közművelődési intézmények, nemzeti parkok, 

pedagógiai intézmények, könyvtárak stb.).

7.5. 

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti 

szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető. 

A viták során a tanulók érdekeit és érdeklődését tartja szem előtt. A 

tantestületi értekezleten és egyéb fórumokon képviseli a munkaközössége 

szakmai álláspontjait. Önálló véleménye van, de kompromisszumkészséggel 

is rendelkezik.

Vállalja és felszínre hozza a tömegkommunikáció által terjesztett kényes és 

hibás tartalmakat is a tanulók helyes értékrendjének kialakítása, a 

tanárkollégák meggyőzése érdekében.

7.6. 
Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, 

a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

Az iskola házirendje, pedagógiai programja, a pedagógus etikai kódex 

alapján jár el az iskolai problémák kezelésénél. Iskolai szintű szakmai 

rendezvényt dokumentál.

Tanítványait szaktárgyi tanulmányi versenyekre, tervezési pályázatokon való 

részvételre buzdítja, készíti fel.

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Szaktárgyi KKK-k: "Együttműködik a biológiával rokon tárgyak tanáraival. Képes arra, hogy a rokon tárgyakban is megjelenő, egymásra épülő ismeretanyagok ütemezését egyeztesse. Kialakítja a tanulók önmagukkal, a természettel és a 

környezetükkel szemben érzett társadalmi felelősségérzetét, szociális kompetenciáit.

Kész együttműködni a biológia területén működő helyi (fővárosi/városi/területi), megyei és országos szakmai fórumokkal, alkotó munkaközösségekkel, szakdidaktikai műhelyekkel."

Szakterületi/szakspecifikus példák
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7.7. 

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt 

vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, 

kirándulás) megvalósításában.

Javaslatokat tesz egymás óráinak meglátogatására, és a tapasztalatok 

megbeszélésére. Iskolai vöröskeresztes, egészségnevelési és 

környezetvédelmi bizottságokban aktívan vállal szerepet. Irányítja az 

Ökoiskola feladatvégzését. Javaslatai kiterjednek múzeumlátogatásokra, házi 

szakmai versenyekre, környezetvédelemmel kapcsolatos témanapokra (Föld 

napja, Víz napja, Madarak és fák napja stb.) Bemutatóórákat tart.

Javaslatokat tesz egymás óráinak meglátogatására és a tapasztalatok 

megbeszélésére. 

7.8. 
A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki.

Megteremti a jó osztálylégkört, kiszámítható értékelési rendszert tart fenn. A 

szülőkkel is rendszeresen kommunikál a tanulás hatékonyságának növelése 

érdekében.

Az órákon lehet kérdezni tőle, lehet gondolkodás közben tévedni a 

tanulónak. A tanulói kérdésre, gondolatra adott visszajelzése nem lehet 

elriasztó, goromba, sértő; visszajelzése ösztönző. 

7.9. 
Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően 

kommunikál.

Dokumentumaiban és reflexióiban törekszik a helyes, szabatos és tartalmas, 

kulturált  magyar beszédre. Kerüli a szleng kifejezéseket.  A 

szakkifejezéseket megfelelően alkalmazza és elsajátíttatja diákjaival. A 

pedagógiai kommunikációt a saját és a tanulók személyiségfejlesztésének, a 

szaktárgyi tudás és a természettudományos kompetenciák fejlesztésének 

rendeli alá.

A szakkifejezéseket megfelelően alkalmazza és elsajátíttatja diákjaival. 

Megjegyzései, mondatai mindig világosak. Mindig világos az is, hogy kinek, 

mely tanulócsoportnak vagy tanulónak szólnak. Kérdései, utasításai 

egyértelműek. A tudományos latin és görög, vagy angol kifejezéseket 

magyarázza, jelentésüket világossá teszi a tanulók számára.

7.10.    

     

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését.

Érvelési stratégiák kialakítása, vitakészség fejlesztése, ökológiai játékokkal 

az együttműködés és a versengés hatékonyságának bemutatása, törekszik a 

külföldinél sokkal gazdagabb biológiai szakmai szókincs elterjesztésére 

személyes példamutatásán keresztül.

Lehetőséget ad páros és csoportmunkák végzésére. Ezekről pl. beszámolót 

készíttet, amelyet közösen kell előadniuk. A tanulói önértékelések is a 

kommunikációs tanulói kompetencia fejlődését szolgálják. Bizonyos 

vitatémák (egészséges életmód, GMO stb.) is e kommunikáció fejlesztését 

szolgálják.

A portfólió alapján Az óralátogatás alap

8.1. 
Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, 

és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

A szakmai életút bemutatásában bizonyítja, hogy a változatos 

szerepelvárásoknak képes megfelelni, a dokumentációhoz kapcsolódó 

reflexiók a szakmai és emberi öntudat, a reális önismeret bizonyítékai.

A tanári példamutatás fontosságával minden helyzetben tisztában van. Az 

órán alkalmazott szakmai és pedagógia módszerek illeszkednek 

egyéniségéhez. A másoknál látott jó módszereket egyéniségéhez illesztve 

használja, adaptálja. 

8.2.  Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 

Részt vesz természettudományi módszertani továbbképzéseken, 

bemutatóórákon, műhelyfoglalkozásokon. Közvetlen kollégáitól is tanul. 

