
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

1.1.   

Alapos, átfogó és korszerű 

szaktudományos és szaktárgyi 

tudással rendelkezik.

Alaposan és átfogóan ismeri a Földünk-környezetünk műveltségterület 

(Földrajz) szaktudományos, szaktárgyi  ismereteit, különös tekintettel a 

2012-es földrajz kerettantervekben megjelenített új ismeretekre, 

összefüggésekre 

Óráját tartalmilag és módszertanilag a földrajz tantárgyra vonatkozó 

dokumentumokra építi (pl.:10.évfolyamon a regionális földrajzi ismeretek új 

szemléletű tárgyalása).Alaposan és átfogóan ismeri a Földünk-környezetünk 

műveltségterület /Földrajz/ szaktudományos, szaktárgyi ismereteit, különös 

tekintettel a 2012-es földrajz kerettantervekben megjelenített új ismeretekre, 

összefüggésekre (pl.: 7-8 évfolyamban a földtörténeti folyamatoknak a régi 

tantervhez képest részletesebb ismerete, globális környezeti problémák 

megjelenítése. Hazánk társadalmi, gazdasági életében bekövetkezett 

változások/ipari parkok, új iparágak, és hungarikumok).

Indikátorok

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

 Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k: "Legyen birtokában a Földünk-környezetünk műveltségterület/Földrajz/ oktatásához szükséges szaktudományi, tanuláselméleti és tantervi ismereteknek. Gyakorlati 

tapasztalatainak beépítésével tudja ezeket integráltan a képességek és a tudás fejlesztésének érdekében használni. Tudja, hogy a földrajz milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlődésében. 

Ismeri a földrajzban megjelenő fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait. Ismeri a földrajz tanítása során fejlesztendő kompetenciákat. Tanórai, tanórán és iskolán kívül tanári tevékenysége 

során tudatosan alkalmazza a tanulói képességeket, kompetenciákat fejlesztő módszereket, amelyekkel hozzájárul a tanulók személyiségének, földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlődéséhez."

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

1.2.   

Rendelkezik a szaktárgy 

tanításához szükséges tantervi 

és szakmódszertani tudással.

Dokumentumaiból kiderül,hogy ismeri a Földünk-környezetünk 

műveltségterületre is vonatkozó háromszintű tantervi szabályozás 

rendszerét (Nemzeti alaptanterv, kerettantervek, helyi tantervek/különös 

tekintettel a 2012-es kerettantervi változásokra). 

Ismeri a Földünk-környezetünk műveltségterületre is vonatkozó háromszintű 

tantervi szabályozás rendszerét ( pl.: 7-8 évfolyamban a földtörténeti 

folyamatoknak a régi tantervhez képest részletesebb ismerete, globális 

környezeti problémák megjelenítése. Hazánk társadalmi, gazdasági életében 

bekövetkezett változások/ipari parkok, új iparágak, és hungarikumok). 

Csoportos munkaformákat alkalmaz(pl.:páros munka 8.osztályban a közép-

európai magashegységek jellemzőinek összegyűjtésekor a gyerekek az előző 

évben a magashegységekről mint tipikus tájról szerzett ismereteiket használják 

fel tanulópáronként különböző információhordozók segítségével.Csoportmunka 

7. osztályban Észak-Európa országainak feldolgozásakor.)Óráján alkalmazza a 

földrajz differenciált oktatásának lehetőségeit.Csoportos munkaformákat 

alkalmaz:1.Páros munka. (Pl.:8.osztályban a közép-európai magashegységek 

jellemzőinek összegyűjtésekor a tanulók az előző évben a magashegységekről 

mint tipikus tájról szerzett ismereteiket használják fel tanulópáronként 

különböző információhordozók segítségével.2.Csoportmunka. Ez lehet 

homogén, vagy differenciált. Egyéni munka. (Pl.:Eltérő nehézségű számításos, 

logikai feladatok megoldásának gyakoroltatása a csillagászati földrajz 

témakörében a 9.osztályban.)

1.3.   
Fogalomhasználata pontos, 

következetes.

Képes a földrajz speciális fogalmaival és összefüggéseivel kapcsolatos 

megértési nehézségek kezelésére, az átlagtól eltérő tehetséges, vagy 

sajátos nevelési igényű tanulók felismerésére, valamint a velük való 

foglalkozásra, fejlesztésre. 

A földrajzi fogalmakat pontosan, következetesen használja a tanóráin, írásos 

dokumentumaiban (pl.: övezet, öv, terület, éghajlat, népesség- és 

településföldrajz;Magyarország földrajza, Európa regionális földrajza, Európán 

kívüli földrészek földrajA földrajzos szaknyelvet átgondoltan és tudatosan 

használja:1.Térképi ismeretek.( Pl:Térképfajták nevei,9.o.,Domborzatábrázolás. 

Síkrajz, Névrajz, 9.o.)2.Kozmikus környezetünk:Pl:Távolságmérés:Cse/AU/, 

Parsec, Fényév,csillagrendszerek,zóna idő,helyi idő ,9.o.. 3.Geoszférák 

földrajza. 3/a.Kőzetburok földrajza. (Pl.:litoszféra, 9.o.) 3/b.A levegőburok 

földrajza (Pl.:atmoszféra, troposzféra, mezoszféra.)3/c A vízburok földrajza. 

(Pl.hidroszféra.) 3/d. A talaj és az élővilág földrajza. (Pl.pedoszféra, bioszféra.) 

4. A földrajzi övezetesség. 5.Népesség és telepüésföldrajz. ( Pl.tanya, falu, 

város, korfa 8.és 10.osztály.) 6. A globális válságproblémák földrajzi 

vonatkozásai.
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1.5.   

A szaktárgy tanítása során 

képes építeni a tanulók más 

forrásokból szerzett tudására.

Ismeri a tanórán kívüli földrajzi ismeretszerzés forrásait. Munkája során 

beépíti a különböző természettudományos és társadalomtudományos 

televíziós csatornák anyagait a földrajz órába.  

A tanórán felhasználja a tanulók által más forrásokból szerzett ismereteket 

(National Geographic, Discovery Chanel, Spektrum, History stb.)műsorainak 

tartalmát. Ismeri a múzeumok kiállításait (pl.: Természettudományi Múzeum 

tárlatai), amelyek a földrajz integrált szemléletű elsajátítását segítik. Ismeri a 

legfontosabb földrajzi tartalmakat is közvetítő internetes portálok (SDT Sulinet 

stb.) elérhetőségét. Beépíti a földrajzórák menetébe a tanulók bel-és külföldi 

útjain szerzett ismereteit, tapasztalatait.Tanóráján külső forrásokból származó 

ismeretanyagot is használ, tanulói figyelmét felhívja ezen forrásokra 

(pl.:National Geographic,Discovery Chanel,Spektrum,History) műsorainak 

tartalmát. Ismeri a múzeumok kiállításait (pl.Természettudományi Múzeum 

tárlatai),amelyek a földrajz integrált szemléletű elsajátítását segítik. Ismeri a 

legfontosabb földrajzi tartalmakat is  közvetítő internetes portálok /SDT 

Sulinet/ elérhetőségét. Beépíti a földrajzórák menetébe a tanulók bel-és külföldi 

útjain szerzett ismereteit, tapasztalatait.

Belső és külső koncentrációra képes a rokon tárgyakban is megjelenő, 

egymásra épülő ismeretanyagok és képességek, kapcsolatok 

felismerésére és ezek megjelenítésére a földrajz oktatása során.

A tantárgyon belüli és kívüli koncentrációkat ismeri, alkalmazza. Külső 

koncentráció pl.: 7.o. történelem:a nagy földrajzi felfedezések és távoli 

kontinensek megismerésében részt vett földrajzi utazók, felfedezők közötti 

kapcsolat. Biológia: pl.:7.o. távoli tájak életközösségei és a kontinensek 

biogeográfiai viszonyai.Belső koncentráció: 6.o. természetismeret/csillagászati 

földrajzi alapismeretek és a 9.osztályban tanult csillagászati földrajzi 

alapismeretek.7-8.osztály regionális földrajzi tartalmai és a 10. o. regionális 

földrajzi ismeretei.Belső koncentráció:6.o. természetismeret/csillagászati 

földrajzi alapismeretek, 7.-8. osztály regionális földrajzi tartalmai.Külső 

koncentráció pl.:10.o.népességföldrajz-történelem tantárgy. 9.o.csillagászati 

földrajz-fizika tantárgy, (bolygómozgások), 9.o.levegőburok földrajza-fizika, 

10.o. társadalmi, gazdasági rendszerek-történelem.

1.4.   

Kihasználja a tananyag 

kínálta belső és külső 

kapcsolódási lehetőségeket (a 

szaktárgyi koncentrációt). 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 3



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

1.6.   

A rendelkezésére álló 

tananyagokat, eszközöket – a 

digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, 

kritikusan értékeli és 

megfelelően használja.

Tevékenykedtetésre alkalmas hagyományos és multimédiás 

anyagok:1.Földrajztankönyv.2.Munkafüzet.3.Auditív szemléltető 

anyagok:2.a.Élőbeszéd.2.b.Rögzített 

hanganyagok:CD,magnófelvétel,hanglemez,rádióműsorok 

(pl.különböző népek beszéd- és énekhangjának bemutatása). 

Tanóráin változatos szemléltető eszközöket használ például a kontinensek vagy 

hazánk földrajzánál.

Vizuális szemléltető anyagok: táblai rajz, vázlat (pl.: Passzátszélrendszer, 7.o.).

Írásvetítő transzparensek és a falitablók(pl.:Karsztosodás). Faliképek ( pl.: 

Magashegység,7-8.o.). Álló- és mozgóképek. Domborművek és statikus 

modellek(pl.:Domborzati formák tanításához ). Földgömb

.Audiovizuális szemléltető anyagok(hangosított diasorozat, 

oktatófilm,videofilm,CD,DVD stb.Pl.:Egymillió lépés Magyarországon.,8.o. 

Földrajzi applkációk (pl.: Észak-Amerika körvonalas térképe föliratokkal). 

Interaktív földrajzi modellek. 

Számítástechnikára épülő multimédia anyagok. Digitális kikérdező, térképes, 

animációs, szimulációs programok.Vízuális szemléltető anyagok:

Táblai rajz,vázlat (pl.:Nagy földi légkörzés,9.o.; Passzátszélrendszer,9.o.

