
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fizika

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

1.1.   
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással 

rendelkezik.

Pontosan helyezi el  a tanított témakört a tananyagban, a fizika egészében és 

a természettudományokban. A tervezés során figyelembe  veszi a természeti 

folyamatok térbeliségét és időbeliségét, így a fizika vizsgálódási területeit, 

amelyek a  mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy magukba 

foglalja, mint a csillagrendszerek évmilliók alatt bekövetkezett változásait. 

Magabiztosan helyezi el a tanított témakört a tananyagban, a fizika 

egészében, a természettudományokban. Birtokában van az anyag mély 

összefüggéseinek (definíciók, törvények, kísérletek, tudománytörténet). Ez 

szükséges a szaktárgyi biztonsághoz.

1.2.   
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani 

tudással.

Tervezése során a tantervet veszi alapul, nem tanít kevesebbet és az osztály 

teherbírásához képest többet. Ismeri a szaktárgy tanítása során fejlesztendő 

kompetenciákat. Kiemelt figyelmet fordít a szaktárgy speciális 

összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére. 

A fizika tanterv témái spirálisan egymásra épülnek (mechanikai hullámok, 

elektromágneses hullámok, fény, anyaghullám).

 Tudatosan használja a szakterminológiát.

Nem tanít kevesebbet és az osztály teherbírásához képest többet. Nem vár el 

olyan ismereteket, amelyek használatára még nem érett az osztály.

1.3.    Fogalomhasználata pontos, következetes.

Használja a szakterminológiát. Használja a szakterülethez tartozó 

fogalmakat,  azok időbeni sorrendiségét, tartalmi kapcsolódási pontjaikat. 

Fogalomhasználata logikus, világos, mindig  a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő.  Pontosan használja a fogalmakat. 

Az életkorhoz kötötten pontos és következetes. Hetedik és nyolcadik 

osztályban az életkori sajátosságoknak megfelelően definiálja a fogalmakat, 

fogalmazza meg a törvényeket. 

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

szaktárgyi koncentrációt). 

Megmutatja és felhasználja a tanult ismeretek  tudományos és technikai 

környezethez kapcsolódását (pl. mágnesség, mikrohullámok, 

hullámtulajdonságok).  Az oktatási folyamat során igyekszik a felmerülő 

problémákat legszélesebben kapcsolni a természettudományokhoz (pl. hő, 

hőmérséklet, áram hatásai, fény, radioaktivitás).  Ha az aktuális téma engedi, 

kihasználja természettudományos ismeretek és a művészetek, az irodalom és 

a sport harmóniáját (pl. mozgások, erők).

Megmutatja és felhasználja a tanult ismeretek  tudományos és technikai 

környezethez kapcsolódását, felhasználja azokat (pl. sebességrekordok, 

technikai és fizika korlátok a sebesség növelésekor, hangsebesség átlépése 

levegőben, a fénysebesség határsebesség szerepe). Szaktárgyi kapcsolat pl. a 

kémiával (anyagmennyiség).

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

tudására.

Az oktatási folyamatban épít a tanulók korábban tanult, tapasztalatból 

szerzett ismereteire. Azokra a  külső hatásokra, motivációkra, amelyek 

folyamatosan érik a tanulókat a természeti és mesterséges környezetből (pl. 

az energiaterjedés módjai, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás, száloptika).

Otthonról, szülőktől, internetről hozott, saját gyakorlatból szerzett ismeretek 

felhasználása, pl. mozgásoknál, hőszigetelésnél, Brown mozgásnál, a testek 

tehetetlenségének tanulásánál.

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

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.

Használja és kihasználja az IKT-eszközök nyújtotta lehetőségeket, a 

szakirányú szoftvereket, digitális tankönyveket, digitális 

feladatszerkesztőket. Törekszik  az analóg mérési demonstrációs eljárások 

mellett a digitális mérési, adatgyűjtési és adatfeldolgozó technikák 

felhasználására. Felhívja a figyelmet az interneten elérhető ismeretek 

kritikus szemléletére, használatára.

Felhívja a figyelmet az interneten lévő ismeretek kritikus szemléletére, 

használatára (pl. energiát "termelő, előállító" gépek).

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

Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a terepi munka. Ezekre épülnek a természettudományos fogalmak és a rájuk alapozott elméletek. Tudja, hogy a 

természettudományos következtetés alapvetően mennyiségi jellegű. Ismeri a következtetések oksági és statisztikai módszereit, az így kapott összefüggések értékét. Ismeri a természeti törvények jelentőségét, tisztában van a modellek 

egyszerűsítő jellegével. A tanulók életkori sajátosságaihoz, absztrakciós képességeihez és tudásszintjéhez igazodva képes bemutatni, kísérletekkel demonstrálni, kvalitatív, illetve elemi kvantitatív szinten, számításokkal értelmezni az oktatott 

fizikai jelenségeket és törvényeket. Ismeri és alkalmazza a fizikatanításban a modern pedagógia módszereit iskolai és iskolán kívüli környezetben (projektmódszer, kooperatív technikák, konstrukciós feladatok). Megfelelő rutinnal 

alkalmazza a fizikai kísérleti eszközöket, a számítógépes szimulációs lehetőségeket és az interneten elérhető tudásanyagot. Képes a megtanult tudományos ismeretek, az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvények 

bemutatására, ismertetni tudja a mindennapi életben előforduló eszközök működésének természettudományos alapjait. Rendelkezik alapvető tudománykommunikációs képességekkel. Képes érzékeltetni diákjaival a természettudományok 

működésének lényegét, a közöttük lévő szoros kapcsolatot és a társadalom felelősségét a természeti környezet megőrzéséért. Látja, illetve tanítványaival láttatni tudja a társadalom mindenkori technikai szintjének szoros kapcsolatát a 

természettudományos ismeretekkel. Képes a különböző szakterületek tudás- és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére, integrációjára."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 1
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1.7.   
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási 

módszereket, taneszközöket alkalmaz.

