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A) Bevezető a fizika tantárgy kiegészítő útmutatójához 

 

A fizika tantárgy kiegészítő útmutatójának célja, hogy tájékoztassa a gyakorló pedagógusokat, 

intézményvezetőket és minősítési szakértőket a fizika tantárgy általános és középiskolai tanításának az 

általános Útmutatóban foglaltaktól eltérő speciális sajátosságairól, és segítséget nyújtson a fizika 

szakos pedagógusoknak e-portfóliójuk elkészítéséhez.  

A kiegészítő útmutató olyan sablonokat és mintákat tartalmaz, amelyek a gyakorlati 

tapasztalatokból indulnak ki, és figyelembe veszik a tantárgy sajátosságait és szükségleteit. 

 

Az e-portfólió elkészítésénél és minősítésénél az általános és kiegészítő útmutatót egyszerre 

javasolt használni. Az útmutató a kötelező elemeken kívül javaslatokat tartalmaz, amelyek segítséget 

nyújtanak, ötleteteket adnak. Ügyelni kell azonban arra, hogy az e-portfólió tükrözze a portfólió 

készítőjének személyiségét, és bemutassa a pedagógus szakmai munkájának egészét. Ezért az útmutató 

ajánlásainak figyelembevétele mellett érdemes kiegészíteni az e-portfóliót az útmutatóban példaként 

nem szereplő, de az adott pedagógus munkáját leghívebben tükröző dokumentumokkal is. (Erre az e-

portfólióban a szabadon választható dokumentumoknál van lehetőség.) 
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B) Matematika tagozatos csoportprofil 10. o. 

2014/2015-ös tanév 

 

Az osztály 6 évfolyamos, speciális tantermű, matematika tagozatos osztály. 

A tagozatról általában: 

Iskolánkban 1987 óta működik speciális matematikaképzés. Az országosan Matematika Iskola 

néven ismertté vált kísérletben kezdetben öt évfolyamos, majd 1989-től hat évfolyamos képzésben 

tanulhattak a diákok. A középiskolákban kötelezően előírt tananyag mellett a matematika olyan 

izgalmas, érdekes területeivel is megismerkedhetnek tanulóink, mint a valószínűség-, a differenciál- és 

az integrálszámítás, a gráfelmélet vagy a kombinatorikus geometria. 

A Matematika Iskolában folyó színvonalas munkát nemcsak a matematika, a fizika, a kémia, a 

földrajz, az informatika, hanem az egyéb versenyeken elért kiváló eredmények (biológia OKTV 1. 

hely, irodalom OKTV 1. hely) is bizonyítják. Az általános képzés magas színvonaláról a rendszeresen 

4,8 fölötti érettségi átlagok is tanúskodnak. Ezekből az osztályokból a továbbtanulás fő irányai 

jellemzően a matematikus-, a mérnök-, a fizikus-, az informatikus- és a közgazdászképzés felé 

vezetnek. 

Az osztály összetétele: a harminc gyermek közül 10 leány és 20 fiú. 

Hetedik osztálytól kezdve én tanítom nekik heti 2 órában a fizikát. Nagyon jó képességű, 

matematikából kiemelkedő tudású a társaság.  

Az osztály tanulóit az általános iskola ötödik osztályától kezdve matematika tehetséggondozó 

szakkörökön készítették fel a problémamegoldásra, a tanulás hatékonyabb formáira. A hatodik évben 

központi felvételi írásbeli és a kreativitást, a képezhetőséget és a meglévő ismereteket is felmérő 

szóbeli felvételi vizsgát tettek. Az osztályba 30, matematikát szerető, tehetséges tanulót vettünk fel.  

Az ilyen típusú osztályoknak általában, így nekik is nagy előnyük, hogy: 

 pontosan tudom, mi az, amit „tanítottak” nekik hetedik osztálytól kezdődően; 

 a különböző témaköröket eleve már az általános iskolai évek alatt is egységes szemléletben 

tanulták; 

 az egyes témakörök közötti koncentrációt maximálisan kihasználhattuk; 

 ha az ismereteket folyamatosan szinten tartjuk, igen alapos tudással rendelkezhetnek; 

 kreativitásukat, természetes érdeklődésüket „ébren tartva” problémamegoldó készségüket 

igen magas szintre juttathatjuk; 

 az általános iskolában esetleg kevésbé haladó, kissé lemaradó fiatalok itt, a kilencedik és 

tízedik évfolyamon ismételten esélyt kapnak arra, hogy most már érettebben elsajátíthassák 

a fizika alapjait. 

Az osztály nagyobbik része kedvtelve és igen eredményesen tanulja a fizikát, a számukra szervezett 

(verseny-előkészítő) szakkörre sokan járnak. 
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A korosztályos országos fizikaverseny (Mikola-verseny) döntőjébe tavaly heten jutottak az 

osztályból. 