Írásvetítő transzparensek és a falitablók (pl.:karsztosodás). Faliképek.  Álló- és 

mozgóképek.

Domborművek és statikus modellek (pl.:a domborzati formák tanításához, 9.o. 

Földgömb. Audiovizuális szemléltető anyagok(pl.:hangosított 

diasorozat,oktatófilm,videofilm,CD,DVD. 

Földrajzi applkációk, körvonalas térkép föliratokkal.

Interaktív földrajzi modellek (pl.:Tellúrium,9.o.,Csillagászati földrajzi témakör. 

Számítástechnikára épülő multimédia anyagok.Digitális 

kikérdező,térképes,animációs,szimulációs programok (pl.:Csillagászati földrajz 

,9.o.A Föld mozgásai.

1.7.   

A szaktárgynak és a tanítási 

helyzetnek megfelelő, 

változatos oktatási 

módszereket, taneszközöket 

alkalmaz.

Tudatosan épít a kooperatív és reflektív tanulási technikák 

alkalmazására. Felkészült a földrajzi tudást kiegészítő földrajz szakkör 

és önképzőkör vezetésére, szaktanterem és szertár szakszerű 

működtetésére. Felkészült a tanulmányi versenyek tervezésére, 

szervezésére, kivitelezésére.

Képes a tanulmányi versenyek tervezésére, szervezésére,kivitelezésére (Teleki 

Pál földrajz-földtan verseny, Less Nándor verseny stb.).Felkészítő szakkört 

vezet 7-8. osztályban. A taneszközöket az adott diákcsoport felkészültségének, 

motivációjának megfelelően megválasztva használja.Felkészült a tanulmányi 

versenyek tervezésére, szervezésére,kivitelezésére (pl.:Less Nándor verseny, 

Lóczy Lajos verseny),felkészítő szakkör 7.,9.,10. osztály.A taneszközöket az 

adott diákcsoport felkészültségének, motivációjának megfelelően megválasztva 

használja.OKTV, angol nyelvű középiskolai földrajz verseny.
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1.8. 

Tanítványait önálló 

gondolkodásra, a tanultak 

alkalmazására neveli.

A vita, az érvelés módszerének alkalmazásával önálló 

véleményalkotásra serkenti diákjait. 

Tanítványait problémafelvetéssel önálló gondolkodásra serkenti (pl.:Észak-Dél 

ellentéte a társadalomföldrajz oldaláról Afrika tanításkor, 7.o.).Tanóráján 

fejleszti az önálló tanulói gondolkodást (pl.: a 10. osztályban a globalizáció 

témában fejtsék ki a tanulók annak előnyös és hátrányos hatásait a 

társadalomra;a természetföldrajz tanulása során szerzett térképészeti 

alapismeretek alkalmazása a tanulmányi kirándulás során).

1.9.   

Törekszik az elméleti 

ismeretek gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére.

A diákoknak adott feladatoknál épít a mindennapi életben alkalmazható 

kompetenciák fejlesztésére.Pl: Családi költségvetés készítése a 

mindennapok tapasztalatai alapján (Kerettanterv 10.o).

A földrajz órán megtanult hazai nagy tájak kőzeteit, élővilágát tanulmányi 

kirándulás keretében mutatja be, bővíti a diákok ismereteit (8.o.).Térképészeti 

alapismeretek (9.o) térképen való tájékozódás képessége egy tanulmányút 

során.Praktikus banki, közgazdasági ismeretek alkalmazása a mindennapok 

gyakorlatában (10.o.)Az időszámítás alapjainak elsajátítása és gyakorlatban 

való alkalmazása (9.o.)

1.10.           

Tanítványaiban kialakítja az 

online információk 

befogadásának, 

feldolgozásának, 

továbbadásának kritikus, 

etikus módját.

Felhasználói szintű infokommunikációs technológiai ismeretekkel 

rendelkezik és képes az általuk nyújtott lehetőségek felhasználására.

A földrajzórákon használt netes források elérhetőségét megosztja 

tanítványaival. Felhívja a figyelmet az interneten levő ismeretek kritikus 

fogadására. Elvárja és alkalmazza az etikus együttműködés szabályait. 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

 Szakterületi/szakspecifikus példák

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

Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a földrajz tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,vizsga követelményeket a tananyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjait."

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

Indikátorok
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2.1. 

A célok tudatosításából indul 

ki. A célok meghatározásához 

figyelembe veszi a tantervi 

előírásokat, az intézmény 

pedagógiai programját.

Ismeri a földrajz tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, 

tanterveket, vizsgakövetelményeket a tananyag kiválasztás és 

rendszerezés szempontjait. Képes meghatározni a földrajzban tanítandó 

tartalmakat és azokat megfelelő logikai struktúrába rendezni a földrajz 

tanítása,tanulása során felhasználható nyomtatott, ill. digitális 

tankönyvek,taneszközök, egyéb forrásanyagok kritikus elemzésére. 

A 7. –és 8. osztályos földrajz kerettantervben megfogalmazott 

követelményrendszert képes az intézmény pedagógiai programját figyelembe 

véve tanmenetek formájában tanítási órák szintjére lebontó megfogalmazásra, -

oktatási-és nevelési célok kitűzésére, képességfejlesztésre, koncentrációra, 

szemléltető eszköz kiválasztásra.A 9-10.o. földrajz kerettantervben 

megfogalmazott követelményrendszert képes az intézmény pedagógiai 

programját figyelembe véve tanmenetek formájában tanítási órák szintjére 

lebontó megfogalmazásra, oktatási és nevelési célok kitűzésére, 

képességfejlesztésre,koncentrációra, szemléltető eszközök kiválasztására.

2.2. 

Pedagógiai munkáját éves 

szinten, tanulási-tanítási 

(tematikus) egységekre és 

órákra bontva is megtervezi.

A földrajz kerettantervben megfogalmazott követelményrendszert képes 

az intézmény pedagógiai programját figyelembe véve tanmenetek 

formájában tanítási órák szintjére lebontó megfogalmazásra, oktatási és 

nevelési célok kitűzésére, képességfejlesztésre, koncentrációra, 

szemléltető eszközök kiválasztására.

A földrajz kerettantervben megfogalmazott követelményrendszert képes az 

intézmény pedagógiai programját figyelembe véve tanmenetek formájában 

tanítási órák szintjére lebontó megfogalmazásra, oktatási és nevelési célok 

kitűzésére, képességfejlesztésre, koncentrációra, szemléltető eszközök 

kiválasztására.
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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.

Az osztály képességeihez mérten tudja meghatározni a tanítandó 

tartalmakat és azokat megfelelő logikai struktúrába rendezni.Képes a 

földrajz tanítása során felhasználható nyomtatott ill. digitális 

tankönyvek, taneszközök, egyéb forrásanyagok kritikus 

elemzésére,továbbá a konkrét célokhoz illeszkedő kiválasztására.

Az osztály képességeihez mérten tudja meghatározni a tanítandó tartalmakat és 

azokat megfelelő logikai struktúrába rendezni.Képes a földrajz tanítása során 

felhasználható nyomtatott, ill. digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb 

forrásanyagok kritikus elemzésére, továbbá a konkrét célokhoz illeszkedő 

kiválasztására. A 7-8. osztályos földrajz kerettantervben megfogalmazott 

követelményrendszert képes az intézmény pedagógiai programját figyelembe 

véve tanmenetek formájában tanítási órák szintjére lebontó megfogalmazásra, 

oktatási-és nevelési célok kitűzésére, képességfejlesztésre,koncentrációra, 

szemléltető eszköz kiválasztásra.A 9-10.o. földrajz kerettantervben 

megfogalmazott követelményrendszert képes az intézmény pedagógiai 

programját figyelembe véve tanmenetek formájában tanítási órák szintjére 

lebontó megfogalmazásra, oktatási-és nevelési célok kitűzésére, 

képességfejlesztésre,koncentrációra, szemléltető eszközök kiválasztására. Képes 

kollektív munkában helyi tanterv készítésére a 9-10. osztályra vonatkozóan. A 

földrajzos szaknyelv átgondolt és tudatos használata jellemzi.1.Térképi 

ismeretek (pl.:térképfajták nevei,9.o.Domborzatábrázolás .Síkrajz, névrajz, 9.o. 

2.Kozmikus környezetünk (pl.:távolságmérés:Cse/AU/,Parsec, fényév, 

csillagrendszerek,zóna idő,helyi idő ,9.o.). 3.Geoszférák földrajza.3/a 

.Kőzetburok földrajza (pl.: litoszféra,9.o.) 3/b.A levegőburok földrajza 

(pl.:atmoszféra,troposzféra,mezoszféra). 3/c A vízburok földrajza 

(pl.:hidroszféra).3/d. A talaj és az élővilág földrajza (pl.:pedoszféra,bioszféra.) 

4 A földrajzi övezetesség. 5.Népesség és telepüésföldrajz 

(pl.:tanya,falu,város,korfa,8.és 10.osztály).6. A globális válságproblémák 

földrajzi vonatkozásai.

A tanmenetekben órák szintjén megfogalmazza a digitális és online eszközök 

használatát (Sulinet Digitális Taneszközök, animációk,szimulációk, digitális 

atlasz,tankönyvekhez készült digitális animációk és kisfilmek,Mozaweb stb.)A 

csillagászati földrajz témakörökhöz kapcsolódó animációk (pl.:a Föld mozgásai, 

9.o. Monszunszélrendszer kialakulása ,7. és 9.o., Földrengések, 9.o. Digitális 

atlasz használata,tankönyvekhez készült digitális animációk és kisfilmek 

bemutatása.

Mozaweb,flipbook,Sulinet adatbázis.

2.4. 
Célszerűen használja a 

digitális, online eszközöket. 

A tanmenetekben órák szintjén megfogalmazza a digitális és online 

eszközök használatát (pl.:Sulinet Digitális Taneszközök, 

animációk,szimulációk).
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2.5. 

Az órát a cél(ok)nak 

megfelelően, logikusan építi 

fel.