Kiemelt figyelemmel kíséri és alkalmazza a fizikatanításban a modern 

pedagógia módszereit iskolai és iskolán kívüli környezetben (projekt- 

módszer, kooperatív technikák, konstrukciós feladatok).

Megfelelő rutinnal alkalmazza a fizikai kísérleti eszközöket, a számítógépes 

szimulációs lehetőségeket és a digitális környezetben elérhető 

információkat. Modellezésekkel, tanórai demonstrációs vagy laboratóriumi 

gyakorlattal támogatja a problémák értelmezését. Kísérletezik, bemutat 

eszközöket, szimulációs programokat használ, gondolatkísérletet ismertet.

Kísérletezik, eszközöket bemutat (pl. hullámok keletkezése, hullámok 

terjedésének tulajdonságai), szimulációs programokat használ (pl. 

elektromágneses hullámok terjedése), gondolatkísérletet ismertet.

1.8.   Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.

A tanítási folyamat során a tanulókat bevonva igyekszik inspirálni, kreatív 

tanítási módszereket alkalmazni. Az egyes természeti törvényszerűségek 

bemutatásával, innovatív tanári módszerekkel fejleszti az önálló tanulói 

személyiséget. Logikai feladatokat ad (pl. áramköri feketedoboz, jelenségek 

deduktív feldolgozása), amelyek megoldása nem  tanult rutint, hanem önálló 

gondolkodást igényel. Rámutat egy-egy fizikai probléma többutas megoldási 

lehetőségére.  Figyelemmel kíséri a szakterülethez tartozó tudományos és 

módszertani felfedezéseket. 

Logikai feladatokat is ad, amelyek megoldása nem  tanult rutint, hanem 

önálló gondolkodást kíván (pl. tervezzen hajítógépet, patronhajtású 

kiskocsit, léghajót spiritusz égővel).

1.9.   
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére.

Példákon keresztül bemutatja, hogy a fizika a természetben lejátszódó 

folyamatokra, jelenségekre keres egzakt magyarázatot, és a megszerzett 

ismeretek alapján képes eszközöket készíteni, azokat céljuknak megfelelően 

működtetni. Ilyenek pl. a villamosenergia-előállítás vagy a termodinamika 

törvényei, hullámok tulajdonságai, fény, hang.   

Gyakorlati feladatokat is ad, amelyek megoldása nem tanult rutint, hanem 

önálló gondolkodást igények (pl.  környezetvédelem,  energiafelhasználás, 

vagy ismertesse egy gyakorlatban használt eszköz működési elvét, 

használatát). Lásd még 1.8. pont.

1.10.    

       

Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

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

információközvetítő és adatcserélő eljárások online módszereit. Felhívja a 

figyelmet az elérhető digitális adathalmazban lévő ismeretek kritikus 

befogadására. Csoportmunkák során, egyéni munkák (pl. dolgozatírás) 

ismerteti és elvárja az etikus együttműködés szabályainak betartását.

Felhívja a figyelmet az interneten lévő ismeretek kritikus befogadására.  

Megtanítja a tanulót arra, hogy a megszerzett ismeretet csak akkor adja 

tovább, ha megbízhatónak ítéli.

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.

Iskolatípusonként és korosztályonként alkalmazkodik a célok kijelölésében a 

törvényi tantárgyi előírásokhoz.

Az intézmény pedagógiai programjában, a helyi tantervben megfogalmazott 

általános képzési célokat az adott csoport sajátosságait figyelembe véve 

bontja részcélokra. Tudja, hogy milyen igényeknek  (osztály, évfolyam, 

tanulók) megfelelően kell felzárkóztatást, tehetséggondozást végeznie. A 

részcélokat ennek megfelelően tűzi ki.

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 tematikus terv 

tükrözi a szaktantárgyi, fizika tantervi követelményrendszert. Az éves 

tervezet mindig váz, amelyet az adott osztály adottságaihoz kell igazítani a 

tanév során. (A tantervtől, tematikus tervtől több, mint 15%-os elmaradás 

nem kívánatos.)

A tanítási órán a tanmenetnek megfelelő ütemezés szerint halad. (A 

tantervtől, tematikus tervtől több, mint 15%-os elmaradás nem kívánatos.)

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

Szaktárgyi KKK-k: "Képes szakmai és szakpedagógiai ismereteinek folyamatos megújítására, az új eszközök, oktatási módszerek, tudományos eredmények alkalmazásán alapuló szakmai fejlődésre. Képes tantárgyi követelményekhez 

igazodva az oktatási eszközök és módszerek megválasztására, a különféle oktatási módszertani eredmények értékelésére. Képes kollektív munkában történő helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus tervezésre. Ismeri a szaktárgy 

tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket, vizsgakövetelményeket, a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szempontjait."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

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

Tematikus terveiből és óraterveiből látható (óráján tapasztalható), hogy a 2.2 

szerinti körültekintő tervezés – a tananyag belső kohéziójának figyelembe 

vétele és az iskola nyújtotta lehetőségek  mellett, azzal azonos mértékben – 

támaszkodik a tanulói összetételre, a lehetőségekre. Reflexióiban 

megindokolja, ha valamely, a tantárgy belső logikája szempontjából fontos 

elem (pl. célszerű sorrendiség) nem valósítható meg. Felhasználja és 

kihasználja a szertár nyújtotta lehetőségeket. Ismeri és mozgósítja a tanulók 

rendelkezésre álló iskolai és hétköznapokból szerzett tudását. Az egyes 

természeti törvények bemutatásához  (ha lehetséges) gyakorlati, mérési 

eljárást, demonstrációs vagy tanulói kísérletet használ.

