
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Természetismeret

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

1.1.   

Alapos, átfogó és korszerű 

szaktudományos és szaktárgyi tudással 

rendelkezik.

Alaposan és átfogóan ismeri a Természetismeret műveltségterület 

szaktudományos,szaktárgyi  ismereteit, nyelvezetét és kutatási 

módszereit.

Ismeri a Természetismeret műveltségterület kerettantervekben megjelenített új 

ismereteit, összefüggéseit az 5-6. évfolyamon .

1.3.    Fogalomhasználata pontos, következetes.

Képes a természetismeret speciális fogalmaival és összefüggéseivel 

kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére, az átlagtól eltérő 

tehetséges vagy sajátos nevelési igényű tanulók felismerésére,valamint 

a velük való foglalkozásra, fejlesztésre. Képes a Természetismeret mint 

integrált tantárgy fogalomrendszerének használatára.

A természettudományos szaknyelv átgondolt és tudatos használata:1.Térképi ismeretek 

.Pl.:tájékozódás a lakóhelyen,valamint annak szűkebb és tágabb környezetében, 

5.o.Képes a természetismeretben a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüggések 

felismerésére,közvetítésére. Több természettudományos terület alapszaknyelvének 

pontos használata (biológia, fizika, kémia, földrajz).

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

Szaktárgyi KKK-k: Rendelkezik a tudatos és értékelvű gondolkodás képességével,mert tudja,hogy a szaktárgy milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlődésében. Ismeri a szaktárgyában megjelenő fogalmak 

kialakulásának életkori sajátosságait.Ismeri a szaktárgy tanítása során fejlesztendő kompetenciákat.Ismeri és alkalmazza nevelő-oktató munkájában a fenntarthatóságra nevelés pedagógiájának interaktív, képességfejlesztő 

módszereit, melyet képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésében is használni.

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

1.2.   

Rendelkezik a szaktárgy tanításához 

szükséges tantervi és szakmódszertani 

tudással.

Ismeri a Természetismeret műveltségterületre is vonatkozó 

háromszintű tantervi szabályozás rendszerét.(Nemzeti 

alaptanterv,kerettantervek,helyi tantervek,különös tekintettel a 2012-es 

kerettantervi változásokra). Pl.: 5-6. évfolyamon. Képes a 

szakmai,szakmódszertani megújulásra és önreflexióra. Képes 

csapatban helyi tantervet készíteni.

Ismeri a természetismeret differenciált oktatásának lehetőségeit .Csoportos 

munkaformák alkalmazása:1.Páros munka. Pl.: 5.osztályban a tájékozódás a térképen c. 

témakörben tervezzen kirándulást különböző turistatérképek felhasználásával! 

2.Csoportmunka. Ez lehet homogén vagy differenciált. Csoportok kialakítása lehet 

azonos vagy eltérő képességű tanulókból.Egyéni munkaformák:1.Rétegmunka.Ez a 

munkamódszer is a differenciálás jegyében született. Egyéni munka.Pl.:eltérő nehézségű 

feladatok megoldása. Pl.: csoportmunkában dolgozzák fel az Alföld gazdasági 

jellemzőit. Több természettudományos terület alapszaknyelvének pontos használata 

(biológia, fizika, kémia, földrajz).
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1.5.   
A szaktárgy tanítása során képes építeni a 

tanulók más forrásokból szerzett tudására.

Ismeri a tanórán kívüli természettudományos ismeretszerzés forrásait. 

Munkája során beépíti a különböző természettudományos és televíziós 

csatornák,pl.:National Geographic,Discovery Chanel,Spektrum,History 

műsorainak tartalmát.Ismeri a múzeumok kiállításait 

(pl.:Természettudományi Múzeum tárlatai),amelyek a természetismeret 

integrált szemléletű elsajátítását segítik.Ismeri a legfontosabb 

természetismereti tartalmakat is közvetítő internetes portálok (pl.:SDT 

Sulinet) elérhetőségét. Beépíti a természetismeret órák menetébe a 

tanulók bel- és külföldi útjain szerzett ismereteit,tapasztalatait 

(olvasmányélmények, saját szervezésű utazások, televíziós és 

számítógépes információforrások).

Képes más forrásokból származó ismereteket a tanórába beépíteni.Pl.:a 

Természettudományi Múzeum foglalkozásán elmélyítik a hazai életközösségekről 

tanultakat.Pl.:Európa természeti csodái címmel vetített tudományos ismeretterjesztő film 

segít elmélyíteni az 5-6. osztályban tanult földrajzi alapfogalmakat,ismereteket.A 

Wikipédia kritikus szemléletű használata. SDT Sulinet oktató animációk az 5-6. 

osztályos természetismerethez.

1.6.   

A rendelkezésére álló tananyagokat, 

eszközöket – a digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli 

és megfelelően használja.

Megfelelő hangsúllyal és tudatosan tervezi a természetismeret 

kerettantervi anyagát feldolgozó tankönyvcsaládokat és a hozzájuk 

kapcsolódó digitális tananyagok használatát. Pl.:Mozaweb, Flipbook, 

Cartographia digitális atlasz.

Tevékenykedtetésre alkalmas hagyományos és multimédiás 

anyagok:1.Természetismeret tankönyv.2.Munkafüzet.3.Auditív szemléltető 

anyagok:2.a.Élőbeszéd.2.b.Rögzített 

hanganyagok:CD;magnófelvétel;hanglemez;rádióműsorok,pl.madárhangok 

bemutatása,szarvasbőgés.4.Vízuális szemléltető anyagok:táblai rajz,vázlat:pl.5.o.A Föld 

mozgása.Írásvetítő transzparensek és a falitablók.Pl:A virág 

részei.6.Faliképek.Pl:Magashegység ,6.o. Álló- és mozgóképek. 7.Domborművek és 

statikus modellek.Pl.:domborzati formák tanításához (5-6..o.) 

8.Földgömb.9.Audiovizuális szemléltető anyagok.pl.:hangosított 

diasorozat;oktatófilm;videofilm;CD;DVD;applikációs képek,pl.:Hazánk körvonalas 

térképe.10.Interaktív modellek.Pl.tellúrium (5.o.:csillagászati földrajzi 

témakör).11.Számítástechnikára épülő multimédia anyagok.Digitális 

kikérdező;térképes;animációs;szimulációs programok.Pl:csillagászati földrajz 

alapismeretek (5.o., A Föld mozgásai).

1.4.   

Kihasználja a tananyag kínálta belső és 

külső kapcsolódási lehetőségeket (a 

szaktárgyi koncentrációt). 

Képes a belső és a külső koncentrációra,valamint az egymásra épülő 

ismeretanyagok és képességek,kapcsolatok felismerésére és ezek 

megjelenítésére a természetismeret oktatása során.Külső koncentráció. 

Pl.:5.o. történelem tantárgy – a térkép használata. Belső 

koncentráció:5.o. természetismeret/csillagászati földrajzi alapismeretek 

és majd a  9.osztályban tanult csillagászati földrajzi alapismeretek. 