A fizika irányába kevésbé motivált, a versenyeken kevésbé eredményes fiatalok közül sokan 

megbízhatóan, jól teljesítenek, mások − érezve a legjobbaktól való igen jelentős lemaradást − 

hajlamosak lennének elfordulni a tárgytól. Az ő érdeklődésük fenntartását, megerősítését nagyon 

fontosnak tartom. A differenciált képzés esetünkben alapkövetelmény! 

Egyszerre kell (és lehet) az országosan kiemelkedő fiataloknak is újat mondani, és a 

természettudományok iránt nem fogékonyak figyelmét is lekötni, esetleg mégis „beterelni” őket a saját 

érdekükben (hiszen lehet, hogy a továbbtanulás szempontjából majd szükségük lesz rá) a fizikát 

kedvelők és azt magas szinten művelők körébe. 
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C) Projektterv 

A projekt áttekintése 

A projekt címe 

Tervezd meg magadnak! (Lakások, házak elektromos hálózata) 

A projekttervet készítette 

XY 

A projekt megvalósításának helye 

 Otthoni (esetleg, főleg az összehangolások esetén) tanulószobai közös feladatteljesítés 

 Tanítási órai indítás, prezentálás, (közös és kölcsönös) értékelés 

A projekt összefoglalása 

Egy lakás elektromos hálózatának megtervezése adott szempontok figyelembe vételével. 

 A fiatalok 6 fős csoportja kap egy alaprajzot a bejövő három vezetékes kapcsolódási pont 

feltüntetésével. 

 Ebbe kell berajzolnia az egyik tanulónak a rögzített világítótesteket (mennyezeti és fali 

lámpák), a tervezett fogyasztási teljesítmény feltüntetésével. 

 Egy másik tanuló a dugaszolóaljzatok helyét határozza meg a tervezett fogyasztók és azok 

teljesítményének feltüntetésével. (Az első és a második tanulónak célszerű folyamatosan 

egyeztetnie, hiszen például a helyi megvilágítások – irányított fényforrások – lehetnek 

rögzítettek is és működhetnek dugaszolóaljzatokról is.) 

 A harmadik és a negyedik tanuló ajánlást tesz arra (és meg is rajzolja), hogy hány és milyen 

szerkezetű (vagyis milyen fogyasztók alkossanak egy-egy kört), a többiektől független 

áramkört alakítsunk ki.  

[Ezek terhelése nagyjából azonos legyen, a szabványos biztosítékokkal védhetők legyenek az 

egyes áramkörök, minél kevesebb huzalt kelljen felhasználni, az egyes körökbe tartozó 

fogyasztási helyek logikus rendszert alkossanak (könnyen megjegyezhető legyen, hogy mely 

fogyasztási helyek tartoznak egy körbe, egy biztosítékhoz).] 

 Az ötödik és a hatodik tanuló energiatakarékossági szempontból elemzi a tervezett fogyasztók 

rendszerét. Bemutatja, hogy az egyes fogyasztók esetén miért célszerű (esetleg drágább, de) 

kisebb energiaigényű berendezéseket használni. (Néhány esetben egyszerű gazdaságossági 

számítást is végezhetnek.) 

 

A munka elvégzése közben az egyes tanulók, illetve tanulópárok folyamatosan egyeztetnek egymással, 

egymás eredményeit, javaslatait felhasználják. (A csoport tagjai megadott szempontrendszer szerint, 

részfeladatonként értékelik egymás és saját maguk munkáját.) 

 

A projekt zárásaként a csoport (digitális táblán, kivetítőn) bemutatja az egész komplex tervet az 

osztálynak. 

 

A bemutatót követően a csoport tagjai megadott szempontrendszer szerint értékelik egymás és saját maguk 

munkáját (elsősorban az együttműködés minősége, egymás segítése alapján). 

 

Végül az osztály tagjai (szintén megadott szempontrendszer szerint) értékelik az egész csoport 

tevékenységét (a legfőbb érték, hogy mennyit tanultak belőle az osztály tagjai, mennyire hasznosítható a 

mindennapokban, illetve az iskolai tanulásban a bemutatott anyag által közvetített tudás.) 
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Tantárgy 

Fizika 

Évfolyam 

10. 

A projekt időtartama 

4-5 óra (ebből egyéni munka 2-3 óra, közös csoportos tevékenység 1-2 óra, osztályszintű 1 óra) 

A projekt célja 

Fejlesztendő készségek 

 Legyen igénye és képessége a gyermekeknek mesterséges környezetünk technikai 

rendszereinek fizikai megismerésére. 

  A háztartás elektromos hálózatának mint technikai rendszernek a tudatos azonosítása. 