Vállal bemutatóórákat a fejlesztés és saját fejlődése érdekében. A 

portfólióhoz kapcsolódó önreflexiói is e fejlődést bizonyítják. 

Órai önelemzései szakszerűek.

8.3.  Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.

Helyzetgyakorlatokkal, kollégákkal való konzultációval tudatosan fejleszti 

kommunikációját. Rendszeresen olvassa a módszertani folyóiratokat 

(Biológia tanítása,  Új Pedagógiai Szemle stb.), esetleg publikál is bennük.

A tanítási órán ügyel beszédtempójára, hanglejtésére, táblai vagy interaktív 

táblai munkájára. Ez utóbbiak legyenek esztétikusak, tartalmilag pontosak, 

érthetőek. Az élőszervezetek felépítését, működését bemutató táblarajzai, 

ökológiai  folyamatábrái esztétikusak, áttekinthetőek, egyértelműek.

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok
Szakterületi/szakspecifikus példák

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Szaktárgyi KKK-k: " Elkötelezett a biológia, annak tanítása iránt. Elkötelezett az igényes tanári munkára, a folyamatos önművelésre. Részt vesz a biológia fejlesztési, innovációs tevékenységében. Fontosnak tartja a biológián belüli szakmai 

együttműködést. Tisztában van a biológia etikai kérdéseivel."
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8.4. 

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára 

vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési 

lehetőségeket.

Lehetőség szerint kapcsolatot tart fenn a szaktárgyához illeszkedő 

egyetemekkel, kutatóintézetekkel. A továbbképzéseket szervező egyesületek 

tagja (pl. MABITE). Tájékozódik és rendszeresen olvassa az interneten is 

hozzáférhető közleményeket. Konferenciákra és továbbképzésekre jár, s 

ezeket dokumentálja. Rendszeresen olvassa a Biológia tanítása és más 

pedagógiával és szakdidaktikával összefüggő kiadványokat. 

Továbbképzésekre jár és konferenciákat látogat.

Beleszövi a tananyag ismertetésébe a legújabb eredményeket, vagy a 

szakmai szempontból hozzá kapcsolható kísérleteket, felfedezéseket, 

találmányokat, módszertani újításokat, pl. klónozás, Humángenom Program 

stb. 

8.5.  Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. 

Törekszik az új tudományos eredmények érthető formában való 

továbbadására. Igyekszik a munkája során kipróbálni új módszereket, részt 

vesz pedagógiai kutatásban. Kiemelten kezeli a természettudományok által 

fejleszthető tanulói kompetenciákat.

Szükséges mértékben használja (ha rendelkezésre áll) az interaktív táblát, 

projektort, számítógépet). Óráin szerepet kapnak a természettudományok 

által fejleszthető kompetenciák.

8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat. 

Taneszköz-kiállításon és tankönyvbemutatókon, a kiadóknál tájékozódik a 

digitális eszközökről és technológiákról. Rendszeresen tanulmányozza a 

Realika, SDT biológiai vonatkozásait ismereteinek naprakészen tartása 

érdekében.

Taneszköz-kiállításon és a tankönyvkiadóknál tájékozódik a digitális 

eszközökről és technológiákról. Képes a digitális tananyagokat adaptálni a 

tananyaghoz az osztály szintjéhez és önmaga tanítási stílusához.  Lehetősége 

szerint óráin alkalmazza azokat.

8.7.  Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.

Aktív kapcsolatrendszert hoz létre természettudományi múzeumokkal, 

egyetemekkel, főiskolákkal, szakmai fórumokkal, kutatóintézetekkel, 

pedagógiai intézetekkel, nemzeti parkokkal. Bekapcsolódik és szakmai 

kapcsolatot tart intézménye és a régió munkaközösségeivel, a fenntartó és a 

pedagógiai intézet munkatársaival.  Bekapcsolódik szakmai programok, 

versenyek, továbbképzések, közös szakmai projektek lebonyolításába.

Óráin felhívja a figyelmet a múzeumi programokra, aktuális rendezvényekre, 

illetve teret ad az itt szerzett tapasztalatok, élmények megbeszélésére.

8.8.  Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.

Aktív résztvevője labor- és taneszközfejlesztő, beszerző pályázatoknak. Új 

oktatási módszerek hatékonyságát vizsgáló kutatásokban vállal szerepet, pl. 

szakmai publikációk, tankönyvírás bemutatása. Nemzetközi uniós 

projektekben is dolgozik, esetenként a diákokat is bevonva. Ökoiskola 

szervezésében és fenntartásában tevékenykedik. 

Óráin, érettségi előkészítő és szakköri foglalkozásain tehetséges tanítványait 

felkészíti a  pályázatokon, szaktárgyi tanulmányi versenyeken való 

részvételre.

8.9.  Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.

Szakmai, hazai és uniós projektek, pályázatok résztvevőjeként bemutatja, 

hogy az adott munka miben segítette szakmai fejlődését. Ha lehetőség van 

rá, online kapcsolattartást valósít meg más biológia tanári 

munkaközösséggel, a határon túli  kollégákkal.

Tanítványai figyelmét felhívja az online hozzáférhető kutatási pályázatokra, 

biológia tanulmányi versenyekre.
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