Belső: a 4. osztályban tanult környezetismeret és az 5-6. osztályban 

tanult természetismeret egymásra épülése.

Megteremti a külső koncentrációt:Pl.:5.o. történelem-tantárgy - a térkép használata. 

Belső koncentráció: 5.o. természetismeret/csillagászati  alapismeretek és majd a  

9.osztályban tanult csillagászati  alapismeretek; magyar nyelv és irodalom: szövegértés, 

szövegrészek elemei közöti ok-okozati viszonyok értelmezése; matematika: 

rendszerezést segítő algoritmusok; technika:zöldség-és gyümölcsfélék felhasználása; 

informatika: információkeresés.
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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 természetismereti tudást kiegészítő szakkör 

és önképzőkör vezetésére, szaktanterem és szertár szakszerű 

működtetésére. Felkészült a tanulmányi versenyek tervezésére, 

szervezésére ,kivitelezésére. Pl.: Kaán Károly Természetismereti 

verseny (5-6.o.).A taneszközöket az adott diákcsoport 

Kísérletezés:anyagok és tulajdonságaik. Mérés:hosszúság ,idő, hőmérséklet. 

Szakkör.Pl.:túraszakkör. Iránymeghatározás a valós térben, iránytű használata. 

Ábraelemzés:információk feldolgozása különböző diagramok segítségével. 

Összehasonlítás:természeti és kultúrtáj.

1.8.  .
Tanítványait önálló gondolkodásra, a 

tanultak alkalmazására neveli.

Logikai feladatokat ad, amelyek megoldása nem tanult rutint kíván. A 

tanulmányi kirándulás során a diákok által készített rejtvények, 

projektek.

A vita, az érvelés módszerének alkalmazásával önálló véleményalkotásra serkenti 

diákjait.Pl.:az erdő életközösségének bemutatása. Pilisszentlászló és Dömös közötti 

kirándulás. Tabló, ppt készítése (csillagászati földrajzi alapismeretek). Logikai 

feladatok.

1.9.   

Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére.

Tanítási anyagaiból kiderül, hogy olyan gyakorlati feladatokat is ad, 

amelyek megoldása nem tanult rutint kíván, hanem önálló 

gondolkodást.

Tanóráin gyakorlati példákat alkalmaz.Térképészeti alapismeretek (5.o): térképen való 

tájékozódás képessége egy tanulmányút során. Hazánk tájainak megismerése 5-6.o.. 

Osztály- vagy szakköri kirándulás. Az időszámítás alapjainak elsajátítása és 

gyakorlatban való alkalmazása,5.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.Felhívja a figyelmet a neten lévő ismeretek kritikus 

fogadására, és mások szellemi és fizikai produktumainak védelmére..

Használja a tanulók által az internetről gyűjtött anyagait, az ismeretek segítségével a 

tanulók által  készített prezentációkat.Pl.: cserjék, hazánk tájai,a Föld mozgásai 

.Használják a Sulinet és a Mozaweb, Flipbook nyújtotta digitális lehetőségeket 

tanítványai.
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

2.1. 

A célok tudatosításából indul ki. A célok 

meghatározásához figyelembe veszi a 

tantervi előírásokat, az intézmény 

pedagógiai programját.

Ismeri a természetismeret tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, 

tanterveket,vizsgakövetelményeket, a tananyag kiválasztás és 

rendszerezés szempontjait. Képes kollektív munkában helyi tanterv 

készítésére. Tudja, hogy mely területeken van szükség felzárkóztatásra, 

és hol tud tehetséggondozó munkát végezni.

Képes meghatározni a természetismeret tanítása során tanítandó tartalmakat és azokat 

megfelelő logikai struktúrába rendezni. Képes a természetismeret tanulása-tanítása során 

felhasználható nyomtatott,ill. digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb forrásanyagok 

kritikus elemzésére. A természetismeret  kerettantervben megfogalmazott 

követelményrendszert képes az intézmény pedagógiai programját figyelembe véve 

tanmenetek formájában tanítási órák szintjére lebontó megfogalmazásra, oktatási és 

nevelési célok kitűzésére.

2.2. 

Pedagógiai munkáját éves szinten, 

tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és 

órákra bontva is megtervezi.

Képes a temészetismeret kerettantervben megfogalmazott 

követelményrendszert képes az intézmény pedagógiai programját 

figyelembe véve tanmenetek formájában tanítási órák szintjére lebontó 

megfogalmazásra, oktatási és nevelési célok kitűzésére, 

képességfejlesztésre, koncentrációra, szemléltetőeszközök 

kiválasztására.

Természetismeret + órakeretének elosztása lehet a helyi tantervhez vagy a tankönyvhöz 

igazodó.

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

Szaktárgyi KKK-k:Ismeri a szaktárgy tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,vizsgakövetelményeket, a tananyag-kiválasztás és rendszerezés szempontjait.Képes a szaktárgy tanulása-tanítása 

soránfelhasználható nyomtatott,illetve digitális tankönyvek,taneszközök, egyéb tanulási források kritikus elemzésére és a konkrét célokhoz illeszkedő kiválasztására.Képes kollektív munkában helyi tanterv készítésére,önálló 

éves tematikus (tanmeneti)tervezésre,óravázlat készítésre, valamint oktatástechnológiai eszközök használatára.

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

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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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, azokat megfelelő logikai struktúrába rendezni.Képes a 

természetismeret  tanítása során felhasználható nyomtatott ill. digitális 

tankönyvek, taneszközök, egyéb forrásanyagok kritikus 

elemzésére,továbbá a konkrét célokhoz illeszkedő kiválasztására.

Képes meghatározni a természetismeret tanítása során  tanítandó tartalmakat és azokat 

megfelelő logikai struktúrába rendezni. Képes a természetismeret tanulása-tanítása során 

felhasználható nyomtatott,ill. digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb forrásanyagok 

kritikus elemzésére.A Természetismeret  kerettantervben megfogalmazott 

követelményrendszert képes az intézmény pedagógiai programját figyelembe véve 

tanmenetek formájában tanítási órák szintjére lebontó megfogalmazásra, oktatási és 

nevelési célok kitűzésére.

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 (csillagászati 

földrajzi alapismeretekhez kapcsolódó animációk:a Föld mozgásai(5.o.,Digitális atlasz 

használata,tankönyvekhez készült digitális animációk és kisfilmek 

bemutatása).Tankönyvcsaládokhoz kapcsolódó digitális anyagok használata 

(Mozaweb,Flipbook).

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

logikusan építi fel.

A tanítási órákat a természettudományos logika szabályainak 

megfelelően építi fel.Pl.:csoportosítás, 

rendszerezés,testtájak,életműködés,szaporodás.

A  konkrét, minket körülvevőtől, az elvont, távoli felé  halad - pl. az energiánál. A 

gyakorlatitól az elvont fogalmak felé halad - háztartási hulladéktól a fenntarthatóság 

felé (táj- és környezetvédelem). Földrajzi algoritmus szerint építi fel az óráját.pl  

Magyarország tájai 6.o.