 Az érintésvédelmi szabályok készségszintű alkalmazása.  

 Az elektromos áram veszélyeinek ismeretében a figyelmes, biztonságos, felelősségteljes 

üzemeltetési szokások kialakítása (pl. a konnektorok lezárása a kisgyermekek védelme 

érdekében). 

 A környezettudatosság és az energiahatékonyság szempontjainak figyelembevétele az 

elektromos energia felhasználásában. 

 Önálló, alkotó munkára való készség, együttműködési készség, helyes önértékelés, mások 

munkájának reális értékelése, megbecsülése. 

Elsajátítandó ismeretek 

 A párhuzamos kapcsolás áram- és feszültségviszonyai 

 Egyszerű kapcsolási rajzok értelmezése (és készítése) 

 A biztosítékok szerepe, fajtái 

 Teljesítmény és fogyasztott energia 

 Egyszerű számítások (teljesítmény, áramerősség, fogyasztott energia, gazdaságosság) 

A felsorolt ismeretek tartalma és mélysége (az általános iskolai tudás bázisán) a tanítási órákon és a 

projektmegvalósítás során folyamatosan gazdagodik, míg használható rendszerré érik. 

Szükséges anyagok és eszközök 

IKT-eszközök 

 Számítógép internetkapcsolattal (az iskolában, illetve a tanulópároknak egy-egy) 

 Kivetítő a prezentáláshoz 

 Esetleg szavazógépes rendszer a közösségi értékeléshez 

 Nyomtató 

 Pendrive 

Nyomtatott segédanyagok 

 Tankönyv 

 A lakás alaprajza (esetleg bútorokkal) 

 Értékelőlapok 

Elektronikus segédanyagok  

 Internetes források 
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Egyéb szükségletek 

 Íróeszközök, papír 

A projekt részletei 

A projekt idővonala 

Idő Tevékenység és munkaforma Munkaforma 

Az első hét eleje A fogyasztók elhelyezési tervének elkészítése Egyéni és páros munka 

Az első hét 

vége, a második 

hét eleje 

A fogyasztóknak megfelelő áramkörök 

megtervezése 

Kiscsoportos és egyéni munka 

 

A második hét 

vége, a 

harmadik hét 

eleje 

Az energiatakarékossági szempontok 

figyelembevétele, összehasonlítások, számítások 

Egyéni gyűjtőmunka, 

összehasonlító elemzés,  

csoportmunka 

A harmadik hét 

vége 

A prezentáció elkészítése, összegzés Egyéni és kollektív munka 

A negyedik hét 

eleje 

A kész anyag bemutatása, ön-, kölcsönös és külső 

értékelés 

Osztályszintű és egyéni értékelés 

Az értékelés 

ideje 

Az értékelés 

eszköze 

Visszajelzés Az értékelés célja 

Első hét Megbeszélés Azonnali reflexió A munka gördülékeny folytatása 

Második hét Megbeszélés Ön- és kölcsönös  

reflexió 

A hálózat lényegének megértése 

Harmadik hét Ellenőrző lista A lista elemzése, 

beszámoló 

Az egyéni felelősség felismerése a 

csoportmunkában 

Negyedik hét Megfigyelés, 

kollektív elemzés 

(adott 

szempontsor 

szerint) 

A 

szempontrendsze

r megbeszélése, 

az eredmények 

alkalmazhatóság

ának értékelése 

A teljes munkafolyamat nem létezhet a 

részfolyamatok nélkül 

A gyenge és erős pontok eredményre gyakorolt 

hatásának elemzése 

Az igyekezet, a szorgalom szerepének felismerése 

A projektmunkához szükséges készségek 

A tanulók legyenek képesek: 

 a tankönyvi tananyagok megfelelő csoportosítására, kiemelésére; 

 internetes gyűjtőmunka végzésére; 

 számítógépet használatára; 

 irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő) használatára; 

 online kollaboratív eszközök segítségével információ megosztására; 

 egymás eredményeit felhasználva megadott szempontok szerint részfeladatok kreatív 

kidolgozására. 
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A projektmunkához szükséges ismeretek 

A tanulók ismerjék/tudják 

 az egyenáramok alaptörvényeit; 

 a soros és párhuzamos kapcsolás alapvető jellemzőit; 

 a törvényekkel, definíciókkal egyszerű, gyakorlati szempontból is a fontos számításokat 

elvégezni. 

Differenciált oktatás alkalmazása 

Az egyes tanulók (tanulópárok) feladatai különböző fizikai jártasságot igényelnek. 

(Az első két diák feladata mélyebb fizikai ismeretek nélkül is megoldható.) 

A második páros feladata a „legfizikusabb” feladat. 