A tanítási órákat a földrajzi logika szabályainak megfelelően építi fel. A tanítási órákat a földrajzi logika szabályainak megfelelően építi fel (pl.: a 

kontinensek vagy országok feldolgozása során:1.földrajzi helyzet, határok; 

2.felszín,nagy szerkezeti egységek, tájak; 3.éghajlat; 4.vízrajz; 5.természetes 

növényzet; 6.lakosság; 7.mezőgazdaság; 8.ipar, szolgáltatások).Tanítási óráján 

az oktatási és nevelési célokat  meghatározza és megvalósítja.Pl.:a kontinensek 

vagy országok feldolgozása során:1.földrajzi helyzet,határok;2.felszín,nagy 

szerkezeti egységek,tájak;3.éghajlat;4.vízrajz;5.természetes 

növényzet;6.lakosság;7.mezőgazdaság;8.ipar, szolgáltatások.

2.6. 

A tanulók tevékenységét, a 

tanulási folyamatot tartja 

szem előtt.

A földrajztanár munkáját a tevékenység központúság jellemzi. Képes 

élményszerű tanulási helyzetek teremtésére .Ismeri a földrajzi 

megfigyelés, vizsgálódás,  kísérletezés, a terepi oktatási, a múzeum-,  a 

könyvtár-,  a média-, a drámapedagógiai módszerek, valamint a 

projektmódszer alkalmazásának lehetőségeit. 

Drámapedagógiát alkalmaz-pl: tőzsdei alkuszok munkája 

(10.o.).Kísérletezés:kőzetek keménységének, ásványi anyag tartalmának 

vizsgálata.;Terepi oktatási módszer: 9.o. Térképészeti alapismeretek. Könyvtár: 

anyaggyűjtés egy adott témához. Vizsgálódás: a talajok vízáteresztő képessége, 

humusztartalom.

2.7. 

Használja a szociális 

tanulásban rejlő 

lehetőségeket.

Szakértői mozaik módszerének használata. A tanulók önálló 

ismeretszerzését fejleszti, és a társaknak való magyarázat segítségével 

segítenek egymásnak elsajátítani az ismereteket. 

Óráján alkalmazza az önálló tanulói munkáltatás formáit (pl.: munkáltató óra, 

vagy a szabadban elvégzett földrajzi gyakorlat,pl.: kőzetgyűjtés, gyár- v. 

üzemlátogatás,10.o. Erősíti a diákok közötti jobb kommunikációt és a társas 

kapcsolatok fejlesztését (pl.: 10.o., látogatás egy hazai autógyárban).

Képes legyen a megfelelő felzárkóztató stratégia egyénre szabott 

megtervezésére, és megvalósítására.

Pl.:diszlexiás tanuló alkotó tevékenységet(gyűjtőmunkát) végezzen.

Ne írasson témazáró dolgozatot diszgráfiás tanulókkal, hanem olyan fajta alkotó 

munkát készítsen a tanuló, amely kifejezi az adott témakörben való jártasságát.
Alkalmazza a differenciálás 

elvét.
2.8. 

A földrajztanár a tanítási órán–ha a tananyag tartalmi szerkezete 

engedi–képességeknek, érdeklődésnek megfelelően csoportokba 

rendezve dolgoztatja a diákokat. Képes a tantárgyi követelmények 

kidolgozására és a tanulók személyre szabott differenciált módszerekkel 

történő értékelésére.
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Pl.:térképészeti témakörben készítsen fantáziatérképet. 10.o.: A világ 

kontinensei témakör után készítsen rejtvényt, társasjátékot a témakör anyagából.

2.9. 
Tudatosan törekszik a tanulók 

motiválására, aktivizálására.

Kitartó tanári tevékenységgel megteremti a földrajzi-környezeti 

megismeréshez, ismeretbefogadáshoz szükséges kedvező pszichológiai 

feltételeket. Pozitív, befogadásra alkalmas lelkiállapot kialakítása a cél.

Tanórája motivált, tevékenységre ösztönző.Pl.:a Nagy földi légkörzés 

bemutatása animáció segítségével (9.o.). Utazási élmények bemutatása 

(emléktárgyak, népművészeti tárgyak, kőzetek, képeslapok stb.). 

Problémafelvetés:Tanári munkájára jellemző a problémafelvetés (pl.: Miért 

csak főleg növényekkel táplálkoznak a Kongó-medence esőerdőiben élő 

emberek?)Melyek a globalizáció előnyei és hátrányai?

2.10.         

Tudatosan tervezi a tanóra 

céljainak megfelelő 

stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket.

Az osztály képességeihez mérten tudja meghatározni a tanítandó 

tartalmakat és azokat megfelelő logikai struktúrába rendezni, a földrajz 

tanítása során felhasználható nyomtatott ill. digitális tankönyvek, 

taneszközök, egyéb forrásanyagok kritikus elemzésére,továbbá a 

konkrét célokhoz illeszkedő kiválasztására

A tanóra céljaihoz tudatosan választja meg a megvalósításhoz kapcsolódó 

módszereket, eszközöket. A   földrajz tanítása során is tudatosan alkalmaz olyan 

óravezetési módszereket,taneszközöket alkalmazni, amelyek a gyerekek 

projektmunkáira, beszámolóira alapoznak (pl.:csoportmunka :Észak-Európa, 

7.o.)

2.11.         
Többféle módszertani 

megoldásban gondolkodik.

A tanórákon az oktatási és nevelési céloknak megfelelően váltogatja a 

frontális, a differenciált /páros;csoportos munka/és az egyéni 

munkaformákat. 

Tanóráján változatos módszertani eszközöket alkalmaz. Pl.:10.évfolyamon a 

regionális földrajzi ismeretek új szemléletű tárgyalása .Ismerje a földrajz 

differenciált oktatásának lehetőségeit.Csoportos munkaformák 

alkalmazása:1.Páros munka.Pl.8.osztályban a közép-európai magashegységek 

jellemzőinek összegyűjtésekor a gyerekek az előző évben a magashegységekről 

mint tipikus tájról szerzett ismereteiket használják fel tanulópáronként 

különböző információhordozók segítségével. 2.Csoportmunka. Ez lehet 

homogén vagy differenciált. Csoportok kialakítása lehet azonos vagy eltérő 

képességű tanulókból. Egyéni munka.Pl:Eltérő nehézségű számításos,logikai 

feladatok megoldásának gyakoroltatása a csillagászati földrajz témakörében a 

9.osztályban.

Alkalmazza a differenciálás 

elvét.
2.8. 

A földrajztanár a tanítási órán–ha a tananyag tartalmi szerkezete 

engedi–képességeknek, érdeklődésnek megfelelően csoportokba 

rendezve dolgoztatja a diákokat. Képes a tantárgyi követelmények 

kidolgozására és a tanulók személyre szabott differenciált módszerekkel 

történő értékelésére.
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2.12.         

Terveit az óra 

eredményessége 

függvényében felülvizsgálja.

Képes az önreflexióra és munkamódszereit a hatékonyságnak, az 

eredményességnek megfelelően tudja megváltoztatni, megújítani.

Órája eredményességét a kitűzött nevelési és oktatási céloknak megfelelően 

értékeli. Amennyiben pl. a 7.osztályban a kontinensek éghajlatának 

feldolgozása során nehézségbe ütközik, legyen képes a természetismeret 

feldolgozása során már használt éghajlati alapfogalmak átismétlésére vagy más 

módszertani eszközök alkalmazására a tanórán/7.o.Figyelembe veszi az adott 

osztályközösség beállítottságát. Abban az esetben, ha pl. a 9. osztályos 

természeti földrajzi témakörök (Csillagászati földrajz,Térképészet, Éghajlattan) 

feldolgozása során számításos-logikai feladatok megoldására kerül sor, vegye 

figyelembe,hogy a humán tagozatos vagy természettudományos osztályban tanít-

e,mert más módszereket kell alkalmaznia az alapvetően eltérő beállítottságú 

gyerekcsoportokra a sikeres oktatás érdekében.  

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

3.1. 

Épít a tanulók szükségleteire, 

céljaira, igyekszik felkelteni 

és fenntartani érdeklődésüket.

Ismeri a földrajz megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges 

gondolkodásmód kialakításában szerepet játszó pszichológiai 

tényezőket. Képes a motivációra, a tanulói aktivitást biztosító, a tanulók 

gondolkodási, problémamegoldási, együttműködési képességeinek 

fejlesztését segítő módszerek megválasztására és alkalmazására.

Alkalmazkodik a tanulók szükségleteihez, céljaihoz.Pl.:Dny-Ázsia földrajzának 

tanítása során bemutatja az ott található országok zászlóit, az ottani népek 

vallásának, kultúrájának legfontosabb jellemzőit.7.o. Pl.idegenforgalmi vagy 

közgazdasági szakközépiskolában az idegenforgalom, a pénzügyek földrajza 

kaphat kiemelt hangsúlyt Pl.: 10.o.-ban a bankok szerepe, vagy regionális 

földrajzi rész. 10. osztályban a diákok érdeklődnek a politikai földrajz és a 

közgazdaságtan iránt. Sok diák érettségi után pénzügyi, közgazdasági pályát 

választ. A 10.osztályos földrajz nagy része ezekkel a területekkel foglalkozik, 

megfelelő alapokat nyújtva a diákok pályaválasztásához is. A topográfiai 

ismeretek más tantárgyi koncentrációban is megjelennek. 

 Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok

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

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Szaktárgyi KKK-k: "A földrajztanár ismeri a földrajz megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges gondolkodásmód kialakításában szerepet játszó pszichológiai tényezőket. Képes a 

motivációt, a tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma megoldási, együttműködési képességeinek fejlesztését segítő módszerek megválasztására és alkalmazására."
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

3.2. 

Figyelembe veszi a tanulók 

aktuális fizikai, érzelmi 

állapotát, és szükség esetén 

igyekszik változtatni előzetes 

tanítási tervein.

Az órák sorozata, a folyamatos terhelés azonban csökkentheti a tanulók 

figyelmét, koncentráció képességét, aktivitását. Előfordul, hogy az 

ismeretszerzést és feldolgozást a fáradtság akadályozza. A tanárnak ezt 

fel kell ismernie ,és változtatnia kell előzetes elképzelésein, hogy oldja 

ezt az állapotot. 