2.6. 
A tanulók tevékenységét, a tanulási 

folyamatot tartja szem előtt.

A természetismeret tanár munkáját a tevékenység központúság jellemzi 

.Képes élményszerű tanulási helyzetek teremtésére. Ismeri a 

természettudományos megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, a terepi 

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

módszerek, valamint a projektmódszer alkalmazásának lehetőségeit.

A munkákat a folyamat végén értékeli. Ez lehet szöveges v. érdemjeggyel történő, vagy 

egyéni–a tanulók által ismert–módon. Vizsgálódás:kőzetek 

vizsgálata.Kísérletezés:kőzetek vizsgálata. Terepi oktatási módszer:térképészeti 

ismeretek. Könyvtár:anyaggyűjtés egy adott témához.Pl.: ház körül élő állatok. Mérés, 

kísérletezés.
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2.7. 
Használja a szociális tanulásban rejlő 

lehetőségeket.

A szocializáció vagyis a társas kapcsolatok fejlesztése egy 

természetismeret órának is fontos célja lehet. Pl.:egyéni célok 

alárendelése a közös érdeknek.

A szocializációra vagyis a társas kapcsolatok fejlesztésére hangsúlyt fordít.(A 

természetismeret órának is fontos célja lehet.) Az egyéni célokat alárendeli a közös 

érdeknek. Szakértői mozaik módszerének használata. A tanulók önálló ismeretszerzése 

és a diáktársaknak való magyarázat segítségével segítenek egymásnak elsajátítani az 

ismereteket. Főleg az 5-6. osztály  természetismereti tananyagának feldolgozásában van 

jelentősége.

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét.

A tanár a tanítási órán ha a tananyag tartalmi szerkezete engedi-

képességeknek, érdeklődésnek megfelelően csoportokba rendezve 

dolgoztassa a diákokat. Legyen képes a tantárgyi követelmények 

kidolgozására és a tanulók személyre szabott differenciált 

módszerekkel történő értékelésére.

A differenciálása mindig ösztönző,fejlesztő. A szétszórt figyelmű, nehezen koncentráló 

diák olyan tevékenységet végezzen, ami érdekli.Pl.:színezze ki az éghajlati övezeteket. 

Pl.:diszlexiás tanuló ábrát elemezzen, a tanuló alkotótevékenységet,gyűjtőmunkát 

végezzen.

2.9. 
Tudatosan törekszik a tanulók 

motiválására, aktivizálására.

Kitartó tanári tevékenységgel kell megteremteni a természetismeret 

tantárgy tanítása során az ismeretbefogadáshoz szükséges kedvező 

pszichológiai feltételeket. Pozitív, befogadásra alkalmas lelkiállapot 

kialakítása a cél. Az erdő kincsei gyűjtőmunka 6.o. Utazási élmények 

bemutatása (emléktárgyak, népművészeti tárgyak, kőzetek, képeslapok 

hazánk tájairól. 6.o.). Problémafelvetés: Miért váltakoznak a nappalok 

és az éjszakák?

Háziállatokról készített gyűjtőmunka,tabló. Gyümölcsök,zöldségek,termések 

behozatala.Ezekből Kertünk kincsei kiállítás rendezése (5.o.). Kísérletezés:szaru, 

tojáshéj vizsgálata. Az erdő kincsei gyűjtőmunka 6.o. Utazási élmények bemutatása 

(emléktárgyak, népművészeti tárgyak, kőzetek, képeslapok hazánk tájairól. 6.o.). 

Problémafelvetés: Miért váltakoznak a nappalok és az éjszakák?

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.

Képes a természetismeret tanítása során felhasználható nyomtatott ill. digitális 

tankönyvek, taneszközök, egyéb forrásanyagok kritikus elemzésére, továbbá a konkrét 

célokhoz illeszkedő kiválasztására.
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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. 

Ismeri a természetismeret differenciált oktatásának lehetőségeit.Csoportos 

munkaformák alkalmazása:1.Páros munka.Pl.: 5.osztályban a Tájékozódás a térképen c. 

témakörben tervezzen kirándulást különböző turistatérképek felhasználásával! 

2.Csoportmunka. Ez lehet homogén vagy differenciált. Csoportok kialakítása lehet 

azonos vagy eltérő képességű tanulókból. Egyéni munkaformák:1.Rétegmunka.Ez a 

munkamódszer is a differenciálás jegyében született. Egyéni munka.Pl.:eltérő nehézségű 

feladatok megoldása.Pl.:csoportmunkában dolgozzák fel az Alföld gazdasági 

jellemzőit.Több természettudományos terület alapszaknyelvének pontos használata 

(biológia,fizika,kémia,földrajz).

2.12.         
Terveit az óra eredményessége 

függvényében felülvizsgálja.

Legyen képes az önreflexióra és munkamódszereit a hatékonyságnak, 

az eredményességnek megfelelően tudja megváltoztatni, megújítani.

Pl.:ha a Föld és a világegyetem című témakör tárgyalása során lassabban haladnak a 

tananyag feldolgozásával, mert a  matematikával való koncentráció során nem valósul 

meg a csillagászati földrajzban használt számítási/átváltási mód, akkor tovább időzzünk 

egy tananyagrésznél.
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

3.1. 

Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, 

igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket.

A természetismeret tanár ismeri a természetismeret 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. A tanulók bizonyos 

mértékben természetszerűen érdeklődnek a környezetben 

megfigyelhető jelenségek, folyamatok, a növények és állatok iránt. 

Alkalmazkodik a tanulók szükségleteihez, céljaihoz. Fenntartja 

érdeklődésüket.   

Tanulóit motiválni tudja, érdeklődésüket az óra folyamán fenntartja.Pl.: tanóra eleji 

motiváció. Tanóra közbeni motiváció. Bemutatja, hogy a tanultak hogyan kapcsolódnak 

a gyakorlati élethez. A gyermekek mikrokörnyezetéből veszi a példákat. Pl.: a ház körül 

élő állatok, mezőgazdaság, üzemek, farmok. Rámutat, hogy ebből az integrált szemléletű 

tantárgyból alakul ki a biológia, földrajz, fizika, kémia, 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. Módszere attól függ, hogy mi váltotta ki ezt az 

állapotot.

Tanórája felépítését a tanulók fizikai és mentális állapotához képes igazítani. Ha 

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

tehát szellemi tornára van szükségük. Pl.: didaktikai játékok, rejtvénymegoldás. Ilyenkor 

nem célszerű precíz kézmozdulatokat igénylő feladatokat adni. Beszélgetés vagy 

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

koncentrációt igénylő és a könnyebb, csak befogadást igénylő módszereket. 

Pótfeladatokkal segíti a tanulók munkáját. A kooperatív feladatok átsegíthetik a 

gyerekeket a nagyobb koncentrációt igénylő feladatok elvégzését.