A harmadik páros feladata megosztható, az első fele mélyebb fizikai ismeretek nélkül is teljesíthető, a 

számításokban már matematikai tudás is szükséges. 

(Érdemes kipróbálni, hogy maguk a fiatalok hogyan osztják el a feladatokat egymás között.) 
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D) Projektterv reflexiója 

Az A kerettanterv egyik alapelve, hogy azt ismeretek megszerzésében a gyakorlati alkalmazás, a 

felhasználás kerül előtérbe. (A projekt a B kerettanterv esetén is felhasználható a megfelelő kis 

módosításokkal.) Miközben a gyakorlati feladatokat megoldják a fiatalok, a kapcsolódó elméleti 

tananyagrészeket is fokozatosan elmélyítik, újabb és újabb részletekkel gazdagítják. 

A konkrét projektben a meglévő (egyrészt az általános iskolában, másrészt a mindennapi életben 

megszerzett) ismeretek birtokában alkotnak komplex tervet a lakás elektromos hálózatára. A 

konstruktív pedagógia elvei szerint a tevékenységközpontú tanulás szolgálja legjobban a 

tudásgyarapodást. A diákok egymást segítve oldják meg a hálózat megtervezését. A felkészülő, a 

projektet megvalósító és az eredményeket, illetve magát a folyamatot is a többieknek bemutató fiatalok 

fejlődnek legtöbbet a közös munka eredményeként. Mivel azonban a gyermekek egymásra jobban 

figyelnek, mint ha a tanártól hallanák a tananyagot, látnák a bemutatókat, az osztály többi része is 

eredményesebben sajátíthatja el a megtanulandó tananyagot. Fontos az eszközök megismerése, az 

energiatakarékossági, környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.  

A feladat a tanórán kívüli ismeretszerzésre ösztönöz. A csapatépítés önmagában is alapvető feladat, 

a szociális kompetenciák fejlesztésére ad lehetőséget. A csoportok összeállításának elve többféle lehet. 

Az osztály szociometriai elemzése alapján (vagy egyszerűen csak a pedagógiai gyakorlatban 

megszerzett tapasztalatokra építve) tudatosan alakíthatjuk ki őket, vagy éppen a diákok 

önszerveződésének teret adva rájuk is bízhatjuk. Járható és a két lehetőséget egyesítő út, ha a 

csapatvezetők megbízása után a csapattagok kiválasztását már a fiatalokra hagyjuk. Nemcsak a 

megszerzett fizikatartalmú tudás a cél, hanem éppen annak megszerzési folyamata, a tanulás tanulása 

is.  

A projekt végrehatásának eredményeit tudástérképen is megjeleníthetjük, hiszen az ismeretek 

rendszerét leghatékonyabban így, két dimenzióban tudjuk rendszerben láttatni.  

A bemutatókkal, anyaggyűjtéssel egyúttal az IKT-kompetenciákat is fejlesztjük. 

A tanulók értékelési, önértékelési képességeit fejleszti a feladatteljesítés részelemeinek és 

egészének egyéni és közös elemzése.  
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E) A tanórán kívüli tehetséggondozás óraterve 

Fizika kör – óravázlat 1. 

A dokumentum típusa: szabadon választott dokumentum  

 

A tanítás helye: fizika szaktanterem Tantárgy neve: fizikakör 

 

A tanítás ideje: 2013. 09. 18. 14.25 – 15.10 Tematikai egység: mérési feladatok 

 

Osztály: 6–8. osztályokból (összesen 15 fő)  Tananyag/téma: tömeg, hosszúság, térfogatmérés 

 

A tanár neve:  Az óra típusa: alkalmazás 

Előzetes ismeret: matematika, fizika: mennyiségek, mérés, 

mértékváltás, táblázatba rendezés 

Folyamatos ismétlés: mennyiség (jele, mértékegysége), mérés, 

mértékváltás, táblázatba rendezés 

Nevelési-fejlesztési cél: 

motiválás, aktivizálás, szemléletesség; a mérésnek a természettudományos tárgyakban, a hétköznapi életünkben betöltött szerepének, 

fontosságának érzékeltetése, történeti áttekintés 

 

Időtarta

m 

(perc) 

Az óra menete 

(Tananyag/Téma/Tevékenység) 
Cél/feladat Módszer/munkaforma Eszköz Megjegyzés 

6’ Letakart tárgyak  

(1 percig nézhetik a kitakart, főként 

méréshez kötődő eszközöket, majd 

leírják emlékezetből, mit láttak; 

párokban, majd csoportban egyeztetik, 

bővítik a listát.) 