Képes a tanórája tervezetét az adott osztály pillanatnyi jellemzőihez 

igazítani.Módszere attól függ, hogy mi váltotta ki ezt az állapotot. Ha 

testnevelés óra után következik a földrajzóra, a gyerekek fizikailag fáradtak, 

tehát szellemi tornára van szükségük ( pl.: didaktikai játékok, 

rejtvénymegoldás). Ilyenkor nem célszerű precíz kézmozdulatokat igénylő 

feladatokat adni (pl.térképi mérés, szerkesztés,rajzolás). Beszélgetés, vagy 

szituációs játék is oldja a feszültséget. Tanórán belül is váltogassa a nagyobb 

koncentrációt igénylő és a könnyebb, csak befogadást igénylő módszereket. 

Kooperatív feladatok átsegíthetik a gyerekeket a nagyobb koncentációt igénylő 

feladatok elvégzésére.

3.3. 

Pozitív visszajelzésekre 

épülő, bizalomteli légkört 

alakít ki, ahol minden tanuló 

hibázhat, mindenkinek 

lehetősége van a javításra.

Szinte minden tanórán biztosítja a tévedés és a javítás lehetőségét. Erre 

a földrajzban a legjobb módszer a katekizáló, a heurisztikus,valamint a 

problémamegoldó beszélgetés. 

Diákjait gyakran dicséri, biztatja a szabad vélemény 

alkotására..Problémamegoldó beszélgetést kezdeményez: probléma 

felvetése,probléma megoldásához vezető út keresése, hipotézisalkotás 

(pl.:adósságválság kialakulása,10.o.). Vitát generál (pl.:a globalizáció előnyei és 

hátrányai).Pl.:Érvelj,melyek azok a kedvező tényezők és kedvezőtlen 

adottságok, amelyeket egy transznacionális vállalat figyelembe vesz, ha 

hazánkba akar települni!

3.4. 

A tanulást támogató 

környezetet teremt például a 

tanterem elrendezésével, a 

taneszközök használatával, a 

diákok döntéshozatalba való 

bevonásával. 

A terem, szaktanterem elrendezésével  könnyen teremt lehetőséget a 

változatos munkaformák megvalósítására./Csoportmunka, 

projektmunka és más differenciált oktatási formák. 

Célszerűen  a padokat úgy rendezi, hogy kb. 6 diák kényelmes munkaterülete 

legyen. A csoporton belüli tanulási viszonyok kialakításában a tanuló döntése 

játsszon döntő szerepet. A tanár csak moderáljon. Kellő időt hagy a döntések 

meghozatalára. Módszertani változatosságra építő, támogató tanárszerepet 

vállal. Diákdomináns módszereket alkalmaz, változatos taneszköz használat 

jellemzi.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

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.

Ismeri a földrajzi megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, a terepi 

oktatási, a múzeum-, a könyvtár-, a média-, a drámapedagógiai 

módszerek, valamint a projektmódszer alkalmazásának lehetőségeit. 

Ismeri a különböző  földrajzos linkeket (pl.: 

O.SZ.K.hu,www.sulinet.hu/SDT/

Földrajztanárok netszköz készlete.

Tanulóit az önálló ismeretszerzésre serkenti, pontos útmutatókat ad azok 

megvalósításához (pl.:kísérletezés:hideg és melegfrontok kialakulásának 

modellezése hideg és meleg vízzel).Tanóráján alkalmazza a kísérletezés, 

megfigyeltetés, önálló munkavégzés,ismereszerzés módszerét.(Példa a 

kísérletezésre:szélkígyó készítése.7.o.,Afrika éghajlata). 9.o.: A talaj 

szűrőképességének vizsgálata. Terepoktatási módszerek. Útvonalterv készítés. 

Kőzetvizsgálat:1.keménység, 2.ásványi összetétel, 

3.szemcsenagyság,kőzetvizsgálati útmutató készítése.

3.6. 

Kihasználja a tananyagban 

rejlő lehetőségeket a tanulási 

stratégiák elsajátítására, 

gyakorlására.

Ismeri a földrajzi megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, a terepi 

oktatási, a múzeum-, a könyvtár-, a média- és a drámapedagógiai 

módszerek, valamint a projektmódszer alkalmazásának a lehetőségeit a 

földrajzi környezeti ismeretek közvetítésében.

Digitális adatbázis SDT Sulinet földrajzos anyagában való tájékozottság. 

Kísérletezés:hideg és melegfrontok kialakulásának modellezése hideg-és meleg 

vízzel 9.o.: a talaj szűrőképességének vizsgálata. Terepoktatási módszerek. 

Útvonal terv készítés. Kőzetvizsgálat:1.keménység, 2.ásványi összetétel, 

3.szemcsenagyság .Kőzetvizsgálati útmutató készítése. Pl.:közösen megtervezik 

az óra menetét,szétosztják a feladatokat, majd egymás közt megosztva 

dolgoznak.A tanulók munkájuk során IKT- eszközök segítségével 

prezentációval állítják  elő a végső produktumot. Pl.: 10.o. Az Európai Unió 

mezőgazdasága. 

3.7. 

Felismeri a tanulók tanulási 

problémáit, szükség esetén 

megfelelő szakmai segítséget 

kínál számukra.

Képes a tantárgyi követelmények kidolgozására és a tanulók személyre 

szabott differenciált módszerekkel történő értékelésére A tanulói 

eredmények értékelése alapján képes a megfelelő fejlesztő. 

felzárkóztató stratégia egyénre szabott megtervezésére,és 

megvalósítására. Tájékozott a különböző feladatbankokról, és 

feladatgyűjteményekről, képes ilyenek összeállítására. 

Óráján személyre szabott, differenciált módszereket alkalmaz. Pl.: 9.o. 

csillagászati földrajz témakörben a helyi idő és a zónaidő számítás ismeretei 

mindenki számára elvárt követelmény, de a Nap delelés magasság számítás csak 

az emelt szintű érettségit letenni szándékozóknál követelmény. Éghajlattani 

számolási feladatok. Mivel a földrajz interdiszciplinális tantárgy, ezért a 

tanárnak arra is, hogy esetleges számolási,logikai hiányosságok, vagy kémiai ill. 

biológiai, fizikai társismeretek hiánya akadályozza a továbbhaladást. Pl.:kőzetek 

ásványi összetételének vizsgálatakor.  A térbeli tájékozódás korrigálására készít 

gyakorlatokat. "Több ütemű" feladatokat alkalmaz.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

3.8. 

Tanítványaiban igyekszik 

kialakítani az önálló 

ismeretszerzés, kutatás 

igényét. Ösztönzi a tanulókat 

az IKT-eszközök hatékony 

használatára a tanulás 

folyamatában.

Dokumentumaiból kiderül, hogy gyakran alkalmaz projektmódszert, 

fejleszti az önálló ismeretszerzést, a  problémamegoldó gondolkodást 

tanulóinál.

Tanítványaival közösen megtervezik az óra menetét, szétosztják a feladatokat, 

majd a tanulók  egymás közt megosztva dolgoznak. A megszerzett 

információkat közösen dolgozzák fel, majd elkészítik a bemutatandó alkotást. A 

csoporttagok értékelik a maguk és társaik munkáját, közösen levonják a 

következtetéseket. Közben a tanár biztosítja, hogy minden gyereknek legyen 

egyforma szintű munkája, és figyeli a diákok tevékenységét. A tanulók 

munkájuk során IKT eszközök segítségével ppt prezi(prezentáció), projektor 

állítják elő a végső produktumot. Pl.: 7.o.Afrika ipara, 

mezőgazdasága.Tanóráján megjelenik  tanulói  kiselőadás, tanulói kutatómunka 

produktuma (pl.: Az Európai Unió mezőgazdasága,10.o.) Javasolja a tanulóinak 

a szaktárgyi versenyeken való indulást (pl.: Teleki Pál Földrajz Verseny;Lóczy 

Lajos Országos Középiskolai Földrajz verseny; OKTV).

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

Indikátorok
 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: "Képes a földrajz speciális fogalmaival és összefüggéseivel kapcsolatos megértési  nehézségek kezelésére, az átlagtól eltérő-tehetséges, vagy sajátos nevelési igényű tanulók 

felismerésére, valamint a velük való foglalkozásra, fejlesztésre."
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

4.1. 

Munkájában a nevelést és az 

oktatást egységben szemléli 

és kezeli.

A földrajztanár rendelkezik a tudatos és értékelvű gondolkodás 

képességével, mert tudja, hogy a földrajz mint interdiszciplináris tárgy 

ötvözi a természeti és társadalomföldrajzi folyamatokat és kiváló 

lehetőséget teremt a szintetizálásra és a diák személyiségének komplex 

fejlesztésére. 

A nevelési és oktatási célokat egységben valósítja meg ( pl.: Társadalmi,vallási 

tolerancia-Észak-dél ellentétének kiértékelése. 7.o.,Afrika, DNy-

Ázsia).Tanóráján kihasználja a tanulói háttér környezet adta lehetőségeit (pl.: 

10.o.-ban a  település kialakulása során szinte minden természeti és 

társadalomföldrajzi erőforrást számba kell vennie a 

diákoknak.Településföldrajz).Vallási tolerancia.Társadalmi, gazdasági 

egyenlőtlenségekre való érzékenység.Egy-egy probléma más-más álláspontból 

való megközelítése (pl.globalizáció).

4.2. 

A tanulói személyiség(ek) 

sajátosságait megfelelő 

módszerekkel, sokoldalúan 

tárja fel.

A személyiség sajátosságainak sokoldalú feltárásában segít, hogy a 

tanár tisztában van azzal, hogy a szaktárgyában megjelenő fogalmak 

kialakítására melyik életkori szakaszban van szükség. Megválasztja az 

életkorhoz kapcsolódó módszereket. 

Tanulói személyiségében rejlő sajátosságokat ismeri, ennek megfelelően 

differenciált feladatokat ad.Az  általános iskolás gyerekek külső aktivitása nagy, 

ezért tevékenykedtető módszereket alkalmaz.Alkalmazza a vita, a 

problémafelvetés,a beszélgetés a leghatékonyabb módszereit.

4.3. 

A tanuló(k) személyiségét 

nem statikusan, hanem 

fejlődésében szemléli.

A diákokat fejlődésükben értékeli képességeiknek megfelelően.

Az eltérő lelkialkatú diákokat másként , más módszerekkel fejleszti és 

értékeli.