Ismeri a tantervet és az iskola pedagógiai programját. Tudja, hogy mely 

területeken (osztály, évfolyam, tanulók) kell felzárkóztatást, és hol 

tehetséggondozást végezni. Felhasználja és kihasználja a szertár nyújtotta 

lehetőségeket. Ismeri és mozgósítja a tanulók rendelkezésre álló iskolai és 

hétköznapokból szerzett tudását. Figyel arra, hogy a természettudományos 

pontosság életkorhoz kötött. Kilencedik-tizedik évfolyamon a hetedik és 

nyolcadik osztályban tanult fogalmakat  pontosítja. 

2.4.  Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

Használja az IKT-eszközök nyújtotta lehetőségeket, illetve digitális 

méréstechnika által felkínált komplex méréseket, eljárásokat.

Ha rendelkezésre állnak az eszközök, akkor az óra egy-egy részében, ahol 

funkcionálisan szükséges, filmet, szimulációt, képeket vetít, amelyek 

hasznosak, érdeklődést felkeltők, kiegészítik az elhangzottakat. 

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

Figyelembe véve a tantervet és a ráépülő tematikus tervet, a kitűzött cél(ok) 

elérése mindig jól követhető. Az óra lehet új ismereteket közlő, gyakorló, 

ismétlő, összefoglaló, mely logikusan követhető a tanulók számára is. A 

tanítási egység, amikor csak lehetséges, problémafelvetéssel, demonstrációs 

kísérlettel  indul, és a végén  az osztállyal közösen kialakított adott 

válasszal, problémamegoldással zárul.

Az óra lehet új ismereteket közlő, gyakorló, ismétlő, összefoglaló, vagy ezek 

ötvözete, keveréke. Ez a tanulók számára is követhető.

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

Az oktatási folyamat, az egyéni, csoportos vagy frontális órai munka mindig  

figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, és bevonja a tanulókat a 

közös munkába.

Az óra minden részében a tanulókat feladattal látja el, pl. figyelem elvárása, 

gyakorló feladat egyéni vagy csoportos munkában, problémamegoldás 

egyéni vagy csoportos formában. A munka végén értékel különböző 

értékelési eljárások alkalmazásával, pl. szöveges, érdemjeggyel kifejezett, 

vagy egyéni – a tanulók által elfogadott ösztönző – értékelési eljárás.

2.7.  Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.

Az egyes témák csoportos munkába való szervezésével, IKT-eszközökkel 

történő feldolgozásával lehetőséget nyújt a tanulók társas kapcsolatának 

fejlesztésére, csapatépítésre, a kommunikáció javítására.

A társas kapcsolatok fejlesztése egy-egy fizikaórának általában nem lehet 

célja. Csoportmunkák, páros munkák szervezésével azonban lehet segíteni a 

tanulók közötti elfogadottság megerősítésében, pl. egy mérés kivitelezésénél 

a tanulóknak együtt kell működni a siker érdekében.

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét.
A fizikai problémák megoldására  különböző utakat keres (energetikai 

jellegű feladatok). Differenciálással segíti a tanulók problémamegoldását. 

A felzárkózásra szorulóknak és a tehetséges, érdeklődő tanulóknak is 

feladatot biztosít. 

2.9.  Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.

Az óra céljaitól függően ez eltérő lehet. Az óra légköre motiváló, ösztönző. 

A felmerülő problémák, kísérletek alkalmasak a tanulók aktivizálására. A 

csoportmunkánál differenciált munkamegosztást alkalmaz.

Az óra céljaitól függően ez eltérő lehet. Az óra légköre motiváló, ösztönző 

(dicsér, elismer, szükség esetén elmarasztal). Az órán  mindenkinek van 

feladata, a mérésnél, csoportmunkánál részfeladat, a gyakorlásnál 

differenciált feladatsor.

2.10.    

     

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket.

Az óratervben pontosan körülhatárolja, hogy milyen ismeretet kíván 

megtanítani, milyen módszerrel és milyen eszközzel, kísérlettel, méréssel. 

Tematikus és óraterveiben világosan látszik, hogy egy-egy eszköz 

használata, egy-egy feladat megismerése, egy-egy kép, digitális anyag 

hogyan kapcsolódik a tanulás folyamatába (pl. anyagszerkezet bemutatása, 

atommodellek, radioaktivitás).

A tanulók számára világos, hogy mit tanulnak, mi az új ismeret,  egy-egy 

eszköz használata, egy-egy feladat megismerése, egy-egy kép vagy videó 

bejátszása hogyan kapcsolódik a tanulás folyamatához (pl. közegellenállás – 

szélviharok, toló sugaras repülőgépek "használata").

2.11.    

     
Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.

Az óra céljának eléréséhez többféle módszertani utat tervez a tanulói 

csoportok sajátosságait figyelembe véve. Egy-egy probléma, megoldására 

több megközelítést is felsorakoztat. Az összetettebb problémák 

megoldásának ismertetése is hasznos lehet az egyszerű megoldások 

keresésének ösztönzésére. Ha a tanulók több, egymástól eltérő megoldást 

adnak, azok bemutatása egymás mellett történik.

A bonyolult megoldásokat ismerteti, az egyszerű megoldások keresését 

ösztönzi. Ha a tanulók több, egymástól eltérő megoldást adnak, lehetőséget 

biztosít azok egymás melletti ismertetésére (pl. mozgások elemzésénél lehet 

egyenletrendszerek megoldásával vagy grafikonok rajzolásával választ adni 

a kérdésre).
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2.12.    