 

 

 

Motiválás, ráhangolás, a 

megfigyelőképesség, a 

memória, az 

együttműködő készség 

fejlesztése 

Egyéni megfigyelés, 

lejegyzés, majd páros, 

végül kooperatív 

csoportmunka; 

ellenőrzés 

csoportforgóval 

Vonalzó, 

mérőszalag, 

szabócenti, kg-

os mérőtest, 

rugós erőmérő, 

mérőhenger, 

űrmértékek, 

törölköző, óra 

Fontos az 

együttműködés 

tanulása, mivel 

sokszor kell 

együtt 

megoldaniuk 

problémát, együtt 

kísérletezni. 
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4’ Melyik eszköz mire való, hogyan kell 

használni? 

A mérés, a mérőeszközök 

használatának átismétlése, 

az órai munka 

előkészítése, ráhangolás 

Ötletelés, előkészítés; 

frontális munka 

Az előző 

eszközök 

 

20’ 2-2 állomás méréstípusonként: 

A: Tömegmérés 

B: Hosszúságmérés 

C: Térfogatmérés 

D: Az űrtartalom mérése 

Mérési eredményekről jegyzőkönyv 

készítése 

Motiválás, aktivizálás, 

szemléletesség 

Forgószínpad; 

pármunka 

 

Mérleg, 

mérőhenger, 

különböző 

hosszúságmérő 

eszközök, 

testek  

Egy párosnak 5 

perc jut egyfajta 

mérésre; a 

feladatot írásban 

kapják, az 

eszközök 

kikészítve. 

10’ 1. System International 

2. Mértékegységek I. (részlet) 

3. A mérés története 

4. /Sprinter Kiadói csoport/ 

Szemléletesség, motiválás DVD-vetítés; frontális 

munka 

Koncentráció: 

szövegértés, média 

Számítógép, 

projektor, 

DVD 

Humoros rajzfilm 

remek, humoros 

szöveggel. 

5’ Összegzés, a mérési tapasztalatok 

megosztása, értékelése 

Megerősítés, 

összefoglalás, 

rendszerezés 

Megbeszélés, frontális 

munka 

  

Reflexió:  

 A letakart tárgyak játék sokirányú fejlesztést tesz lehetővé, játékosan. A megfigyelés, a memóriafejlesztés mellett a szabálykövetés is 

előjön. Figyelemre, önuralomra van szükség, hogy ne mondják el, mit látnak. Ez kezdetben nagy nehézség, de a fizikai kísérletek 

megkívánják a fegyelmezettséget. 

 Az együttműködés fejlesztésére, a kisebbek segítésére jó alkalom a páros munka. 

 Az egyéni, majd a páros és a csoportos munka közötti különbség megtapasztalása, a hatékonyság változása jól látható az első feladatnál. 

Jó rávezető feladat az aktuális témához. Fel tudjuk eleveníteni, minek mi a neve, mire és hogyan kell használni azt. 

 A mérések szintén alapozó, ráhangoló jellegűek voltak. A kihívás a következő alkalommal várható. Tanórán is mérünk, de kevesebb idő 

van rá, valamint típusonként elkülönítetten végezzük. A tanuló itt össze tudja kapcsolni a különböző mérési tevékenységeket. Erre még 

nagyobb szükség lesz a következő körön. 

 A filmrészlet megtekintése megkoronázta a foglalkozást. Nagyon élvezetes, szemléletes. Fejleszti a humorérzéket, a szövegértést. 

 Nem mindenki értette elsőre a poénokat, de még lesz alkalom – további részletek kapcsán – csiszolni a humorérzéket. 

 Sikeres, jó foglalkozásnak ítélem, nem változtatnék semmin. 
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F) Szakmai életút bemutatása 

„A tudományban nincsenek nehéz és könnyű dolgok,  

csak megértettek és meg nem értettek vannak”  

(Öveges József)  

 

A szakmai életutam értékelése kapcsán először szeretném bemutatni, hogy miért és hogyan is lettem 

tanár, milyen meghatározó élmények értek az elmúlt tizenhat évben, majd értékelem az eddigi 

munkámat, végül leírom jövőbeni terveimet a tanári pályán. 

Az általános iskola első osztályába kerülve nagyon megtetszett az iskola világa. Csillagfelelősként 

tanítónőmtől azt kaptam feladatul, hogy jegyezzem, kinek mennyi csillaga gyűlt össze egy-egy hónap 

folyamán. Azt ma már nem tudom, hogy azért választott-e engem a tanítónőm csillagfelelősnek, mert 

látott bennem valamit, ami alkalmassá tesz a tanári pályára, vagy ez az élmény volt számomra nagyon 

meghatározó, de az biztos, hogy ekkor döntöttem el, hogy én is tanár leszek. Először úgy gondoltam, 

hogy tanítónő leszek, majd felsősként már inkább szakos tanár szerettem volna lenni. Nagyon 

szerettem a matematikát, a történelmet és a rajzot. Ötödikes koromban szüleim beírattak egy angol 

nyelvtanfolyamra, ahol már az első alkalommal, ahogy az iskolába beléptem, megfogott valami, amit 

ma sem tudok igazán megfogalmazni, de felnőtt fejjel azt mondanám, a hely szellemisége, 

atmoszférája volt az. Láttam a „nagy” gyerekeket a folyosón, és akkor eldöntöttem, hogy én is majd 

ide szeretnék járni.  