Képes a tanulók tanításának, képességeinek fejlesztésénél módszereit előzetes 

tudásuknak megfelelően megválasztani, a földrajz speciális összefüggéseivel, 

fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségeket kezelni.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

4.4. 

A tanuló(k) teljes 

személyiségének 

fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik.

Nem tantárgyspecifikus. Egységes személyiségfejlődési ívet valósíthat meg, ha a 7. osztálytól a 10. 

osztályig nevelheti tanítványait. Ismerje és alkalmazza a nevelő-oktató 

munkájában a fenntarthatóság, a nevelés pedagógiájának interaktív 

képességfejlesztő módszereit (pl.:globális környezeti problémák).

4.5. 

Felismeri a tanulók tanulási 

vagy személyiségfejlődési 

nehézségeit, és képes 

számukra segítséget nyújtani 

vagy más szakembertől 

segítséget kérni.

Ha szükség van  az eredményes oktató-nevelő munkához, akkor tartson 

kapcsolatot az iskolapszichológussal, logopédussal és dolgozzon ki 

közép-és hosszú távú fejlesztési tervet az adott diákcsoportra, vagy 

osztályra.

Tanítványai tanulási nehézségeit felismeri, számukra megkeresi a segítségadás 

területeit.7.osztályban a kezdeti időszakban gondot jelent a szaknyelv 

kialakítása. Ezért nagyon erősen kell a természetismeret földrajzos részével 

kapcsolatot keresni és koncentrálni. Nehézséget jelenthet a diákoknak a 

megnövekedett topográfiai fogalmak rögzítése, és az intenzív 

atlaszhasználat.Középiskolában a diákok megnövekedett terhelésével kell 

számolni. Életkoruknak megfelelően jobban kell elvonatkoztatniuk, nagyobb 

terjedelmű anyagrészeket kell feldolgozniuk és a földrajzi szaknyelvet kiválóan 

kell alkalmazniuk.

4.6. 

Különleges bánásmódot 

igénylő tanuló vagy 

tanulócsoport számára 

hosszabb távú fejlesztési 

terveket dolgoz ki, és ezeket 

hatékonyan meg is valósítja.

Képes az átlagtól eltérő tehetséges vagy sajátos nevelési igényű tanulók 

felismerésére, differenciált bánásmód kialakítására. Pl.: más módszerek 

szükségesek egy matematika tagozatos osztályban (verbális 

kommunikáció fejlesztése). Sokkal több olyan tevékenységformára van 

szükség, amelynek során a diákoknak szóban kell összegezniük 

munkájuk eredményét.

A diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás diákok számára egyénre szabott fejlesztő 

feladatokat ad.

4.7. 

Csoportos tanítás esetén is 

figyel az egyéni 

szükségletekre és a tanulók 

egyéni igényeinek megfelelő 

stratégiák alkalmazására.

Az egyéni szükségletekre az egyes tanulók személyes igényeire  figyel, 

csoportos foglalkozás esetében személyre szabott feladatokat alkalmaz.

Csoportmunka alkalmazása során figyel arra, hogy azonos képességű tanulók 

azonos csoportba kerüljenek.Pl.:a népességföldrajz témakör-összefoglalásakor a 

10.o.-ban számolásos feladatokat ad azoknak a tanulóknak, akiknek nehezebben 

megy a matematika, így gyakorolhatnak.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

4.8. 

A tanuló hibáit, tévesztéseit 

mint a tanulási folyamat 

részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon 

reagál rájuk.

A tanár oktató-nevelő munkája során biztosítja a tévedés, hibázás, és a 

javítás lehetőségét. Ehhez az alapvető személyiségfejlesztő célhoz 

megfelelő módszert választ.Pl.:Diák domináns módszerek-tanulói 

kiselőadás,helyzetgyakorlat, szeminárium-

vita,szerepjáték,projektmunka./Személyiségfejlesztő módszerek

Tanulói esetleges tévedéseit megértően kezeli, javítja.Problémamegoldó 

beszélgetést kezdeményez. Probléma felvetése, probléma megoldásához vezető 

út keresése, hipotézisalkotás (pl.:adósságválság kialakulása,10.o.). Vita 

generálása (pl.:a globalizáció előnyei és hátrányai). Pl.:Érvelj, hogy melyek 

azok a kedvező tényezők és kedvezőtlen adottságok, amelyeket egy 

transznacionális vállalat figyelembe vesz, ha hazánkba akar települni!

4.9. 

Az általános pedagógiai 

célrendszert és az egyéni 

szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben 

kezeli.

Tudatos értékközvetítő szerepet vállal. Tanulóit önálló 

véleményalkotásra, érvelésre, természettudatos megközelítésre neveli.

Tanóráján tudatos értékközvetítő szerepet vállal. Tanulóit önálló 

véleményalkotásra, érvelésre, természettudatos megközelítésre neveli.

4.10.         

Reálisan és szakszerűen 

elemzi és értékeli saját 

gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását.

Munkáját az empátia, a pedagógiai tudatosság jellemzi,  önreflexiót 

alkalmaz.  

A jó gyakorlatról feljegyzést készít. 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

Indikátorok

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

sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység

Szaktárgyi KKK-k: "Tudatosan épít a kooperatív és reflektív tanulási technikák alkalmazására. Felkészült a földrajzi tudást kiegészítő földrajz szakkör,önképzőkör vezetésére."

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

5.1. 
Óráin harmóniát, biztonságot, 

elfogadó légkört teremt.

Tudatosan épít a kooperatív és reflektív tanulási technikákra páros 

munka,csoportmunka,projekt módszer alkalmazásával.

Tanórájának hangulata nyugodt tanulási környezetet biztosító.Csoportmunka 9.-

10.o.:településföldrajz; 9.o.: kőzetek csoportosítása. Projektmódszer:gazdasági 

rendszerek, 10.o. Páros munka:csillagászati számítások. Vita: globalizáció.

5.2. 

Tanítványait egymás 

elfogadására, tiszteletére 

neveli.

Ezt úgy tudja legeredményesebben biztosítani, hogy tudatosan épít a 

kooperatív és reflektív tanulási technikák alkalmazására.(páros 

munka,csoportmunka,projekt módszer).

Nem tantárgy specifikus indikátor. Vita: globalizáció, környezetvédelem. 

Projektmódszer: gazdasági rendszerek, 10.o.

5.3. 

Munkájában figyelembe veszi 

a tanulók és a 

tanulóközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi 

háttéréből adódó 

sajátosságait.

Felismeri,hogy a társadalmi, etnikai, kulturális 

sokszínűség(multikulturizmus) segíti a toleráns tanulói 

magatartásformák kialakítását.Munkája során még csak véletlenül sem 

ad teret  az iskolán kívüli világban tapasztalható kulturális, 

egzisztenciális, etnikai szegregációs jelenségeknek.

A földrajzórák szervezésekor vigyáz a vallási meggyőződésből eredő 

érzékenységre. Figyelembe veszi az egzisztenciális különbségekből adódó 

érzékenységet és megfelelően kezeli. Az utóbbiból  adódó lehetőségeket 

próbálja kihasználni az órája során (pl.:utazási élmények).

5.4. 

Az együttműködést támogató, 

motiváló módszereket 

alkalmaz mind a szaktárgyi 

oktatás keretében, mind a 

szabadidős tevékenységek 

során.

Foglalkozásain alkalmazza az együttműködést támogató módszereket. 

Motivációs módszerek közé tartozhatnak képek, ábrák, kísérletezés stb. 

Gyalogtúra a földrajzi környezetben, videofilm. 

Problémamegoldó beszélgetés:a probléma felvetése,a probléma megoldásához 

vezető út keresése, hipotézisalkotás (pl.:adósságválság kialakulása,10.o.), 

Tanóráján motiválja tanítványait  az együttműködésre (pl.:vitát generál a 

globalizáció előnyeiről és hátrányairól). Érvelésre buzdít (pl. Melyek azok a 

kedvező tényezők és kedvezőtlen adottságok, amelyeket egy transznacionális 

vállalat figyelembe vesz, ha hazánkba akar települni?)  A padokat úgy rendezni, 

hogy kb. 6 diák kényelmes munkaterülete legyen. A csoporton belüli tanulási 

viszonyok kialakításában a tanuló döntése játszik döntő szerepet. Ügyel a csak 

moderáló szerepére.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

5.5. 

Az iskolai, osztálytermi 

konfliktusok megelőzésére 

törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, 

közös szabályok 

megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható 

értékeléssel.

Mások személyiségi jogainak tiszteletben tartja.

Etikus magatartásformákat kialakít ki a diákközösségen belül.

Tanóráját a  földrajzi logika szabályai szerinti strukturáltság és az  alapvető 

didaktikai egységek megvalósítása jellemzi.Olyan szabályrendszereket valósít 

meg, amelynek keretei között a diákok jól érzik magukat. Az egyénre szabott 

motiváló hatású értékeléssel biztosítja a nyugodt, kiszámított munka 

folyamatosságát.

5.6. 

A csoportjaiban felmerülő 

konfliktusokat felismeri, 

helyesen értelmezi, és 

hatékonyan kezeli.

Nem tantárgy specifikus indikátor.

5.7. 

A tanulók közötti 

kommunikációt, 

véleménycserét ösztönzi, 

fejleszti a tanulók 

vitakultúráját

A földrajztanításnak is kiemelt szerepe van a diákok közötti 

kommunikáció fejlesztésében. Verbális és nonverbális kommunikációt 

alkalmaz.  Elvárja a diákjaitól a tömör, szuggesztív előadásmódot.

Tanóráján a vitakultúrát fejleszti, az érvelés módszerének technikáját 

alkalmazza.  Feladatmegosztást alkalmaz a csoportmunka keretében 

(pl.:8.o.,Hazánk éghajlata).Pl.:transznacionális vállalatok, 10.o. Globalizáció. 

Különösen a középiskolában élő módszer a vita műfaja. Fontos feladat az 

érvelés technikájának fejlesztése.

5.8. 

Értékközvetítő tevékenysége 

tudatos. Együttműködés, 

altruizmus, nyitottság, 

társadalmi érzékenység, más 

kultúrák elfogadása jellemzi.

Tudatos értékközvetítő szerepet vállal. Nyitott, toleráns, a mások 

véleményét figyelembe vevő személyiség, aki szívesen vezet földrajz 

szakkört, önképzőkört, szertárt fejleszt, szaktárgyi versenyekre készíti 

fel tanítványait és maga is szervez versenyeket.