     
Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja.

Az óratervekhez készített reflexióiban elemzi a felmerült problémák okait,  

és utal a módosításra is. 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.

Ha a tervezett óra megvalósítása közben felmerülnek hiányosságok 

(technikai probléma, a tanulók ismereteinek vagy gyakorlottságuknak 

hiánya), és ezek miatt a célok nem valósíthatók meg, módosítsa az óra tervét 

pedagógiai és szaktárgyi szükségleteknek megfelelően (pl. 

elektromosságtani probléma hőtani ismeretek nélkül nem oldható meg, 

akkor meg kell állni a hőtani ismeretek ismétléséhez). 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

érdeklődésüket.

Figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, prefizikális ismereteit,  

érdeklődését a mindennapi újdonságok iránt, valamint a hétköznapi 

problémák iránt. Kihasználja e területek tanításánál a vita és egyéni 

véleményalkotás módszereit.

Ha a tananyag lehetővé teszi, megmutatja, hogy a tanultak hogyan 

kapcsolódnak a hétköznapi élethez (pl. mozgások, elektromosságtani 

ismeretek, energiafelhasználás) vagy a tudományos élethez, ipari kutatáshoz.

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

esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.

Kiemelt figyelmet fordít  az érintett korosztályok fizikai állapotára  és 

életkorára. A tanulókkal való kapcsolatteremtés kialakításánál figyel a 

tanulók mentális és pszichés állapotára. A diákok hangulatát javító, 

feszültségeiket oldó (játékos) gyakorlatokat, feladatokat ad, amikor 

szükségét érzi. 

Kiemelt figyelmet fordít  az érintett korosztályok fizikai állapotára és 

életkorára. A tanulókkal való kapcsolatteremtés kialakításánál figyel a 

tanulók mentális és pszichés állapotára. A diákok hangulatát javító, 

feszültségeiket oldó (játékos) gyakorlatokat, feladatokat ad, amikor 

szükségét érzi.

3.3. 
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden 

tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra.

Az oktatási folyamat során bizalmi légkört alakít ki tanítványai körében, a 

diákok világosan látják, hogy a valós életben a tetteik következményeivel 

számolni kell. A bizalmi légkör kialakítását pozitív visszacsatolással 

támogatja. 

Elismeri a tanulók teljesítményét szavakban is. Egy egész feladat helyes 

megoldását, egy megszólalást, egy kiegészítést  vagy javítást is megdicsér, 

ha megfelel. A problémamegoldó vagy számításos feladatok megoldásnál 

helytelen válaszok esetén rávezet a helyes megoldásra, ösztönző 

megjegyzéseket tesz. 

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

taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 

A megszokottól eltérő, újszerű tanulói környezetet teremt, újszerű 

megoldásokat keres egy-egy téma feldolgozására: könyvtárhasználat, tanulói 

kutatómunka, IKT-eszközök beillesztése. Kihasználja a digitális környezet 

adta értékelési rendszert.

Bútorok, eszközök elrendezésével is elősegíti a végzett munka kényelmét, 

hatékonyságát Lehetővé teszi, hogy a teremben lehessen közlekedni, ha 

szükséges, az eszközök használata kényelmes. 

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 problémák megértéséhez, a tudás elmélyítéséhez tanári, tanulói 

kísérleteket, laboratóriumi méréseket használ fel. Az önálló 

ismeretszerzéshez online felületeket, feladatokat, tanulói előadásokat, 

kutatómunkát biztosít.

Ha  segédeszközök (saját maga által készített, szabad szoftverekből letöltött, 

vásárolt) rendelkezésre állnak, a hatékonyság javítása és a tanulás segítése 

érdekében alkalmazza azokat (pl. önálló, vagy példatárból összeállított 

feladatsor). Az eszközöket a pedagógiai cél megvalósítása érdekében 

használja. Ügyel a fizika kísérletező jellegének megőrzésére. 

3.6. 
Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására.

Változatos pedagógiai módszereket alkalmaz (pl. projektmunkák, 

kiselőadások szervezésével, ábra- és grafikonelemzéssel - kinematika, 

dinamika, munka, hűlési görbék-, házi dolgozat, tanulói kutatómunka, 

technikai feladatok biztosításával).

Változatos pedagógiai módszereket alkalmaz (pl. projektmunkák, 

prezentációk szervezésével, ábra- és grafikonelemzéssel - kinematika, 

dinamika, munka, hűlési görbék -, házi dolgozat, tanulói kutatómunka, 

technikai feladatok biztosításával).

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Szaktárgyi KKK-k: "Képes a tanulók tipikus érvelési stílusának felismerésére, a fizikai világról alkotott téves képzeteinek és fogalomalkotásának azonosítására és a leküzdésükhöz szükséges stratégiák alkalmazására.

Diákjaiban józan fenntartásokat épít ki minden olyan „új” elmélettel szemben, amely ellentmondásban áll az alapvető fizikai törvényekkel, illetve jellegzetes áltudományos vonásokkal bír. Felkészült a szaktárgy tanulásában kiemelkedő 

eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint az informatikai ismereteknek a szaktárgy tanulása során való felhasználására. Ismeri a szaktárgy megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges 

gondolkodásmód kialakulásában, kialakításában szerepet játszó pszichológiai tényezőket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség alapvető tanulás-módszertani jellegzetességeivel, hibáival. Képes az érdeklődés és a figyelem 

folyamatos fenntartására."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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3.7. 
Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra.

Gyakoroltatja a szövegértést, a tartalom megértését és érthető 

megfogalmazását a tananyag feladatainak feldolgozásával. Számítási 

feladatok gyakorlásánál figyelembe veszi a fokozatosság elvét. Figyel a 

szóhasználatra és a nyelvhelyességre. Ha a probléma forrása tanulási vagy 

szövegértési, számolási, írási nehézség, koncentrációs hiba, 

memóriaprobléma, akkor szakember segítségét javasolja.