Sikeres felvételi után matematika−fizika tagozatra kerültem. Nagyon megszerettem az iskolát, bár 

nagyon-nagyon sokat kellett tanulnom, mindig is azt tapasztaltam, hogy a befektetett munkát 

értékelték a tanáraim. 1994-ben érettségiztem kitűnő eredménnyel, kimagasló tanulmányi munkám 

miatt a gimnázium kiváló tanulója címét is megkaptam. A középiskolás évek alatt sok különórára 

jártam a nyelvtanulás miatt, angol, német és orosz nyelvből is középfokú C típusú nyelvvizsgát 

szereztem. Így visszaemlékezve − szerintem − tanáraim szerettek engem, és hálás vagyok az iskolának, 

hogy olyan környezetben tanulhattam, ahol a legfontosabb érték a tudás volt. Ekkor döntöttem el 

végleg, hogy tanár leszek, és mindent megteszek majd azért, hogy a taníthassak. 

A középiskola elvégzése után 1994-ben matematika és fizika szakos hallgató lettem, majd 1999-ben 

matematika és fizika szakos középiskolai tanári diplomát szereztem. 1995-ben angol szakra is felvételt 

nyertem, ahol 2000-ben angol szakos középiskolai tanári diplomát kaptam. A pedagógiai és a 

szakmódszertani kérdések iránti érdeklődésem miatt elvégeztem az intézmény pedagógiai szakértő 

képzését is, amelyen értékelési szakirányú kiegészítő diplomát szereztem 2000-ben. Az egyetemi évek 

alatt, 1998-ban és 1999-ben demonstrátorként dolgozhattam az Algebra Tanszéken majd a Kísérleti 

Fizikai Tanszéken. 1999-ben Nyíregyházán az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tantárgy-

pedagógiai Szekciójában fizika szakmódszertani dolgozatommal 1. díjat kaptam. „Kiemelkedő 

egyetemi tanulmányi” munkám elismeréseképpen a Természettudományi Kar a TTK Kiváló Hallgatója 

címet adományozta nekem. 

A volt középiskolás tanáraimmal tartottam a kapcsolatot, és ötödéves koromban, amikor az 

iskolának szüksége volt néhány órában egy óraadóra, engem hívtak. Ezzel valóra vált az álmom: tanár 

lehettem. Az egyetem befejezése után saját régi iskolámban alkalmaztak. Kezdetben matematikát, 

majd fizikát is taníthattam, 2000-ben már osztályfőnök is lehettem. 
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Az egyetemmel sem szakadt meg a kapcsolatom, mert eközben felvételt nyertem a doktori iskola 

fizika doktori programjára. Kutatási témám a fizika szakmódszertana volt. Közelebbi kutatási 

területem a motivációs stratégiák fejlesztése a fizikatanításban, a fizika megértésének és 

kedveltségének a növelése különböző eljárások, módszerek és kísérletek segítségével. Munkám során 

számos hazai és nemzetközi konferencián mutattam be a kutatási eredményeimet. Három alkalommal 

– szakmai zsűrik döntése alapján – a magyar delegáció tagjaként képviselhettem Magyarországot a 

Physics on Stage nemzetközi konferenciákon. Rendszeres és aktív résztvevője vagyok a Középiskolai 

Fizikatanári Ankétoknak, ahol „műhelyfoglalkozásaimat” 2000-ben 3. díjjal, 2001-ben és 2003-ban 1. 

díjjal jutalmazták. Doktori tanulmányaim alatt 5 nemzetközi, illetve 16 hazai szakmai konferencián 

vettem részt, összesen 55 előadást tartottam. Kutatási eredményeimet 6 nemzetközi és 18 hazai 

folyóiratban publikáltam, illetve 9 poszteren mutattam be. Ekkor éreztem át még jobban a szakmai 

közösséghez tartozás fontosságát, egymás munkájának segítését, a jó gyakorlataink megosztásának 

szükségességét (7. és 8. kompetencia). 

2005-ben fizikából summa cum laude minősítéssel doktoráltam. Nagyon vonzott a kutatói pálya is, 

de ha az egyetemen maradtam volna, a középiskolás korosztálytól el kellett volna szakadnom. 