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Szaktárgyi KKK-k:Ismeri a szaktárgy megértéséhez és a kreatív alkalmazásához szükséges gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai tényezőket. Képes a motivációt,tanulói aktivitást 

biztosító, a tanulók gondolkodási,problémamegoldási és együttműködési képességeinek fejlesztését segítő módszerek megválasztására és alkalmazására.Képes a természetismeret tantárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival 

kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére.

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

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 természetismeret órán  a katalizáló, a heurisztikus, valamint a 

problémamegoldó beszélgetést alkalmazza. 

Az óráját nyugodt, rendezett környezet és légkör jellemzi. A tanulók bátran alkothatnak 

véleményt. Pl: vita műfaja. A ház körül élő állatok témakörnél az állatvédelem helyzete 

hazánkban (5.o.). Életközösségek tárgyalásánál: a vizek, vízpartok életközösségei a 

természetvédelem jelentősége (6.o.).
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3.4. 

A tanulást támogató környezetet teremt 

például a tanterem elrendezésével, a 

taneszközök használatával, a diákok 

döntéshozatalba való bevonásával. 

Tantermét a nyugodt munkavégzés biztosításának megfelelően rendezi 

be.Pl.: Könnyen teremtsen lehetőséget a változatos munkaformák 

megvalósítására./Csoportmunka, projektmunka és más differenciált 

oktatási formák./ A támogató tanári attitűd teljesítményre ösztönző és 

barátságos légkört feltételez. 

A tantermét a tanulócsoport  nyugodt munkájához rendezi be. Pl.:Célszerű a padokat 

úgy rendeznie, hogy kb. 6 diák kényelmes munkaterülete legyen. A csoporton belüli 

tanulási viszonyok kialakításában a tanuló döntés játsszon döntő szerepet. A tanár csak 

moderáljon. Pl.: Hazánk éghajlata.Változatos taneszköz használat.Tk.,atlasz, 

Munkafüzet, internet, füzet tanulói földgömb, kőzetek.

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 természettudományos megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, a 

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

módszerek, valamint a projektmódszer alkalmazásának lehetőségeit. 

Ismerje a különböző  természettudományos linkeket.Pl.: 

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

Az általa megfogalmazott feladatokhoz biztosítja a tárgyi  feltételeket, és egyértelmű 

instrukciókat fogalmaz meg.  Pl.:könyvtári csoportmunka összefoglaló órán : felszíni és 

felszín alatti vizek. A Föld és a világegyetem tanulásánál fontos szerepe van a digitális 

animációnak (SDT). Pl.:a Föld keringése. Projektmódszer: hazánk nemzeti parkjainak 

feldolgozása. 

3.6. 

Kihasználja a tananyagban rejlő 

lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására.

Ismeri a természettudományos megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, a 

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

módszerek, tablókészítés, valamint a projektmódszer alkalmazásának a 

lehetőségeit a természeti környezeti ismeretek közvetítésében.

Pl.: könyvtári csoportmunka:összefoglaló órán a felszíni és felszín alatti vizek 

témakörben. A Föld és a világegyetem tanulásánál fontos szerepe van a digitális 

animációnak (SDT). Pl.:a Föld keringése. Projektmódszer: hazánk nemzeti parkjainak 

feldolgozása. Közvetlen környezetük feltérképezése, (zöld területek, parkok).

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. 

Ismeri tanulói tanulási problémáit, és azok segítése érdekében differenciált feledatokat 

ad.Pl.:egy osztályközösségben ha vannak diszlexiás, diszkalkuliás, Asperger szindrómás 

gyerekek, nekik a képességeiknek megfelelő gyakorlati feladatokat kell adni. Pl.: a Föld 

és a világegyetem című témakörben színezése, számolásos gyakorlati feladatokat 

oldanak meg. A térbeli tájékozódás korrigálására készít gyakorlatokat. "Több ütemű" 

feladatokat alkalmaz.
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3.8. 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az 

önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. 

Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök 

hatékony használatára a tanulás 

folyamatában.

Gyakran alkalmazza a projekt módszert.  Kreativitásra, érdeklődésre ösztönzi diákjait.Pl.: közösen megtervezik az óra menetét, 

szétosztják a feladatokat, majd 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.: 6.o., Északi-középhegység tájainak vagy az Alföld tájegységeinek kidolgozása.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Természetismeret

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

4.1. 
Munkájában a nevelést és az oktatást 

egységben szemléli és kezeli.

A természetismeret tanárnak rendelkeznie kell a tudatos és értékelvű 

gondolkodás képességével, mert tudja, hogy a természetismeret mint 

interdiszciplináris tárgy ötvözi a természetben lezajló földrajzi, 

biológiai, kémiai, fizikai folyamatokat, és kiváló lehetőséget teremt a 

szintetizálásra és a diák személyiségének komplex fejlesztésére. 

A környezettudatos viselkedés szabályaira felhívja a tanulók figyelmét, pl.: hazánk 

életközösségeinek tanításánál.  Hazánk nagy tájainak tanítása során természeti és 

társadalmi folyamatokat, erőforrásokat is figyelembe veszi. Fegyelmezett órai munkára 

nevel,pl.: tanulókísérletnél (5.o.:anyagok vizsgálata). Személyes példamutatással jár elől 

(pl. hulladékgazdálkodás).

4.2. 

A tanulói személyiség(ek) sajátosságait 

megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja 

fel.

Tanulók életkori és személyiségükben rejlő sajátosságait figyelembe 

veszi a tervezéskor. Tudja,hogy a szaktárgyában megjelenő fogalmak 

kialakítására melyik életkori szakaszban van szükség, és lehetőség. 

 Tudatosan választja meg az életkorhoz kapcsolódó módszereket. Pl.: globális 

környezeti problémák feldolgozása során a vita műfaja is szerencsés lehet; A tanulók 

életkori sajátosságuknak megfelelően vonzódnak bizonyos témakörökhöz. Pl.: a ház 

körül élő állatok témakör

4.3. 
A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, 

hanem fejlődésében szemléli.

Képes a tanulók tanításának, képességeinek fejlesztésénél módszereit 

előzetes tudásuknak megfelelően megválasztani, a természetismeret 

speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési 

nehézségeket kezelni.

Tudja, hogy a 7. osztály végére szereznek a tanulók annyi ismeretet a tantárgyból, hogy 

tudásuk és életkoruk miatt speciális összefüggéseket is lássanak.Pl.:kölcsönhatások és 

az energia vizsgálata.

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 természetismeret speciális fogalmaival és összefüggéseivel kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére, az átlagtól eltérő,tehetséges vagy sajátos nevelési igényű tanulók felismerésére és a velük való foglalkozásre, 

fejlesztésre.

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Természetismeret

4.4. 

A tanuló(k) teljes személyiségének 

fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik.

Ismeri és alkalmazza a nevelő-oktató munkájában a fenntarthatóság, a 

nevelés pedagógiájának interaktív képességfejlesztő módszereit. 