Felismeri a feladat- vagy problémamegoldásban a tanulók nehézségeit, 

előzetes ismereteinek hiányosságait. 

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 prezentációs feladatokat ad. A tanítási 

folyamat során ösztönzi a tanulókat a modellalkotásra.

Egyszerű logikai szerkezetű tananyagokat ad fel önálló feldolgozásra akár 

órán is. A megbeszélés során megmutatja, hogyan lehet az írott szövegből a 

lényeges elemeket kiemelni, a meglévő ismereteink rendszerébe beilleszteni. 

Feladatokat ad saját könyvtárba vagy blogba feltöltésre, vagy e-mailben 

elküldve a tanulóknak. 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

A  személyiségével mintát közvetít. A fizika tantárgy a környezeti 

problémák felvetésével tág teret nyújt a nevelésre. A tananyag jellegéből 

fakadó nevelési lehetőségeket kihasználja, mint pl. a kölcsönhatások 

tárgyalása, elemek átalakulása – átalakítása, a világegyetem kialakulása.

A fizika tananyag tárgyalása, feladatok megoldása vagy akár ismétlése során 

megjegyzéseivel segíti a tanulót a helyes magatartás kialakításában, a 

közösségi kapcsolatok helyes gyakorlásában, helyes tanulási stratégia 

kialakításában.

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

sokoldalúan tárja fel.

Tanítványait ismeri, feltárja erősségeiket, gyengéket és hiányosságaikat. 

Teret ad a visszahúzódó gyereknek és ösztönzi a kibontakozását (kutató-, 

gyűjtőmunka, eszközkészítés), az extrovertáltakat ugyanakkor – ha feltétlen 

szükséges, de fejlődésüket nem korlátozó – keretek közé szorítja.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

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

A tanulók személyiségfejlődésénél figyelembe veszi az életkori 

sajátosságokat. Az értékelésnél beszámítja az önmagához való fejlődés 

mértékét is, a hozzáadott értéket.

A tanulók teljesítményét fejlődésében értékeli.

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

kibontakoztatására törekszik.

Az oktatási folyamat során a tanulói személyiségfejlesztéshez hozzájárul a  

szabadon megválasztható témák felkínálásával. Kiselőadás, projektmunka, 

témanapok tartása, technikai eszközkészítés (szertárfejlesztés).

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

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

számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.

Felzárkóztatással, képesség- és kompetenciafejlesztő feladatokkal segíti  a 

személyiségfejlődéssel küzdő tanulókat. Kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, 

a fejlesztőpedagógussal.

Ha  egy tanulónál viselkedészavart, beilleszkedési zavart tapasztal, a szülő 

és osztályfőnök bevonásával szakember segítségét javasolja.

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. A felkészítő terv 

megjelenik a szaktantárgy helyi tematikus terveiben, vizsga-előkészítőkben. 

(Pl.: felzárkóztatás,  érettségi felkészítők, versenyfelkészítés )

Különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében, ha szükséges, szakember 

segítségét veszi igénybe. Magatartása segítőkész, együttműködő.

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 biztosít.

Csoportos tanítás esetén, frontális órán is figyeli és érzékeli a tanulók 

reakcióit. A szellemileg megerőltetőbb szakaszokat igyekszik oldani. 

Hasonlóképpen szükséges a bármi okból kialakult feszült hangulatot (pl. 

általános fáradtság, figyelemhiány) oldani egyéniségéhez és a helyzethez  

illő megjegyzéssel. Lásd még a 3.3. indikátort.

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: "Képes a diákok érdeklődését, nyitottságát kialakítani és fenntartani a fizika és a természettudományok iránt az életkornak, nemnek és a személyiségnek megfelelő motivációs eszközök alkalmazásával. Ismeri a szaktárgy 

tanítása során fejlesztendő kompetenciákat. Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére. Ismeri és alkalmazza a fizikatanításban a modern pedagógia módszereit iskolai és iskolán 

kívüli környezetben (projektmódszer, kooperatív technikák, konstrukciós feladatok). Tanítványait racionális gondolkodásra, érvelésre, természettudományos megközelítésre neveli."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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4.8. 
A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk.

A diákok előzetes, prefizikális ismeretei sokszor  féligazságokon alapulnak. 

Ezeket következetesen módosítja a  tananyag feldolgozása során (pl. hő, 

hőmérséklet, radioaktivitás,  energia fogalma). Segíti a média és a 

kortárscsoportok információinak és értékrendjének reális kezelését. 

Elismeri a tanulók teljesítményét, szóban is értékel. A problémamegoldó 

vagy számításos feladatok megoldásánál szakszerűen javít. A tanult elméleti 

anyag hiányosságánál ösztönző megjegyzést tesz.

4.9. 
Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben kezeli.

Figyelmet fordít arra, hogy az elsajátított készségek és a begyakorolt 

módszerek a tanulás későbbi szakaszában is lehetővé tegyék az ismeretek 

utólagos, egyéni megszerzését, az egyéni tanulást. Ismeri, feltárja a tanulói  

erősségeket és hátrányokat, hiányosságokat.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

4.10.    

     

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását.

Számot vet a sikerekkel és az esetleges sikertelenséggel, épít saját 

tapasztalataira. Egyénre szabott feladatokkal is fejleszt. 

Olyan értékelést, bánásmódot alkalmaz, amely a pedagógus és a tanuló 

egyéniségéhez is illeszkedik. 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

5.1.  Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.