Szaktanárként és osztályfőnökként mindig is csodálatos dolognak tartottam a diákok gondolkodásának 

és egyéniségének fejlődését végigkövetni kiskamasz kortól egészen a felnőtté válás küszöbéig. Eddig 

három osztály osztályfőnökeként igyekeztem minél jobban összetartó, az egyének különbözőségének 

elfogadására és egymás tiszteletére nevelő légkört kialakítani osztályaimban (5. és 6. kompetencia).  

2010-ben közoktatás-vezetői szakvizsgát szereztem, így alaposabban megismerhettem a 

közoktatásra vonatkozó törvényeket és rendeleteket, a gimnázium működésének jogszabályi hátterét. 

2011-től reál igazgatóhelyettesként dolgozom, így betekintést nyerhetek az iskola életének 

szervezésébe, és teljesen más szemszögből is láthatom egyrészt a tanári pályát, másrészt a kollégáim 

munkáját.  

A szakmai fejlődésemben több tevékenység játszott igen fontos szerepet az elmúlt 16 évben. A 

legmeghatározóbb a doktori képzésen való részvétel és a PhD-fokozat megszerzése volt. Nemcsak a 

fizikatudásom mélyült el még jobban, hanem megtanultam információk után kutatni (interneten, 

könyvtárban), posztert készíteni, cikkeket írni. Megtapasztaltam a csoportmunka előnyeit és hátrányait, 

megtanultam kapcsolatokat kiépíteni konferenciákon, workshopokon keresztül. Ezeket a 

tapasztalatokat megpróbálom mindennapi munkám során is felhasználni.  

A másik fontos mérföldkő egy fizika tankönyvcsalád megírása volt. Egy jelenlegi kollégám, volt 

tanárom kért fel a szerzői munkára, és 2006 óta számos munkában dolgoztunk együtt. Nem is 

gondoltam volna, hogy milyen összetett és hosszú folyamat egy tankönyv megírása. Nagy munka volt 

a nekem jutott fejezetek alapkoncepciójának összeállítása (számos külföldi tankönyvet megszereztem 

és végignéztem, hogy lássam, más országokban hogyan építenek fel egyes tananyagokat), az anyagok 

gyűjtése, a leckék megírása, a feladatok kitalálása, a hétköznapi élettel és más tantárgyakkal való 

kapcsolatok megtalálása. A kivitelezés során számos olyan IKT-alkalmazással találkoztam, amelyek 

használatát meg kellett tanulnom. Az ábrák, grafikonok és fényképek elkészítése, a videofelvételek 

megalkotása, aztán a több körös lektorálás, az egyes fejezetek összehangolása nagyon sok időt és 

munkát követelt. A 9. és a 10. osztályos tankönyv egyszerre 2-2 szerzővel egy év alatt készült el. 

Ezután a 11. osztályos tankönyv megírása már könnyebben ment, bár az anyag elvontabb jellege miatt 

nehezebb volt a kiadói koncepcióhoz tartani magunkat. A tankönyvek mellé tanári kézikönyvet is 

készítettünk DVD-n, amely mérési jegyzőkönyveket, részletes feladatmegoldásokat, témazárókat, 
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módszertani megjegyzéseket és általunk fejlesztett interaktív feladatokat is tartalmazott. Nagyon 

örülök, hogy 2006-ban bekapcsolódtam a kiadóval közös munkába, mert azóta sokkal nagyobb 

rálátásom van a tananyag szervezésére, sokkal tudatosabban építem fel az óráimat, figyelve az 

egymásra épülő fogalmakra, a tantárgyi kapcsolódásra és a differenciált foglalkoztatásra. Úgy 

gondolom, a szaktárgyi tudásom (1. kompetencia) fejlődése mellett a pedagógiai tevékenységek 

tervezésében (2. kompetencia) és a tanulás támogatásában (3. kompetencia) fejlődtem sokat e 

tevékenység kapcsán. 

A harmadik meghatározó élmény versenyek szervezéséhez kapcsolódik. PhD-s koromban, 2000-

ben témavezetőmmel együtt kísérletes versenyt hirdettünk meg általános és középiskolás diákok 

számára, mert úgy gondoltuk, hogy a számolási feladatok megoldására számos versenyt rendeznek, 

míg a jelenségek értelmezésére, a kísérletek elvégzésére nincs verseny a diákok számára. Azóta 

minden évben meghirdetjük a háromfordulós versenyünket, idén már tizenötödik alkalommal. Az 

általános iskolások megyei fizikaversenye időközben szervező hiányában megszűnt, így a 

fizikatanárok szervezésében indult el ez a verseny, amelynek egyértelmű célja az általános iskolás 

korosztály tehetséggondozása. Idén ötödik alkalommal hirdettük meg ezt a fizikaversenyt, amelynek 

szervezésében én is aktívan részt veszek. A szervezőbizottság tagjaként feladatom az iskolákkal való 

kommunikáció, a tanárokkal történő levelezés (e-mail) és a beküldött megoldások értékelése. A 

versenyek szervezése kapcsán még tudatosabban keresem a lehetőségeket és a módszereket az egyéni 

bánásmód alkalmazására és a differenciált foglalkoztatásra (4. kompetencia). 