Lépéseket tesz a szaktantermi rend kialakítására. Mintaadó öltözködési és 

viselkedéskultúra jellemzi. A földrajz tantárgy különösen alkalmas arra, hogy 

más népek és kultúrák megismertetésével a tanár toleráns, nyitott személyiségű 

diákokat neveljen.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

5.9. 

Az együttműködés, 

kommunikáció elősegítésére 

online közösségeket hoz létre, 

ahol értékteremtő, tevékeny, 

követendő mintát mutat a 

diákoknak a digitális 

eszközök funkcionális 

használatának terén.

Óráin használja az info kommunikációs eszközöket és erre ösztönzi 

diákjait is. Kihívások az IKT használata során:-Technikai tudás és 

magabiztosság hiánya-Technológiai dominancia-egyenlő hozzáférés 

biztosítása.

Ha van a szaktanteremben interaktív tábla (több eszközt kiváltó rendszer), azt 

megfelelően, sokoldalúan  tudja használni.  Ismeri a földrajztanár elektronikus 

eszközkészletét, az internet adta lehetőségeit. Az órákon tanítványainak kutatási 

lehetőséget biztosít az interneten keresztül. Pl. 10.o. gazdasági mutatók 

aktualizálása.

5.10.         

Tudatosan alkalmazza a 

közösségfejlesztés változatos 

módszereit.

A diákok együttműködésen alapuló munkaformákat alkalmaz. A 

tanulók dolgozzák fel az ismereteket, ill. azok egy részét a csoportos 

oktatásszervezési módszerek segítségével.

Óráin változatos, közösségfejlesztő munkamódszereket alkalmaz: .a)páros 

munka, b)csoportmunka, c)projektmódszer d) disputa

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

Indikátorok

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

Szaktárgyi KKK-k: "Rendelkezik mérésmetodikai ismeretekkel és képes azokat alkalmazni a mérőeszközök összeállítása, illetve kiválasztása során.Tisztában van  alapvető értékelési és 

mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel."

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

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

6.1. 

Jól ismeri a szaktárgy tantervi 

követelményeit, és képes 

saját követelményeit ezek 

figyelembevételével és saját 

tanulócsoportjának 

ismeretében pontosan 

körülhatárolni, 

következetesen alkalmazni.

Ismeri a hármas szintű tantervi ,Nat kerettantervi szabályozást.Képes 

csoportban dolgozva a kerettantervek segítségével helyi tantervet 

készíteni, ami összhangban van az iskola pedagógiai programjával és az 

általa tanított diákok képességeivel.

Képes a földrajz kerettantervi követelményeit a tanulócsoport adottságaira 

vonatkozó módszerekkel alkalmazni. (Pl.:A helyi tanterv tartalmazza a szűkebb 

földrajzi környezet honismereti leírását.) A helyi tanterv segítségével 

meghatározza a differenciálás módjait, az alkalmazható tankönyveket, az 

ellenőrzés és értékelés tartalmi és formai követelményeit. Óráját a helyi 

tantervhez illeszkedően építi fel, követelményeit ennek ismeretében és az adott 

tanulócsoport képességeihez, érdeklődéséhez igazodva fogalmazza meg. Pl. az 

általános légkörzés tanításakor mennyire mélyül el a fizikai törvényszerűségek 

(Coriolis-erő) magyarázatában.

6.2. 

Céljainak megfelelően, 

változatosan és nagy 

biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési 

módszereket, eszközöket.

Értékelési,ellenőrzési módszerei változatosak (a tudatos ellenőrzések 

módjai:direkt, indirekt, szóbeli, írásbeli, gyakorlati, egyéni, csoportos 

stb.). Az ellenőrzésnek, értékelésnek a feladata, hogy sikerült 

elvégeznie a tanulónak-fegyelmezett, rendszeres tanulásra serkenti a 

diákot. Eszközök: Ábrák, képek, atlasz, modell, táblai rajz, 

tudásszintmérő feladatlapok.

Értékelési,ellenőrzési módszerei változatosak. Helyzetfelmérést készít a tanév 

elején. 7-8.osztályban.Követő vagy fejlesztő értékelése végigkíséri a tanulási 

folyamatot.Összegző értékelést is végez (pl.:Közép-Európa, 8.o.). Összegző 

értékelés:témazáró. Pl.:a szilárd kőzetburok. Eszközök: atlasz; tankönyvi ábra; 

statisztikai adatsor; táblai rajz; tudásszintmérő-és témazáró feladatlapok.

6.3. 

A szaktárgy ismereteit és 

speciális kompetenciáit mérő 

eszközöket (kérdőíveket, 

tudásszintmérő teszteket) 

készít.

A feladatlappal,vagy teszttel történő ellenőrzéskor a mérés három 

szempontjának  eleget tesz:-objektivitás,tárgyszerűség-

reliabilitás,megbízhatóság-validitás,érvényesség. 

Az összeállított feladatlapok átfogják az ellenőrzendő téma teljes egységét.-

a)fogalmak,tények ellenőrzése ,-nyíltvégű kérdések alkalmazásával,b)regionális 

földrajzi ismeretek ellenőrzése-többszörös választásos 

feladatokkal;c)összefüggések ismereteinek ellenőrzése-

szövegértéssel,ábraelemzéssel.A feladatok nehézségi szintjei követik egymást. 

Az ellenőrzés nem csak a tények ismeretére, hanem a kompetenciák 

elsajátítására is irányul, pl. térképismeret, térképhasználat, 

természettudományos gondolkodás alapjai (ok-okozati összefüggések), 

földrajzos gondolkodás (pl. egy terület bemutatásánál a természet-, társadalom-, 

és gazdaságföldrajzi adottságok).
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Földrajz

6.4. 

A tanulás támogatása 

érdekében az órákon 

törekszik a folyamatos 

visszajelzésre.

A folyamatos visszajelzések során feltárja a tanulók ismereteinek, 

készségeinek a szintjét. A folyamatos visszajelzés munkára ösztönöz, 

ellenőrző funkciót tölt be. Napjaink társadalmi igénye, hogy a diákok 

teljesítményképes tudással rendelkezzenek. A folyamatos visszajelzések 

a gyerekek aktív gondolkodását, kombinatív képességét fejlesztik. A 

rendszeres visszajelzés segíti a tanulók helyes önértékelésének 

kialakítását, a pozitív értékelések pedig hozzájárulnak az önbizalmuk 

erősödéséhez, és ezzel további teljesítmények elérésére ösztönzi őket.

Folyamatos aktív visszajelzésPl.: 9. o. Kőzetvizsgálati gyakorlat 

(csoportmunka)

10.o.: A bankok pénzzel kapcsolatos tevékenységei

-Projektmunka 10.o.:A világ idegenforgalma.

-Topográfiai ismeretek visszajelzése: kontúrtérkép dolgozat,interaktív tábla. 

10.o.: A bankok pénzzel kapcsolatos tevékenységei.  10.o.:a világ 

idegenforgalma. -Topográfiai ismeretek visszajelzése: kontúrtérkép 

dolgozat,interaktív tábla. Új anyag elsajátításakor a tanulók előzetes ismereteire 

támaszkodva (otthonról hozott ismeretek, korábbi anyagrészek, más 

tantárgyakból átemelhető ismeretek), az ok-okozati, természettudományos 

összefüggések mentén haladva, tanári kérdésekre építi fel az óráit. A tanulók 

válaszait természetesen azonnal értékeli, de törekszik arra, hogy ne a tanulót 

magát, hanem a választ minősítse.

6.5. 

Visszajelzései, értékelései 

világosak, egyértelműek, 

tárgyszerűek.

Az értékelés-visszajelzés mindhárom típusát alkalmazza egy 

helyzetfeltárásban:- tanulás elején, feldolgozás közben-összegző/a 

tanulás végén. Az óravázlatokból, reflexiókból kiderül hogy az órai 

feladatok, órai munka értékelése egyértelmű, ezzel elősegíti a tanórai 

továbbhaladást. A feladatlapokban, dolgozatokban, vaktérképeken 

egyértelműen és következetesen jelöli a helyes és a hibás válaszokat, 

szükség esetén utal a helyes megoldásra.

Visszajelzései, értékelése következetes, a tanulók által ismert, 

elfogadott.Pl.:rövid indoklást ad a szóbeli értékelésnél. Írásban történt 

értékelésnél szerepelnek a ponthatárok ill. az egyes feladatok pontjai.0-50%=1; 

51-70%=2; 71-80%=3; 81-90%=4; 91-100%=5. A helyes válaszok, jól 

elvégzett feladatok, munkák kellő pozitív megerősítést kapnak, ami hozzájárul a 

tanulók önbizalmának erősödéséhez, és lelkesedésük további erőfeszítések 

megtételére ösztönzi őket. Ugyanakkor a hibás válaszok, rosszul végzett munka 

értékelésekor törekszik a helyes válaszok feltárására, a hibák egyértelmű 

javítására. Értékelései objektívek, mindig az elvégzett feladatot értékeli, nem a 

tanulót önmagát.

6.6. 

Értékeléseivel, 

visszajelzéseivel a tanulók 

fejlődését segíti.

A tanulási eredmények értékelése alapján képes a megfelelő helyzetben 

felzárkóztató stratégia egyénre szabott megtervezésére, megvalósítására. 

A tanulási folyamat elején helyzetfeltáró mérést végez, pl. tanév eleji 

felmérés a földrajz tantárgy előző évi anyagából. Fejlesztési terveit az 

értékelés eredményeire alapozza. A kiemelkedő teljesítményű tanulók 

részére tehetséggondozó, a gyengébb képességűeknek felzárkóztató 

strartégiákat fogalmaz meg. A tehetségesebb tanulókat ösztönzi és 

felkészíti a tanulmányi versenyekre (Lóczy Lajos, Teleki Pál, OKTV). 

A tanulási folyamat végén ismét mérést végez az elvégzett munkáról, 

pl. témazáró dolgozat.