Ez nem tantárgyspecifilus indikátor. A diákok közvetlen környezetükhöz való viszonyát 

óráin kiemeli. Pl.: energiapazarlás elutasítása 

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.

Leggyakrabban a természetismeret tanulásánál az okoz gondot, hogy bár a tárgy a 

természettudományok korosztályhoz kapcsolt integrált szemléletét próbálja nyújtani, a 

tanár felkészültségi szintjéből adódóan nem mindig tudja ezt a szerepet közvetíteni.  

Kérjen segítséget más szakos kollégától, ha elakad a tanításban. Azonban nem  más 

szaktárgyak minimálkövetelményeit kell átadni, hanem a természettudományos 

szemléletet.

4.6. 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló 

vagy tanulócsoport számára hosszabb távú 

fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket 

hatékonyan meg is valósítja.

Képes a természetismeret tanár is az átlagtól eltérő tehetséges vagy 

sajátos nevelési igényű tanulók felismerésére, a differenciált bánásmód 

kialakítására. 

Figyelembe veszi a tanulócsoport speciális jellemzőit.Más módszerek szükségesek egy 

vidéken, a természeti környezettel szorosabb kapcsolatot ápoló diákközösség 

fejlesztésére, hiszen nagyon sok ismeretet a környezetükből hoznak. Addig egy 

városban tanuló 5-6. osztályos diákközösségnek célszerűbb olyan programokat 

szervezni, amelynek során meglátogatnak egy vidéki gazdaságot, vagy kirándulnak az 

erdőben.

4.7. 

Csoportos tanítás esetén is figyel az 

egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelő stratégiák 

alkalmazására.

Csoportos foglalkozás esetében személyre szabott feladatokat 

alkalmaz.Pl.:figyelembe veszi a dislexiás, discalculiás  tanulók 

speciális igényeit..

A szétszórt figyelmű, nehezen koncentráló diák olyan tevékenységet végezzen, ami 

érdekli.Pl.:színezze ki az éghajlati övezeteket! Pl.:diszlexiás tanuló ábrát elemezzen! 

Alkotó tevékenységet, gyűjtőmunkát végezzen.

4.8. 

A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a 

tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk.

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

javítás lehetőségét. Ehhez az alapvető személyiségfejlesztő célhoz 

próbál megfelelő módszert kiválasztani.Pl.:Diák domináns módszerek-

tanulói kiselőadás, helyzetgyakorlat, szeminárium-vita, 

szerepjáték,projektmunka./Személyiségfejlesztő módszerek/

Tanóráján nyílt, nyugodt véleményalkotásra ösztönző légkört teremt.Pl.:vita a ház körül 

élő állatok témakörnél.Az állatvédelem helyzete hazánkban (5.o.). Életközösségek 

tárgyalásánál: a vizek,vízpartok életközösségei-a természetvédelem jelentősége (6.o.) A 

tanuló hibái gyakran megmutatják az egyéni tanulási problémát. (pl. nem tud 

rendszerezni) 
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Természetismeret

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.Pl.: egy hazai életközösség projektmunkában való feldolgozása.

Nem tantárgyspecifikus. Pl.: egy hazai életközösség projektmunkában való 

feldolgozása. (A projekten belül egyszerű rendszerezési feladatot ad annak, akinek ez 

problémát jelent.)

4.10.         

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli 

saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását.

Önreflexiója mutatja, hogy képes, empatikus, pedagógiai tudatosságra.  A természetismeret órákon változatos módszereket alkalmaz az egyéni bánásmódra. Az 

egyéni bánásmód hatékonyságát csak nagyobb időegység után (pár hét) a tanórák 

elemzésének birtokában  elemzi. Pl.:az egyéni bánásmódot igénylő tanulóknál 

hatékonyabb, ha írásbeli ellenőrzés (dolgozat) helyett pl. térképeket szerkesztenek a 

témakört lezáróan.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Természetismeret

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

5.1. 
Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó 

légkört teremt.

Ezt úgy tudja legeredményesebben biztosítani, hogy tudatosan épít a 

kooperatív és reflektív tanulási technikák alkalmazására.

Nem tantárgyspecifikus. Páros munka ,csoportmunka, projekt módszer.Pl.: 

projektmódszer: 6.o. a rét életközösségének feldolgozása. Csoportmunka: Élet a kertben.  

Párosmunka: Tájékozódás a térképen; Saját munkák, tablók a falakon.

5.2. 
Tanítványait egymás elfogadására, 

tiszteletére neveli.

Ezt úgy tudja legeredményesebben biztosítani,hogy tudatosan épít a 

kooperatív és reflektív tanulási technikák alkalmazására

Nem tantárgyspecifikus. Páros munka,csoportmunka,projekt 

módszer.Pl.:projektmódszer: Állatok a házban és a ház körül, 5.o. 

Csoportmunka.Pl.:hazánk nagy tájai, 5.o. Páros munka:tájékozódás a térképen. Vitában 

a disputa szabályait alkalmazza. Szerepjátékkal fejleszti az elfogadás képességét.

5.3. 

Munkájában figyelembe veszi a tanulók és 

a tanulóközösségek eltérő kulturális, 

illetve társadalmi háttéréből adódó 

sajátosságait.

Dokumentumaiban nem utal semmilyen jel arra, hogy azonosul az 

iskolán kívüli világban tapasztalható kulturális, egzisztenciális, etnikai 

szegregációs jelenségekkel.

A természetismeret tantárgy tanítása során eleget  tesz annak az alapvető elvárásnak, 

hogy csakis a tudomány által bizonyított egzakt tényeket szabad a diákok felé 

közvetítenie, de figyelembe kell venni a vallásos meggyőződésű világképpel rendelkező 

diákok világnézetét is. Pl.:a Föld és a világegyetem keletkezése témakör. 

5.4. 

Az együttműködést támogató, motiváló 

módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi 

oktatás keretében, mind a szabadidős 

tevékenységek során.

Foglalkozásain alkalmazza az együttműködést támogató módszereket.  A tanóráin és a diákok tanórán kívüli tantárgyhoz kapcsolódó elfoglaltságain motiválttá 

teszi az együttműködést, az érdeklődés fenntartását.Pl.:.motivációs módszerek közé 

tartozhatnak képek,ábrák, kísérletezés. Gyalogtúra a földrajzi környezetben; 

videofilm,pl.:Másfél millió lépés Magyarországon.  Fantáziatérkép rajzolása. Tanulói 

kísérleteket végezzenek a tanulók, melynek során önálló következtetésekre jutnak. Pl.:az 

élő és élettelen környezetünket felépítő anyagok vizsgálata. Ökoiskolai programok, 

iskolakert gondozása.

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

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység

Szaktárgyi KKK-k:A tanulói eredmények értékelése alapján képes a megfelelő fejlesztő,felzárkóztató stratégia megtervezésére és megvalósítására.