Az óra harmóniáját a kitűzött célokkal összhangban, rugalmasan,  pozitív 

hozzáállással valósítja meg. Megjelenésével, kommunikációs képességével 

erősíti azt. A harmonikus légkör kialakulását segíti az alkalmankénti 

csoportmunka megszervezése.

Ez az óralátogatások általános indikátora,  nem tantárgyspecifikus. 

5.2.  Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.

Tanítványait megismerve  a pozitívumokat hangsúlyozza, pl. egyes tanulók a 

gyakorlati problémák megoldásában sikeresebbek, mások az elméleti 

megközelítésekben.

A tanulók hangnemét, vagy egy adott szituációban való tanulói 

megnyilvánulás helyességét vagy helytelenségét értékeli. 

5.3. 
Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.

Figyelembe veszi az eltérő környezetből érkező tanulók, eltérő 

természettudományos műveltségi szintjeit. Bíztatja, segíti a hátrányos 

helyzetű tanulókat, egyéni bánásmód kialakításával támogatja a gyorsabb 

integrálódást. 

A szemléltető példák kiválasztásával körültekintően jár el, pl. a középkori 

tudományos élet és az egyház viszonyának tárgyalása nem lehet sértő a 

vallásos meggyőződésű tanulók számára.

5.4. 
Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a 

szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.

Projektmunka, csoportmunka, laboratóriumi mérések, iskolai kirándulások 

szervezése, üzemek megtekintése, játékok és vetélkedők szervezése 

támogatják az együttműködést.

A tanári támogató attitűd érvényesül az órán. Megerősíti a tanulót a tanulás 

fontosságában. Ezeknek módszerei lehetnek: érdekes kísérletek önálló 

elvégzése, versenyfelkészítés, pályázatokon való indítás. 

5.5. 

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható értékeléssel.

A fegyelmezett és  jó ütemű tanítási egységgel,  laboratóriumi foglalkozással 

biztosítja a konfliktusmentes óravezetést. Munkája során  a kialakított tanár-

diák  értékelési rend egymásra épülésével világos szabályokat alakít ki. 

Csoportos és egyéni munkák során (pl. dolgozatírás) ismerteti és elvárja az 

etikus együttműködés szabályainak betartását. Felhívja a figyelmet mások 

szellemi és fizikai termékeinek felhasználására vonatkozó szabályokra (pl. 

puskázás, tanulótárs által készített modell jogtalan felhasználása). Az órai 

folyamatos kiszámítható értékeléssel konfliktusmentes légkört biztosít. 

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

hatékonyan kezeli.

Lásd 5.1 és 5.5 pontok. A tanár, mint a viták levezetője, a megbeszélések 

irányítója bizalmi légkört biztosít, a meggyőzés eszközével él, és kulturált 

keretek között tartja a kialakult vitát.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

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

tanulók vitakultúráját

Önálló véleményalkotás és viták olyan fontos témákban mint fény 

tulajdonságai, atomenergia szerepe, vagy a világegyetem keletkezése stb. 

Tudatosítja diákjaiban, hogy vitázni csak szakmai ismeretek birtokában 

szabad.

Érdekes kérdések tárgyalása (környezetvédelem, energiatakarékosság, zöld 

energiák használata, utazás a világűrben, atomenergia felhasználása) során 

felhívja a figyelmet az eredményes érvelés eszközeire, módjaira. Nagy 

gondot fordít a pontos fogalmazásra, a vitakultúra fejlesztésére. 

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

osztályfőnöki tevékenység
Szaktárgyi KKK-k: "A tanár felkészült tanulmányi versenyek tervezésére, szervezésére, kivitelezésére."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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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. Ismerteti a kiemelkedő magyar tudósok 

munkásságát, és ezen keresztül a hazaszeretetre nevel. Közvetíti a 

sokféleség és más kultúrák megismertetésével azok elfogadásának 

fontosságát. 

Figyelmet fordít a tanterem rendjére, a tanulók kulturált magatartására, 

viselkedésére. Ez a figyelem nem lehet kirekesztő, elítélő, kiközösítő. 

Mindent a súlyának, fontosságának megfelelő helyen és mértékben értékel. 

5.9. 

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz 

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

digitális eszközök funkcionális használatának terén.

Az IKT-kompetenciákon alapuló oktatási módszerek egyes tantárgyi 

követelmények elsajátítását segítik (pl. modellezés, fizikatörténet, fúzió, 

fisszió). A közös tanulói munka segíti a tanulói közösségek formálódását.  

Az online közösségek az órák alatti esetenkénti alkalmazás mellett 

felhasználhatóak a gyakorlásra, az óráról hiányzó tanulók felzárkóztatására 

is.  Felhívja a tanulók figyelmét az internet veszélyeire, a visszaélések 

lehetőségire.

A csoportos munkában elektronikus úton, hosszú határidővel elkészítendő 

feladatok segítik az IKT-kompetenciákon alapuló oktatási módszerek, egyes 

tantárgyi követelmények elsajátítását. A tanulók egyéni informatikai 

jártasságuknak megfelelően vesznek részt a munkában. 

5.10.    

     
Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.

Kooperatív tanulási technikákat alkalmaz az órákon. Egyéb tanórán kívüli 

tevékenységeket szervez, pl. könyvtárak, múzeumok, üzemek látogatása, 

kirándulások, iskolai táborok.

Kooperatív tanulási technikákat alkalmaz az órákon. A közös munkával 

fejleszti a közösséget (ez lehet páros vagy csoportos munka, rövid vagy 

hosszú határidős is, pl. méréskor kapnak közös feladatot, amely 

együttműködést kíván, optikai, elektromos vagy kinematikai mérés, 

prezentációk készítése páros munkában).

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.