Az értékelésnél különösen ügyel arra, hogy a földrajz tanítása során melyik 

képesség, készség  tudáselem az, amelyből a tanulónak fejlődnie kell. A tanórai 

értékelések során mindig nagy hangsúlyt fektet a pozitív visszajelzésekre, mert 

ezzel a tanulók önbizalmának erősítésén keresztül ösztönzi őket a további 

munkafolyamatban való aktív részvételre, motivációt ad az újabb ismeretek és 

képességek megszerzésére. 
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6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan 

munkaformák és módszerek 

alkalmazására törekszik, 

amelyek elősegítik a tanulók 

önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését.

Tájékozott a különböző feladatbankokról és feladatgyűjteményekről, 

képes ilyenek összeállítására, alkalmazására. Megfelelő fejlesztési 

stratégiát tud kialakítani egyénre szabottan. A rendszeres számonkérés, 

és a folyamatos visszajelzés az elért eredményekről elengedhetetlen a 

tanulók helyes önértékelésének kialakításában. Ehhez ismerni kell a 

földrajz tantárgyban alkalmazható feladatlapokat, teszteket. A 

kompetenciák, gyakorlati ismeretek ellenőrzésére változatos 

feladatokat, módszereket alkalmaz pl.: tájékozódás a térképen, 

földgömbön, földrajzi helyek azonosítása a fokhálózat segítségével, 

számítási feladatok (helyi idő, zónaidő, távolság, népsűrűség, 

természetes szaporodás stb.).

Ismeri a földrajzi feladatlapok, témazáró dolgozatok összeállításának szabályait 

Pl.: mennyi a topográfiai elem, mennyi a fogalommagyarázat, mennyi a 

képesség- és készségfejlesztésre szolgáló feladatok aránya. Óráin változatos 

munkaformákat alkalmaz, melyek során a diákok közvetlenül (gyakorlati 

feladatok), vagy társaikon keresztül (csoportmunka) szembesülnek saját 

eredményeikkel. Törekszik a folyamatos visszajelzésre, értékelésre, amik 

elősegítik a tanulók helyes önértékelését.

6.8. 

Önállóan képes a tanulói 

munkák értékeléséből kapott 

adatokat elemezni, az egyéni, 

illetve a csoportos fejlesztés 

alapjaként használni, szükség 

esetén gyakorlatát 

módosítani.

Rendelkezik mérésmetodikai ismeretekkel, képes azokat alkalmazni a 

mérőeszközök összeállítása, azok kiválasztása során. Ismeri és 

alkalmazza a tanulói tudás és képességszint mérésére alkalmas korszerű 

módszereket.

Ismeri a földrajzos diagnosztikai felmérő lapok kiértékelésének szabályait. A 

tanulók produktumait tudja értékelni olyan szempontból, hogy milyen 

képességet, készséget fejlesztett.

 Szakterületi/szakspecifikus példák

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

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

Indikátorok

Szaktárgyi KKK-k: "Képes a szakmai együttműködésre más  földrajz szakos és a földrajzoktatáshoz szorosan kapcsolódó tantárgyakat tanító kollégákkal. Ismeri a földrajztanári munkát támogató 

szakmai szervezetek tevékenységét."
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7.1. 

Kommunikációját minden 

partnerrel a kölcsönösség és a 

konstruktivitás jellemzi.

Minden iskolán belüli (tanárok, diákok, szülők) és iskolán kívüli 

szereplővel (szakmai szervezetek, pl.:FTE, OFI, ELTE, 

Természettudományi Társulat, Pedagógiai Intézet, OH és érdekvédelmi 

szervezettel) a kölcsönös előnyök elve alapján felveszi a kapcsolatot.

Az eredményes tanári  munkájához  kapcsolatokat  ápol iskolán kívüli és 

iskolán belüli szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel. Kapcsolatot tart az 

egyetemek földrajzos területeivel. szakmódszertani szakosztályokkal, a 

Földrajztanárok Egyletével, a Magyar Földrajzi Társasággal. Kommunikációját 

a diákokkal a kölcsönösség jellemzi: meghallgatja kérdéseiket, érdemi választ 

ad ezekre, az álláspontjától eltérő véleményeket, megközelítési módokat nem 

utasítja el azonnal, hanem megpróbálja integrálni, elfogadható formába hozni. 

7.2. 

A kapcsolattartás formái és az 

együttműködés során 

használja az 

infokommunikációs 

eszközöket és a különböző 

online csatornákat.

A lehetőségeihez mérten él a videokapcsolat, videokonferencia,skype 

lehetőségeivel. Adathordozó eszközön szállítja az otthon elkészített 

digitális tananyagot az oktatási intézményébe.

Tanóráján utal arra, hogy iskolai osztályközösségben a diákok elektronikus 

körlevél formájában megkapják azon földrajzi nevek, kontúrtérképek, kőzetek 

listáját (9.-10.o.), amelyekről tanulnak. Közgazdaságtani, banki versenyeken 

való indulás és részvétel is csak elektronikus úton történhet.

7.3. 

Nyitott a szülő, a tanuló, az 

intézményvezető, a kollégák, 

a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, felhasználja 

őket szakmai fejlődése 

érdekében.

Oktató-nevelő munkája során a szülői kollegiális, igazgatói, 

szaktanácsadói véleményeket pedagógiai munkája jobbítására használja 

fel.

Oktató-nevelő munkája során a szülői kollegiális, igazgatói, szaktanácsadói 

véleményeket pedagógiai munkája jobbítására használja fel.

Indikátorok
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7.4. 

A diákok érdekében önállóan, 

tudatosan és kezdeményezően 

együttműködik a kollégákkal, 

a szülőkkel, a szakmai 

partnerekkel, szervezetekkel.

Kollégáival együttműködik- osztályozó, nevelési értekezleteken,-

szülőkkel, mint szaktanár-fogadó órákon,nyílt napokon,mint 

osztályfőnök-szülői értekezleten.

Tanóráján felhívja a figyelmet a földrajzot érintő, a tanulókra vonatkozó külső 

forrásokból szerzett információkra.Pl.:szakmai partnerek, Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet, Oktatási Hivatal, Földrajztanárok Egylete; versenyek 

szervezése, táboroztatás, erdei iskola. Tanulmányi kirándulások aktív 

résztvevője.

7.5. 

A megbeszéléseken, a 

vitákban, az értekezleteken 

rendszeresen kifejti szakmai 

álláspontját, a vitákban képes 

másokat meggyőzni, és ő 

maga is meggyőzhető.

Érvekkel támasztja alá elképzeléseit, bízik a saját és diákjai sikerében, 

figyel mások véleményére, meggyőzhető. Nevelőtestületi, osztályozó és 

egyéb értekezleteken kifejti véleményét, szakmai álláspontját.

Az iskolán belül is képviseli a diákok (osztályozó értekezleteken) és a földrajz 

tantárgy (óraszámok) érdekeit. 

7.6. 

Iskolai tevékenységei során 

felmerülő/kapott feladatait, 

problémáit önállóan, a 

szervezet működési 

rendszerének megfelelő 

módon kezeli, intézi.

Kreatív tanár, kezdeményező. Tisztában van a feladatával, azt 

lelkiismeretesen a legjobb tudása szerint elvégzi. Az oktatási intézmény 

szervezeti kultúrája alapján végzi munkáját. Önálló, kreatív. Képes 

átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az arra 

vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására.

Legyen képes önállóan iskolai, kerületi, városi földrajz versenyeket szervezni, 

arra motiválni tanulóit. Pl.:Teleki Pál Földrajz Verseny;Lóczy Lajos,-ill. Less 

Nándor földrajz verseny

7.7. 

A szakmai munkaközösség 

munkájában kezdeményezően 

és aktívan részt vállal. 

Együttműködik 

pedagógustársaival 

különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások 

(pl. projektoktatás, témanap, 

ünnepség, kirándulás) 

megvalósításában.

A szakmai munkaközösségben képes  az együttműködésre  kollégáival. 

Nyitott,- konfliktushelyzetekben,problémák feltárásában ill. azok 

megoldása érdekében szakmai segítséget ad, ill.kér és elfogad. Önállóan 

vállal a szakmai munkaközösségekben feladatokat.Pl.:verseny 

felkészítés,versenyeztetés, verseny lebonyolítás,szervezés.

A természettudományos vagy földrajzos munkaközösségen belül vállal 

bemutató órát, versenyfelkészítést (Lóczy Lajos verseny, OKTV; Less Nándor 

verseny).  Képes jeles napok megszervezésére. Pl.:Föld napja. Képes földrajzi 

háziverseny szervezésére.
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7.8. 

A tanuláshoz megfelelő 

hatékony és nyugodt 

kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki.

Tanórán a tanuláshoz biztosított a kommunikációs tér, amikor önállóan 

vagy csoportokban ábrát, rajzot,szöveget elemeztet. Tanítványai 

beszámolnak a végzett munkáról (rögzítés). Az otthoni tanuláshoz 

biztosított feltételeket pontosan kijelöli, írásbeli házi feladatot, 

szorgalmi feladatot ad.

Tanóráján konkrét, jól érthető és követhető utasításokat ad a feladatok 

elvégzéséhez. Pl.:kördiagramokat, szalagdiagramokat értelmeztet. 

Pl.:adatsorokat elemeztet, értelmeztet . Pl.:10.o. országok gazdasági mutatói. 

Ügyel a tanterem rendjére, tisztaságára, ha szükséges mozgósítja a tanulókat a 

rend és a tisztaság helyreállítására. Változatos feladatokkal, pozitív 

visszajelzésekkel biztosítja a hatékony és nyugodt légkört, így keveset kell 

fegyelmeznie.

7.9. 

Munkája során érthetően és a 

pedagógiai céljainak 

megfelelően kommunikál.

Verbális és nonverbális kommunikációja érthető, egyértelmű. 

Kommunikációja mindig egyértelmű és világos, mind a kollegák, mind 

a diákok felé. Írásban és szóban is egyértelmű, jól érthető utasításokat 

ad a diákoknak.

Verbális és nonverbális kommunikációja érthető, mindig a pedagógiai célnak 

megfelelő. Tanári magyarázatai, érthetőek, didaktikailag jól felépítettek, mindig 

látszik a cél, ahová el szeretne jutni. Táblavázlatai áttekinthetőek, logikusak, 

olvashatóak. A dolgozatokban, feladatlapokban, és általában írásos formában 

egyértelműen, érthetően, világosan fogalmazza meg kérdéseit, elvárásait.

7.10.         