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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5.5. 

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok 

megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös 

szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható értékeléssel.

A közösségi, társas együttélés alapvető etikai normáit betartja és 

betartatja tanítványaival. A cél eléréséhez diákjaival a szabályrendszert 

megbeszéli, és azt be is tartatja.

A természetismeret óra felépítését a természettudományos logika szabályai szerinti 

strukturáltság, az alapvető didaktikai egységek megvalósítása jellemzi.Segítik annak a 

szabályrendszernek a megvalósítását, amelynek keretei között a diákok jól érzik 

magukat. Az egyénre szabott motiváló hatású értékeléssel biztosítja a nyugodt, 

kiszámított munka folyamatosságát. Követelményrendszere következetes.

5.6. 

A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat 

felismeri, helyesen értelmezi, és 

hatékonyan kezeli.

Együttműködésen alapuló munkaformákat alkalmaz.Pl.:Szakértői 

Mozaik-csoportmunka-projektmódszer-versengő munkaformák helyett 

együttműködésen alapuló munkaformák használata.

 Nem tantárgyspecifikus indikátor. 

5.7. 

A tanulók közötti kommunikációt, 

véleménycserét ösztönzi, fejleszti a 

tanulók vitakultúráját

A természetismeret tanításának kiemelt szerepe van a diákok közötti 

kommunikáció fejlesztésében. Verbális és nonverbális kommunikáció. 

Igyekezzen elvárni a diákjaitól a tömör, szuggesztív előadásmódot! A 

testbeszédnek jelentős szerepe van az információk, érzelmek 

közvetítésében. Pl.:prezenzáció,tanulói kiselőadás.

Tanulóit szabad véleményalkotásra ösztönzi.Pl.ábraelemzés.Hasonlítsa össze az egy-és 

kétszikű növények testfelépítését!Hasonlóságok,különbségek. A tanulók vitakultúráját 

fejleszti. Drámapedagógiai módszerek alkalmazása.Érvelés a környezetvédelem 

fontossága mellett, hogyan tudják azt megvalósítani saját környezetükben (napi 

praktikák). Projektmunka:a vízszennyezés okai és következményei.

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 szakkört, 

önképzőkört, szertárt fejleszt és szaktárgyi versenyekre készíti fel 

tanítványait és maga is szervez versenyeket.

Az osztály- vagy szaktanterem berendezése, díszítettsége önmagában nevelő hatású. 

Különösen igaz ez a természetismeret tanítása esetében. A pedagógusnak figyelmet kell 

fordítania a tanulók megjelenési kultúrájára is. 

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. Interaktív tábla (több eszközt kiváltó rendszer, többféle 

üzemmódban használható). Lehetőséget ad az együtt gondolkodásra, 

közös munkára. A táblaképek előre elkészíthetőek. Power point 

vetítés..

Gyakran ad internetes,digitális úton megoldandó feladatokat, tanóráin is alkalmazza 

ezeket az ismeretszerző lehetőségeket.Pl.:digitális animációk: A Föld és a világegyetem. 

Ösztönzi a diákokat, hogy a kiselőadásaikat a digitális technika használatával készítsék 

el. Pl.: power point.Cserjék az erdei életközösségben. Projektmódszer. Pl.:egy nagy táj 

komplex bemutatása során a felkészülésnél hozzanak létre online közösségeket. Az órai 

online keresés is tanúságokkal bírhat.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Természetismeret

5.10.         
Tudatosan alkalmazza a 

közösségfejlesztés változatos módszereit.

Óraterveiből kiderül,hogy 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.

Óraterveiben alkalmazza a diákok együttműködésen alapuló munkaformákat. A tanulók 

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

módszerek segítségével./közösségfejlesztés/.a)Páros 

munka,b)csoportmunka,c)projektmódszer:-a munka megszervezése,feladatok elvégzése-

csoportok beszámolói-rögzítés-összegzés és közvetítés-értékelés.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Természetismeret

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

6.1. 

Jól ismeri a szaktárgy tantervi 

követelményeit, és képes saját 

követelményeit ezek figyelembevételével 

és saját tanulócsoportjának ismeretében 

pontosan körülhatárolni, következetesen 

alkalmazni.

Tematikus terveiben és egyéb tervezési dokumentumaiban épít a  Nat 

kerettantervi szabályozására. Képes csoportban dolgozva a 

kerettantervek segítségével helyi tantervet készíteni, ami összhangban 

van az iskola pedagógiai programjával és az általa tanított diákok 

képességeivel. A helyi tanterv segítségével meghatározza a 

differenciálás módjait, az alkalmazható tankönyveket, az ellenőrzés és 

értékelés tartalmi és formai követelményeit.

Óráját tartalmilag és módszertanilag a természetismeret tantárgyra vonatkozó 

dokumentumokra építi. Képes a kerettanterv alapján  az iskola profiljára jellemző helyi 

tantervet megalkotni. Pl.: a helyi tanterv tartalmazza a szűkebb természeti környezet 

honismereti leírását. Óráját a helyi tantervhez illeszkedően építi fel, követelményeit 

ennek ismeretében és az adott tanulócsoport képességeihez, érdeklődéséhez igazodva 

fogalmazza meg. Pl. a Hold fényváltozásai és a holdfogyatkozások szemléltetése, majd 

értelmezése különböző szinteken történhet. (5. o.) 

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 az a feladata,hogy igazolja,a 

tananyagot sikerült elvégeznie a tanulónak, valamint 

fegyelmezett,rendszeres tanulásra serkenti a diákot. 

Eszközök:ábrák,képek,atlasz,modell,táblai rajz,tudásszintmérő 

feladatlapok.

Értékelési,ellenőrzési módszerei változatosak. Szóban a tanuló legyen képes a tények és 

ábrák segítségével összehasonlító elemzést tenni.Pl.: hasonlítsa össze a kökényt és a 

gyepürózsát a két növény testfelépítésének jellemzői alapján! Írásban:témazáró 

dolgozatok.Pl.:felszíni és felszín alatti vizek. Szorgalmi feladatok értékelése:gyűjtött 

anyagból készült tabló, beszámoló. Kiselőadás: egy konkrét állat- vagy növényfaj 

bemutatása.

6.3. 

A szaktárgy ismereteit és speciális 

kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) 

készít.

Az értékelés dokumentumaiban bemutatja az általa készített 

mérőeszközöket.A feladatlappal,vagy teszttel történő ellenőrzéskor a 

mérés három szempontjának kell eleget tenni:-

objektivitás,tárgyszerűség-reliabilitás,megbízhatóság-

validitás,érvényesség. Az összeállított feladatlapoknak át kell fogniuk 

az ellenőrzendő téma teljes egységét.-fogalmak,tények Pályaválasztási 

Tanácsadó ellenőrzése,-nyíltvégű kérdések alkalmazásával.