Ismeri a kerettantervet, a helyi tantervet és a tantervi követelményeket. A 

szakmai ismeretek oktatása, a tananyag és a módszerek alkalmazkodnak a 

törvényi és tantervi követelményekhez.

Az adott tantervi fejezet meghatározza a témakört, az adott fejezet 

tanulmányi mélységét azonban a csoport érdeklődési körének függvényében 

határozza meg a szaktanár, mélyítheti vagy egyszerűsítheti a tantervi 

előírások megtartásával. 

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

különböző értékelési módszereket, eszközöket.

Az értékelésre alkalmazott eszközök, diagnosztizáló, szummatív dolgozatok, 

szóbeli felelet, prezentáció, alkalmazható még a vita, házi dolgozat, szavazó- 

és feleltető rendszer, egyéni megfigyelés, gyűjtőmunka, labormérés, mérési 

jegyzőkönyv, portfólió.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók teljesítményét, a megnyilvánuló 

kiemelkedő teljesítményt mindig jutalmazza, értékeli. Objektív teljesítményt 

értékel, amely ösztönző a tanulók számára. A teljesítménynek és a tanuló 

egyéniségének megfelelően értékel.

6.3. 
A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít.

A tesztek mellett más ellenőrzési – visszajelzési módszert is alkalmaz. A 

tesztek és számításos feladatok mellett szerepelnek kifejtő-rendszerező 

kérdések is szóban és írásban egyaránt, szövegértést ellenőrző feladatlapok, 

laboratóriumi jegyzőkönyvek. A hagyományos papír alapú eszközök mellett 

IKT-eszközöket is alkalmaz.

A tanulók tudásszintjének ellenőrzése folyamatos. A felmérők, dolgozatok 

tartalmaznak elméleti kérdést, logikai és számításos feladatot. A tudásszintet 

differenciáltan ellenőrzi.

6.4. 
A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre.

A tanár-tanuló dinamikus együttműködésével segíti  a tanítás egységének 

megteremtését, az eredményesség növelését,  melyben a pedagógus megőrzi 

irányító szerepét (bemutatott jelenségek, kísérletek közös elemzése, 

törvényszerűségek felismerése). Folyamatosan ellenőrzi a tanulók írásbeli 

munkáit (füzetek, munkafüzetek, jegyzőkönyvek, munkalapok, házi 

feladatok, házi dolgozatok). Ahol lehetséges, online kapcsolatot  alkalmaz.

A pedagógus folyamatosan visszajelez, biztat, ösztönöz. Az értékelés során 

mindig meghagyja a tanulóknak a javítás lehetőségét. A megértés 

ellenőrzése és a tanulók aktivitásának fenntartása érdekében kérdéseket tesz 

fel.

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

mérési és értékelési rendjének megfelelően.

Következetesen, maximális objektivitással értékeli a teljesítményt az iskola 

mérési és értékelési rendjének megfelelően.

6.6.  Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.

Fontos a pozitív és a negatív visszajelzések megfelelő aránya. Ennek 

érdekében igyekszik minél több visszajelzést adni, a tanulói teljesítményt 

értékelni. 

Fontos a pozitív és a negatív visszajelzések megfelelő aránya. Ennek 

érdekében igyekszik minél több visszajelzést adni, a tanulói teljesítményt 

értékelni. 

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri, valamint alkalmazza a tudásellenőrzés és a képességmérés legkorszerűbb eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különböző feladatbankokról és feladatgyűjteményekről, képes ilyenek alkalmazására. Képes a tanulók 

személyre szabott, differenciált módszerekkel történő értékelésére."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fizika

6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására 

törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését.

Az objektivitás megtartása érdekében bevonja a tanulókat saját 

értékelésükbe. Az önértékelés képességét fejleszti a tanulókban  (kiemelten 

tanulói, laboratóriumi mérésekre).

A tanulók helyes önértékelésének érdekében törekszik arra, hogy lehetőség 

szerint a tanuló szerepet kapjon előadás készítésére, megoldások 

ismertetésére, ahol megérezheti, mennyire vannak önálló gondolatai, hogyan 

tudja ezt meggyőzően előadni, mennyire érdekes az előadásmódja, mennyire 

folyamatos a beszéde, képes-e élőbeszédben előadni gondolatait.

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 módszerein a 

pedagógiai cél elérése érdekében. A kiértékelt adatok feldolgozása a későbbi 

szakmai munka, a fejlesztés meghatározója.  A tömeges sikertelenség okait 

igyekszik objektíven feltárni, módszerein változtatni. 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7.1. 
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi.

A kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi a tanár–diák és a tanár–szülő 

viszonyt. Kommunikációjával szolgálja a szaktárgy mind szélesebb körű 

megismertetését. A tanártársaival  történő konstruktív kommunikációját 

alkalmazza a munkaközösségi megbeszéléseken, tudományos 

konferenciákon, testületi értekezleteken.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

7.2. 
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.

Az IKT- adta lehetőségek és a digitális háttérfelületek használata napi szintű 

kapcsolattartást jelent. Oktató-, tesztprogramokat alkalmaz. A digitális 

oktatási egységek, az online kapcsolat akár a virtuális óralátogatást is 

biztosítja. 

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

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

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

A pozitív és negatív visszacsatolásokat elfogadja, épít azokra.  Igyekszik a 

hibákat javítani, hiányosságokat pótolni.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

7.4. 
A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik 

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

Együttműködési megállapodásokat köthet egyetemek, főiskolák 

szaktanszékeivel, múzeumokkal, pedagógiai intézettel. Ezekkel a 

kapcsolatokkal a diákok önállósodását és szakmai fejlődését egyaránt 

segítheti, pályaorientációt nyújthatnak számukra.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

7.5. 

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti 

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

meggyőzhető.