Tudatosan támogatja a diákok 

egyéni és egymás közötti 

kommunikációjának 

fejlődését.

„Diák-domináns” módszereket alkalmaz:-tanulói 

kiselőadás;csoportmunka;helyzetgyakorlat;szeminárium;szerepjáték;vita

;projektmunka. A tanórán  nagyobb részben a diákok produktumaié  a 

szerep.-írásbeli,szóbeli,tárgyi projektmódszerek 

Tanóráján önálló ismeretszerzésre és problémamegoldó gondolkodásra ösztönzi 

tanítványait, ahol a szóban történő visszajelzések gyakoriak.Pl.: 9. osztályban 

csoportmunkában mutattatja be a Naprendszert.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

 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 az igényes tanári munkára, a folyamatos önművelésre . Képes reálisan elemezni és értékelni saját szaktanári munkáját."
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8.1. 

Tisztában van szakmai 

felkészültségével, 

személyiségének 

sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a 

szerepelvárásokhoz.

Képes elemezni és reálisan értékelni saját szaktanári munkáját. Átlag 

fölötti önreflexiós képességgel  rendelkezik, reálisan látja saját 

személyiségének legfontosabb jegyeit, meg tudja fogalmazni munkája a 

eredményességét takaró előrelépés módját.

Alkalmazkodik a 7-8.o. korosztályához , a gyermekek lélektani jellemzőihez. 

Alkalmazkodni tud  a 9.-és 10. évfolyamos korosztály lélektani jellemzőihez. 

Módszertani, szaktudományos, szervezési hiányosságait tudja korrigálni.

Pl.: Próbálja a digitális kompetenciáiból eredő hátrányait csökkenteni.

8.2. 

Saját pedagógiai gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és 

fejleszti.

Dokumentumaiból látszik,hogy elkötelezett az igényes tanári munkára, 

a folyamatos önművelésre. Módszertani , pedagógiai kultúrájának 

fejlesztése érdekében rendszeresen hospitálja kollégáit, erről 

feljegyzéseket készít és keresi a szakmódszertani továbbképzések 

látogatásának a lehetőségeit. Korszerű szakirodalmat olvas és az ott 

megismerteket megpróbálja adaptálni saját pedagógiai, módszertani 

gyakorlatába. 

Tanóráján utal arra, hogy iskolai osztályközösségben a diákok elektronikus 

körlevelezés formájában megkapják azon földrajzi nevek, kontúrtérképek, 

kőzetek listáját (9.-10.o.), amelyekről tanulnak. Közgazdaságtani, banki 

versenyeken való indulás és részvétel is csak elektronikus formában történhet. 

Saját óráit reálisan értékeli, reflexióit megfogalmazza, ha szükséges megosztja 

kollegáival. Szakos kollegáitól tanácsot kér, elfogadja véleményüket és a 

szerzett információkat, tapasztalatokat képes beépíteni saját pedagógiai 

gyakorlatába.

8.3. 
Tudatosan fejleszti 

pedagógiai kommunikációját.

 Tudatosan igyekszik saját kommunikációs képességének 

fejlesztésére/verbális, non verbális-arckifejezés,gesztusok, testtartás, 

kézmozgás stb./, hogy ezek segítségével minél hatékonyabb 

teljesítményt érjen el az oktató-nevelő munkájában.

Segíti a diákok kommunikációs képességének fejlődését. Tanóráin alkalmazza a 

diákdomináns módszereket. Tanulóközpontú földrajzi módszereket alkalmaz  

tanóráin. Törekszik arra, hogy a tanóráin kommunikációja világos, érthető 

legyen, magyarázatai követhetők, logikusak, érthetők legyenek. Táblavázlatai 

áttekinthetőek, olvashatóak, logikusak, a feladatlapok, dolgozatok kérdései is 

világosan, egyértelműen, érthetően vannak megfogalmazva.
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8.4. 

Rendszeresen tájékozódik a 

szaktárgyára és a pedagógia 

tudományára vonatkozó 

legújabb eredményekről, 

kihasználja a továbbképzési 

lehetőségeket.

Nyitott az új módszerek,eszközök, tanítási stratégiák kipróbálása 

iránt.Igényli a szakmai rendezvényeken való rendszeres részvételt. 

Részt vesz a szaktárgy fejlesztési, innovációs tevékenységében. 

Tisztában van a szaktárgy etikai kérdéseivel. Rendszeresen olvassa a 

szaktárgyára vonatkozó szakirodalmat, figyelemmel kíséri az új 

könyvek, egyetemi jegyzetek megjelenését, tájékozott a földrajzzal 

kapcsolatos folyóiratok terén (Földgömb, National Geographic, Geo, 

Élet és Tudomány), ismeri és olvassa a legfontosabb földrajzi 

vonatkozású honlapok tartalmát (magyar és esetleg angol nyelveűeket 

is).

Indul olyan TÁMOP pályázatokon, amely a tantárgyat 

érinti.Pl.:természettudományos eszközbeszerzési pályázat.

8.5. 

Munkájában alkalmaz új 

módszereket, tudományos 

eredményeket.

Elkötelezett az igényes tanári munkára, a folyamatos önművelésre. 

Módszertani , pedagógiai kultúrájának fejlesztése érdekében 

rendszeresen hospitálja kollégáit és keresi a szakmódszertani 

továbbképzések látogatásának a lehetőségeit. Korszerű szakirodalmat 

olvas és az ott megismerteket megpróbálja adaptálni saját pedagógiai, 

módszertani gyakorlatába.

Szakmai folyóiratok aktív olvasója (GEO Magazin; Földgömb; National 

Geographic). Földrajzos módszertani továbbképzéseken vesz részt. A 

szakirodalomból, könyvekből, folyóiratokból, online felületekről szerzett 

információit képes beépíteni az óráiba, különösen az emelt szintű oktatásban 

(fakultáció, versenyelőkészítés) átadja diákjainak a legfrissebb információkat, a 

tudomány új eredményeit megosztja velük. Különösen a társadalom és 

gazdaságföldrajz tanítása során folyamatosan figyeli a gyorsan változó 

statisztikai adatokat és óráira próbál naprakész adatokkal felkészülni, sokszor 

korrigálva a tankönyvek érthető okokból régebbi adatait.

8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a 

digitális tananyagokról, 

eszközökről, az 

oktatástámogató digitális 

technológia legújabb 

eredményeiről, konstruktívan 

szemléli 

felhasználhatóságukat.

Képes a különböző információhordozókból szerzett adatok, tények 

feldolgozására, mennyiségi elemzésére, kritikai értékelésére. Tudjon az 

elsajátított módszerek birtokában tények elemzésére, értékelésére, 

különböző mintájú megjelenítésére , ismerje a szaktárgyból 

rendelkezésre álló digitális tananyagokat, eszközöket. Felhasználói 

szintű infokommunikációs technológiai ismeretekkel rendelkezzen és 

képes legyen az általuk nyújtott lehetőségek felhasználására.

Diákjai figyelmét felhívja a tankönyvkiadók új kiadványaira, digitális 

anyagaira. Digitális atlasz; NTK player; Mozaweb; Sulinet digitális tudásbázis; 

Földrajzos animációk(internet). Óráit digitális anyagok (fényképek, földrajzi 

folyamatokat bemutató animációk (pl. lemeztektonika), folyamatábrák, 

filmrészletek, térképek stb.) felhasználásával teszi színesebbé, ha lehetősége 

van, kihasználja az interaktív tábla nyújtotta előnyöket.

8.7. 

Élő szakmai 

kapcsolatrendszert alakít ki az 

intézményen kívül is.

Az eredményes oktató-nevelő munka során a pedagógus kapcsolatba 

kerül olyan intézményekkel is, amelyek segítsége nélkül nem lehet 

korszerű oktató munkát folytatni. Pl.: tudományegyetemek oktatási-

módszertani területei; múzeumok,Planetárium; térképészeti 

intézmények; pedagógiai intézetek;meteorológiai állomások.

Ismeri a múzeumok és egyéb, a földrajz tudományához kapcsolódó 

intézmények szakmai anyagait, és azokat beépíti a tanítási órákba, ill. 

tanítványait aktivizálja azok felkeresésére. Pl.: Természettudományi Múzeum; 

Planetárium; Uránia csillagvizsgáló; Egyetemek szakmódszertani központjai; 

Érdi Földrajzi Múzeum; Magyar Földrajzi Társaság.
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8.8. 

Részt vesz intézményi 

innovációban, pályázatokban, 

kutatásban.

Részt vesz a szaktárgy fejlesztési, innovációs tevékenységeiben. Ismeri a TÁMOP pályázatokat,eszközbeszerzési, fejlesztési területeket. Az 

oktatási intézmény pedagógiai profiljával összhangban levő helyi tanterv 

kialakításában aktív szerepet vállal. Részt vesz helytörténeti monográfiák 

megírásában;szakmai ellenőrzésben. Részt vesz a helyi,kerületi, falusi-városi 

közösség kulturális, tudományos életében. Online szakmai kapcsolattartás az 

egyetemek földrajzos intézményeivel. Földrajzos videokonferencián vesz részt.

8.9. 

Aktív résztvevője az online 

megvalósuló szakmai 

együttműködéseknek.

Óraterveiben az órán az online szakmai anyagokat többféle módon 

alkalmazza, fejleszti.Pl.:interaktív tábla;ppt bemutatók; földrajzi 

animációk. Rendszeres olvasója és aktív résztvevője a különböző online 

szakmai levelezőlistáknak, szakmai fórumoknak. Kérdéseit, 

eredményeit, tapasztalatait megosztja a levelezőlisták, fórumok 

tagjaival. Az innen nyert információkat beépíti pedagógiai 

gyakorlatába, ami elősegíti szakmai fejlődését.

Online szakmai kapcsolattartás az egyetemek földrajzos intézményeivel. 

Földrajzos videokonferencián vesz részt.Kapcsolatot tart a Magyar Földrajzi 

Társaság oktatásmódszertani szakosztályával, részt vesz az általa szervezett 

továbbképzéseken, fórumokon. Az online levelezőlistákon, szakmai fórumokon 

szerzett tapasztalatait, információit beépíti pedagógiai gyakorlatába, ami 

elősegíti szakmai fejlődését, hatékonyabbá teszi nevelő-oktatói tevékenységét.

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 28