Óráin  motiváló, didaktikai játékokkal tarkított mérőeszközöket használ. Az ellenőrzés 

nem csak a tények ismeretére, hanem a kompetenciák elsajátítására is irányul, pl. 

térképolvasás, térképhasználat, természettudományos gondolkodás alapjai (ok-okozati 

összefüggések).

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

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.Képes a tantárgyi követelmények kidolgozására és a tanulók személyre szabott, 

differenciált módszerekkel történő értékelésére.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Természetismeret

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 visszajelzésekkel a gyerekek 

aktív gondolkodását, kombinatív képességét fejleszti. A rendszeres 

visszajelzés segíti a tanulók helyes önértékelésének kialakítását, a 

pozitív értékelések pedig hozzájárulnak az önbizalmuk erősödéséhez, 

és ezzel további teljesítmények elérésére ösztönzi őket.

Törekszik arra–főleg kooperatív munkaformák révén–,hogy a természetismeret órát a 

tanulók produktumai töltsék ki. A tanár csak  moderáló, szervező,ellenőrző szerepet 

vállaljon. Pl.:az erdő életközösségét összefoglaló órán a diákok csoportmunkában 

dolgozzanak! 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.

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 egyértelműen és 

következetesen jelöli a helyes és a hibás válaszokat, szükség esetén utal 

a helyes megoldásra.

Pl.: a vizek,vízpartok életközösségének a feldolgozása során-a munka elején az 

életközösségek általános jellemzői,közben  a csoportmunka részeredményei. A tanóra 

végén a csoportok beszámolói. 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.

Fejlesztési terveiben az értékelés eredményeire alapozott felzárkóztató 

strartégiákat fogalmaz meg. A tanulási folyamat elején helyzetfeltáró 

mérést végez, pl. tanév eleji felmérés a természetismeret tantárgy előző 

évi anyagából. A kiemelkedő teljesítményű tanulók részére 

tehetséggondozó, a gyengébb képességűeknek felzárkóztató 

strartégiákat fogalmaz meg. A tanulási folyamat végén ismét mérést 

végez az elvégzett munkáról, pl. témazáró dolgozat. A mérések 

eredményeit összehasonlítva nyilvánvalóvá válik a tanulók fejlődése.

Helyzetfeltáró:tanulási folyamat elején mérés. Tanév eleji felmérés a természetismeret 

tantárgy előző évi anyagából. 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. 

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 

természetismeret tantárgyban alkalmazható feladatlapokat, teszteket. A 

kompetenciák, gyakorlati ismeretek ellenőrzésére változatos 

feladatokat, módszereket alkalmaz pl.: növények összehasonlítása friss 

illetve préselt példányokról, terepi tájékozódás térkép alapján, földrajzi 

helyek azonosítása a fokhálózat segítségével stb.

Csoportos munkaformák: Páros munka/alkalomszerűen kialakított tanulópárok. 

Csoportmunka: a)homogén/azonos feladatrendszerű,                     b)differenciált /eltérő 

feladatrendszerű. 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.
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6.8. 

Önállóan képes a tanulói munkák 

értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés 

alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani.

Rendelkezik mérésmetodikai ismeretekkel, képes azokat alkalmazni a 

mérőeszközök összeállítása, azok kiválasztása során. Ismeri és 

alkalmazza a tanulói tudás és képességszint mérésére alkalmas 

korszerű módszereket.

A természetismeretnél a helyzetfeltáró értékelést végez, amely segít besorolási döntést 

hozni a tanárnak a differenciált csoportok megszervezésénél. 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 19



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Természetismeret

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7.1. 
Kommunikációját minden partnerrel a 

kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.

Kapcsolatot ápol iskolán belül (tanárok,diákok,szülők) és az iskolán 

kívüli szereplővel/szakmai szervezetekkel. Pl.: 

OFI,ELTE,Természettudományi Társulat,Pedagógiai Intézet,OH és 

érdekvédelmi szervezettel, a kölcsönös előnyök elve alapján felveszi a 

kapcsolatot.

A tanórán a tanári kommunikációjával  fejleszti a diákok kommunikációs képességét. 

Módjai:-verbális,-non verbális. Konstruktív módon reagál az óra eseményeire. Válaszol 

a tanulók alkotó kérdéseire, a félrevezető kérdéseket megfelelően hárítja. 

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 kapcsolattartás során használja a digitális technika világát,aktív 

levelező rendszert alakít ki a szülőkkel, tanárokkal, diákokkal. 

A lehetőségeihez mérten éljen a video kapcsolat, video konferencia, skype 

lehetőségeivel. Adathordozó eszközön szállítja az otthon elkészített digitális tananyagot 

az oktatási intézményébe. Tanítványaitól digitális tartalmakat is kér, óráin ilyeneket 

befogad.

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.

A természetismeret tanítása során követi az 5-6. osztályos diákok életkorából adódó 

feladatokat az oktató-nevelő munkájában. A későbbi tantárgyak (a tantárgyból 

kibontakozó tantárgyak) nyelvezetét  csak  a tanulók életkorához igazodva használja.

7.4. 

A diákok érdekében önállóan, tudatosan 

és kezdeményezően együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai 

partnerekkel, szervezetekkel.

Szakmai életútjában bemutatja a kollégákkal való együttműködését- 

osztályozó, nevelési értekezletek,- szülőkkel mint szaktanár- fogadó 

órákon,nyílt napokon,mint osztályfőnök-szülői értekezleten;szakmai 

partnerek,Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Oktatási Hivatal, -

versenyek szervezése,táboroztatás,erdei iskola, tanulmányi 

kirándulások aktív résztvevője.

Tanóráján utalást tesz arra, illetve felhívja diákjai figyelmét, hogy a tanulócsoport 

szakmai fejlődése érdekében kommunikálni fog  kollégájával (pl.:osztályfőnök),szülői 

munkaközösséggel (pl:segítségüket kéri egy múzeumlátogatás,vagy szakmai kirándulás 

szervezéséhez).

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

Szaktárgyi KKK-k:Képes a szakmai együttműködésre más természetismeret szakos és a természetismeret oktatásához szorosan kapcsolódó tantárgyakat tanító kollégákkal. Ismeri a  természetismeret tanári munkát támogató 

szakmai szervezetek tevékenységét,és azokkal együttműködik.

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 20



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Természetismeret

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.

Mindig képviseli saját szakmaiságát, tantárgya érdekeit. Elfogadja mások véleményét, 

konszenzusra törekvő.

7.6. 

Iskolai tevékenységei során 

felmerülő/kapott feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet működési 

rendszerének megfelelő módon kezeli, 

intézi.

Szakmai életútjában bemutatja,hogy 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.

Kreatív tanár, önálló és kezdeményező. Tisztában van a feladatával, azt lelkiismeretesen 

a legjobb tudása szerint elvégzi. Az oktatási intézmény szervezeti kultúrája alapján 

végzi munkáját.  Képes átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az arra 

vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására.

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.Pl.: Kaán Károly természetismereti verseny.

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.Pl.: 

Kaán Károly természetismereti verseny

7.8. 