Szakmai álláspontját felkészült szakmai ismeretanyagra és a társas emberi 

kapcsolat morális feltételére építi. A tanár-diák viták során a tanulók 

érdekeit és érdeklődését tartja szem előtt. Önálló véleményt alkot, de 

kompromisszumkészséggel is rendelkezik.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

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

a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

A nevelési-oktatási tevékenység során felmerülő szaktantárgyi és nevelési 

feladatokat a törvényi keretek között hajtja végre, a munkaközösségével 

összhangban.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

7.7. 

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt 

vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, 

kirándulás) megvalósításában.

Aktív részese az intézmény és a szakmai munkaközösség programjainak 

(versenyfelkészítések, versenyek szervezése, tudományos előadások, 

szakmai napok, szakirányú intézeti-üzemi látogatások, múzeumi 

programok).

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

Szaktárgyi KKK-k: "Képes a fizika oktatásának segítségével annak alaptudományi jellegét kihasználva a műszaki, illetve más természettudományos tudásterületek iránti érdeklődés felkeltésére, a fizikai ismeretek, gondolkodásmód és 

problémamegoldás széles körű alkalmazhatóságának megmutatására."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fizika

7.8. 
A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki.

Változatos pedagógiai módszereket alkalmaz. Projektmunkák, prezentációk 

szervezésével, ábra- és grafikonelemzéssel (kinematika, dinamika, munka), 

házi dolgozat, tanulói kutatómunka, technikai feladatok biztosításával.

Órákon a kérdezés lehetőségét biztosítja, a tanulói tévedés lehetőségét 

elfogadja. Az órán az irányító szerepet megtartja. 

7.9. 
Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően 

kommunikál.

7.10.    

     

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését.

Törekszik a helyes nyelvi megfogalmazásokra, a szakmai kifejezések 

elterjesztésére. 

Törekszik a helyes nyelvi megfogalmazásokra, szakmai szókincs 

elterjesztésére. A tanulókkal való közös munka során segíti a tanulók 

szaknyelv-használatát, törekszik a fizika szaknyelvének jártasság szintű 

megközelítésére.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

8.1. 
Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, 

és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

A tanári példamutatás fontosságával minden helyzetben tisztában van. 

Fontosnak tartja a továbbképzéseket a szakmai ismeretek bővítésére, 

frissítésére. Követi és ismeri a fizikatudomány legújabb eredményeit. 

Az órán alkalmazott szakmai és pedagógia módszerek illeszkednek az 

egyéniségéhez. A másoknál látott jó módszereket az egyéniségéhez illesztve 

használja, adaptálja 

8.2.  Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.

Rendszeresen részt vesz módszertani továbbképzéseken, bemutatóórákon, 

műhelyfoglalkozásokon. Közvetlen kollégáitól is tanul. Vállal 

bemutatóórákat, előadásokat, kísérleti bemutatókat saját fejlődése 

érdekében.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

8.3.  Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.

Helyzetgyakorlatokon vesz részt, rendszeresen konzultál kollégákkal. Részt 

vesz módszertani továbbképzéseken, bemutatóórákon, 

műhelyfoglalkozásokon. A különböző  kommunikációs helyzeteket (pl. 

diákokkal, kollégákkal, szülőkkel

folytatott beszélgetések, közösség előtti szereplések) elemzi, az elkövetett 

hibák javítására törekszik. 

A tanítási órán ügyel a beszédtempójára, hanglejtésére, táblai, interaktív 

táblai munkájára. Ez utóbbiak esztétikusak, tartalmilag pontosak, érthetőek.

8.4. 

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára 

vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési 

lehetőségeket.

Kapcsolatot tart fenn a felsőoktatási intézmények 

szaktanszékeivel,szakirányú fejlesztő üzemekkel. Tájékozódik és 

rendszeresen olvassa az elektronikusan is hozzáférhető közleményeket, 

szaklapokat és szakdidaktikai közleményeket. Lehetőség szerint 

továbbképzésekre jár és konferenciákat látogat.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

8.5.  Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.

Törekszik az új tudományos eredmények érthető formában való 

továbbadására. Igyekszik a munkája során kipróbálni új módszereket, 

lehetőség szerint részt vesz pedagógiai kutatásban.

Beépíti a tananyag ismertetésébe a legújabb eredményeket, illetve a szakmai 

szempontból hozzá kapcsolható kísérleteket, felfedezéseket, találmányokat. 

Szükséges mértékben használ (ha rendelkezésre áll) interaktív táblát, 

projektort, számítógépet. 

8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat.

Szakmai rendezvényeken, taneszköz-kiállításon, tankönyvbemutatókon, 

illetve interneten tájékozódik a digitális eszközökről és technológiákról.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

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

Bekapcsolódik és szakmai kapcsolatot tart intézménye és a régió 

munkaközösségeivel, a pedagógiai intézet munkatársaival. Bekapcsolódik 

szakmai programok, versenyek, továbbképzések, közös szakmai projektek 

lebonyolításába.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

8.8.  Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.
Bekapcsolódik intézménye projektmunkáiba, pályázatok megvalósításába, 

pedagógiai fejlesztő, kutató munkába.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Szaktárgyi KKK-k: "Elkötelezett a szaktárgya tanítása iránt, az igényes tanári munkára, a folyamatos önművelésre. Részt vesz a szaktantárgy fejlesztési, innovációs tevékenységében.

Fontosnak tartja a szaktárgyán belüli szakmai együttműködést. Tisztában van szaktárgyának etikai kérdéseivel. "

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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8.9.  Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.
Ha lehetőség van rá, online kapcsolattartást valósít meg tanári 

munkaközösségekkel, a határon túli  kollégákkal.

Ez nem tantárgyspecifikus indikátor.
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