A negyedik terület, amelyet fontosnak tartok, a diákok emelt szintű érettségiztetésébe való 

bekapcsolódás. A kétszintű érettségi bevezetése óta rendszeresen részt veszek diákok írásbeli érettségi 

dolgozatainak javításában, felüljavításában mind matematikából, mind fizikából. Az emelt szintű 

szóbeli érettségin pedig tantárgyi bizottsági elnökként vagy tagként figyelhetem és értékelhetem a 

diákok teljesítményét a vizsgákon matematikából magyar és angol nyelven, illetve fizikából. Nagyon 

sokat tanultam abból, hogy más tanárok hogyan készítik fel diákjaikat a vizsgákra, és a megszerzett 

tapasztalataimat igyekszem arra használni, hogy saját, emelt szinten érettségiző diákjaimat jobban fel 

tudjam készíteni erre a külső megmérettetésre. 

Tanári pályám ötödik, meghatározó élményét a kollégák óráinak meglátogatása és elemzése jelenti 

számomra. Az Arany János Tehetséggondozó Program osztályaiban tanítunk tanulásmódszertan nevű 

tantárgyat is. A pedagógia szakos hallgatók tanítási gyakorlatának megszervezésére a 

Neveléstudományi Tanszék kérte fel a gimnáziumunkat, hogy fogadjunk hallgatókat az 50 órás 

hospitálásra, illetve a 15 órás tanítási gyakorlatra. Mivel a tanulás-módszertani órákat én tartottam, így 

külsős szakvezetőként engem kértek fel a hallgatók segítésére és értékelésére. Nagyon nagy élmény 

volt számomra a tanárjelöltekkel való munka, és az, hogy nyolc féléven keresztül 2-3 hallgató 

„tanárrá” válásának részese lehettem. Egy új kihívás volt számomra az, hogy egyrészt folyamatosan 

figyelték a munkámat friss elméleti tudással (de tanítási tapasztalattal nem) rendelkező hallgatók, 

másrészt nagy felelősségem volt abban, hogy milyen viselkedési formákat erősítek meg és milyen 

tulajdonságokat szorítok háttérbe az adott tanárjelöltnél. Nagy tanulság volt számomra az is, hogy 

bizonyos tevékenységi formák, tanári stratégiák bizonyos egyéniségű tanároknál jól működnek, 

másoknál azonban nem. Nagyon szerencsés volt a tantárgy felépítése is, mert csoportbontásban 

tanítottam ugyanazt az osztályt, így végül is egymás után két alkalommal is taníthattam ugyanazt az 

anyagrészt. Ez nagyon jó lehetőséget adott nekem és a tanárjelölteknek arra, hogy ugyanazt a témakört 

kétféleképpen is feldolgozhattuk, így kipróbálhattuk, hogy az adott osztálynak és főleg a saját 
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egyéniségünknek melyik módszer a legmegfelelőbb. Nagyon sokat tanultam a jelöltek hibáiból és 

erősségeiből, ötleteiből is, és úgy gondolom, sokkal tudatosabb tanárrá váltam.  

Órák látogatására az elmúlt időszakban is lehetőségem nyílt igazgatóhelyettesként. Úgy érzem, 

rengeteget fejlődtem attól, hogy meglátogathattam a kollégáim óráját, és tapasztalt tanárok számukra 

jól működő stratégiáival, módszereivel ismerkedhettem meg. Kezdetben szokatlan volt számomra az 

óra kiértékelésének a vezetése az óralátogatás után, de később rájöttem, hogy a tanárok várják a külső 

megerősítést még akkor is, ha esetleg az rámutat az erősségeik mellett a fejleszthető területeikre is. 

Nagyon sokat tanultam az óralátogatásokból, és igyekszem az ott tanultakat a saját óráimon is 

felhasználni. 

Az elmúlt 16 év alatt az előbbi élmények hatására tudatosabb, felelősebben gondolkodó, jobb 

tanárrá váltam. Bízom abban, hogy az elkövetkező években mind szakmailag, mind módszertanilag 

tudok majd fejlődni, és segítségére lehetek a fejlődni vágyó diákoknak és tanároknak egyaránt. 

Remélem, hogy tovább tudom adni azt az üzenetet, melyet középiskolásként kaptam: a tudás érték. 

 