A tanuláshoz megfelelő hatékony és 

nyugodt kommunikációs teret, feltételeket 

alakít ki.

Dokumentumaiból kiderül,hogy gyakran alkalmaz csoportmunkát, 

megbeszélésen alapuló feladatokat ad.  Az otthoni tanuláshoz 

biztosított feltételeket pontosan kijelöli, írásbeli házi feladatot, 

szorgalmi feladatot ad.

Saját környezetére, munkakörnyezetére (szaktanterem, szertár) igényes. 

Munkakörnyezete rendezett,esztétikus.  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. Tanítványai számára elérhető.

7.9. 
Munkája során érthetően és a pedagógiai 

céljainak megfelelően kommunikál.

Nonverbális 

kommunikáció,gesztus,mimika,tekintet,testtartás,testmozdulat, 

megfelelő távolságtartás. Célja a pedagógusnál odafigyelni a 

gyermekre ezeket a  pedagógiai céljainak elérésére használja.

A természetismeret integrált szemléletű szaknyelvezetét használja a diákok életkori 

jellemzőihez igazodva. Tanári magyarázatai, érthetőek, didaktikailag jól felépítettek, 

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

olvashatóak.

7.10.         

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és 

egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését.

„Diák-domináns” módszereket  alkalmaz:-tanulói 

kiselőadás;csoportmunka;helyzetgyakorlat;szeminárium;szerepjáték;vit

a;projektmunka. 

Sok egyéni önálló bemutatkozásra alkalmas feladatot ad. Projektmunka:alföldi tájakon 

természeti és társadalmi jellemzők bemutatása. Csoportmunka:az erdő életközösségének 

összefoglalása. Tanulói kiselőadások: a víz és a vízpart életközössége. Tablókészítés és 

annak bemutatása.
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

8.1. 

Tisztában van szakmai felkészültségével, 

személyiségének sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Reflexióiban bizonyítja, hogy képes elemezni és reálisan értékelni saját 

szaktanári munkáját. Átlag fölötti önreflexiós képességgel kell 

rendelkeznie, hogy reálisan lássa saját személyiségének legfontosabb 

jegyeit, meg tudja fogalmazni munkája a eredményességét  és az 

előrelépés módját.

Tudatosan törekszik arra,hogy kapcsolatot tartson az általa tanított tanulók alsós 

nevelőivel, hospitál más tanórán a tanulócsoport alaposabb megismeréséhez.

8.2. 
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan 

elemzi és fejleszti.

Szakmai életútjából kiderül,hogy 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. 

A tanulók egyéni haladási képességeit figyelembe veszi. Differenciált elvárásokat 

fogalmaz meg. Szakmai értékelést végez, eredményességét vizsgálja-bemenet-kimenet.

8.3. 
Tudatosan fejleszti pedagógiai 

kommunikációját.

 Tudatosan igyekszik saját mmunikációs 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. 

A tanórán tudatosan és pontosan használja tantárgya szaknyelvét. Az óramegbeszélésen 

elmondja, hogy aktívan tartja a kapcsolatot a saját intézményén belüli és a kerületi 

(területi) szakmai munkaközösségekkel. Eljár a számára szervezett munkaközösségi 

foglalkozásokra, az ott hallottakat megosztja munkaközössége tagjaival. 

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.

Olvassa a természettudományos szakfolyóiratokat, off-line és az on-line szakmai 

anyagokat. Továbbképzésekre jár;szakmai tanulmányúton vesz részt;módszertani 

szakmai napokat látogat.

 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 elemezni és reálisan értékelni saját szaktanári munkáját. Igényli az oktatói-nevelői munkájára vonatkozó külső szakmai értékelést, 

képes szakmai-módszertani segítséget kérni és elfogadni.Részt vesz a természetismeret tantárgy fejlesztési,innovációs tevékenységében. Fontosnak tartja a szaktárgyán belüli szakmai együttműködést.
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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. 

Elkötelezett az igényes tanári munkára, a folyamatos önművelésre. Módszertani , 

pedagógiai kultúrájának fejlesztése érdekében rendszeresen hospitálja kollégáit és keresi 

a szakmódszertani továbbképzések látogatásának a lehetőségeit. Keresi a kooperatív 

munkáltatás lehetőségeit.

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. Tud az 

elsajátított módszerek birtokában tényeket elemezni, értékelni,  ismeri 

a szaktárgyból rendelkezésre álló digitális tananyagokat, eszközöket. 

Felhasználói szintű infokommunikációs technológiai ismeretekkel rendelkezzen és 

képes legyen az általuk nyújtott lehetőségek felhasználására.Pl.:Mozaweb. 

8.7. 
Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki 

az intézményen kívül is.

Kapcsolatot ápol olyan szakmai intézményekkel is, amelyek segítsége 

nélkül nem lehet korszerű oktató munkát folytatni. 

Pl.:tudományegyetemek oktatás módszertani 

területei;múzeumok;Planetárium;Térképészeti intézmények;pedagógiai 

intézetek;meteorológiai állomások.

Felhívja a tanulók figyelmét szakmai rendezvényekre, illetve az őket érintő ott 

elhangzottakra, Múzeumba, Planetáriumba, kiállításokra, üzemlátogatásra viszi diákjait.

8.8. 
Részt vesz intézményi innovációban, 

pályázatokban, kutatásban.

Részt vesz a szaktárgy fejlesztési, innovációs 

tevékenységeiben.Pl.:TÁMOP pályázatok,eszközbeszerzés, fejlesztési 

területek. 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.

Részt vesz a szaktárgy fejlesztési, innovációs tevékenységeiben.Pl.:TÁMOP 

pályázatok,eszközbeszerzés, fejlesztési területek. Az oktatási intézmény pedagógiai 

profiljával összhangban levő helyi tanterv kialakításában aktív szerepet vállal. Résztvesz 

helytörténeti monográfiák megírásában;szakmai ellenőrzésben. Részt vesz a helyi-

kerületi ,falusi-városi közösség kulturális tudományos életében.
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8.9. 
Aktív résztvevője az online megvalósuló 

szakmai együttműködéseknek.

A tanár az órán az online szakmai anyagokat többféle módon 

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

Rendszeres olvasója és aktív résztvevője a különböző online szakmai 

levelezőlistáknak. Kérdéseit, eredményeit, tapasztalatait megosztja a 

levelezőlista tagjaival. Az innen nyert információkat beépíti pedagógiai 

gyakorlatába, ami elősegíti szakmai fejlődését.

A tanár az órán az online szakmai anyagokat többféle módon alkalmazza, 

fejleszti.Pl.:interaktív tábla;ppt bemutatók, animációk. Rendszeres olvasója és aktív 

résztvevője a különböző online szakmai levelezőlistáknak. Kérdéseit, eredményeit, 

tapasztalatait megosztja a levelezőlista tagjaival. Az innen nyert információkat beépíti 

pedagógiai gyakorlatába, ami elősegíti szakmai fejlődését.
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