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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

1.1.   
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással 

rendelkezik.

Dokumentumai az informatika legkorszerűbb ismeretéről tanúskodnak. Átfogó ismeretei révén általa még ismeretlen alkalmazásokat, azok új 

verzióit is használatba tudja venni, akár tanítványai bevonásával.  

1.2.   
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani 

tudással.

Tanmenete a NAT és a kerettanterv informatika követelményeihez 

illeszkedik.

1.3.    Fogalomhasználata pontos, következetes.

 A konkrét alkalmazások használata során első lépésként megtanítja az 

alkalmazás jellemző elemeit, így például a képernyő, a párbeszédablakok 

felépítő részeinek megnevezését, funkcióját, majd a használat során ezekre a 

tanított formában következetesen hivatkozik. (menüsor, navigációs sáv, 

ikonsor, állapotsor, tartalom, gördítősáv, menü, menüpont, stb...)

Alkalmazáselemek megnevezését következetesen használja, elem 

kiválasztási instrukciói pontosak, hallás után is követhetőek.

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

szaktárgyi koncentrációt). 

Tájékozott a más tantárgyakból felhasználható ismeretekről, azokra 

igyekszik építeni a tervezéskor. Szorgalmazza, hogy tanítványai más 

tantárgyak óráira is készítsenek számítógépes anyagokat, azokra való 

felkészülés során használják az IKT eszközöket. A tanulók által más 

tanórákra készített prezentációkat megfelelő minőség esetén érdemjeggyel 

értékeli. 

Felhívja tanítványai figyelmét a megtanult informatikai ismeretek más 

szaktárgyak tanóráin történő felhasználására.

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

tudására.

Bíztatja  tanítványait a tudás alapjául szolgáló információk több forrásból 

történő összegyűjtésére. Forrásként nem csak az internet, hanem a könyvtár 

fontosságát is hangsúlyozza.

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

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.

Biztonságosan használja és tudatosan építi be órájába az IKT eszközöket, 

ismeri azok órai alkalmazási lehetőségeit, korlátait. A rendelkezésére álló 

digitális tananyagokat csak megfelelő tesztelés, kipróbálás után építi be a 

tanórai keretek közé. Képes elemezni a használt szoftverek egyes verzióinak 

az előnyeit és hátrányait, majd ezek ismeretében ki tudja választani a 

legoptimálisabbat. (pl. többféle böngésző közül képes kiválasztani a 

céljainak legmegfelelőbbet.)

A tanórán használt szoftverek verzióját alaposan ismeri, nem bolyong a 

funkciók között. Felhívja a figyelmet az alkalmazások hiányosságaira, 

emberi értelem nélküli  működésük miatti hibalehetőségekre.  Példát mutat 

az informatikai eszközöknek  a mindennapi életben történő felhasználására. 

(pl. munkarendjét elektronikus naptárban tárolja, azt esetleg 

okostelefonjával szinkronizálja), tanítványaival és kollégáival 

kapcsolattartásra rendszeresen  használja az elektronikus eszközöket (e-

mail, chat, e-telefon, közösségi oldal(ak). Felhasználja a mobil eszközök 

(telefon, tablet) nyújtotta előnyöket az ismeretek átadásához.

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

Szaktárgyi KKK-k: "Rendelkezik az információszerzéshez, az információk  feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges 

alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel.  Ismeri az informatika társadalomban betöltött szerepét, tanításának célját, a tanulók személyiség- és gondolkodásfejlődésében játszott szerepét.  Ismeri a szaktárgy tanítása-

tanulása során felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott információforrásokat,  a digitális tankönyveket, taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. Képes az informatika 

témakörében szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban. Alkalmas problémák megoldásának algoritmikus kifejezésére. Az informatika tantárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudás birtokában  képes a 

különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások  felismerésére. Képes – elsősorban a természettudományokkal, a matematikával – a különböző szakterületek tudás- és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére, 

integrációjára. 

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

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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1.7.   
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási 

módszereket, taneszközöket alkalmaz.

Kitűzött feladatainak megoldatásához egyéni, páros és csoportos 

tevékenységet is alkalmaztat. 

Forrásként felhasznált anyagai érdeklődést felkeltőek, adott korosztálynak 

szólóak, a tanított anyagrészhez tartalmilag is kapcsolódnak. Módszereit 

változatosság jellemzi.

1.8.  . Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.

Az otthoni munkát, önálló készülést általa jól ismert oktatóanyagokkal 

segíti. Tanítványainak megmutatja az informatikai alkalmazások, eszközök 

más tanórákon való használhatóságának lehetőségét.

Önálló géphasználatot követel meg a gyakorlat során, de nem szabja meg a 

megvalósítás útját, a mintában látott megoldástól eltérőt is elfogad, ha az 

helyes eredményt szolgáltat. 

1.9.   
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére.

Gyakorlati problémákhoz kötve vezeti be az elméletet, adott korosztálynak 

megfelelő szintig elmélyedve abban. 

Meghatározásai , elméleti magyarázatai az adott korosztály szintjének 

megfelelőek, számukra érthető gyakorlati alkalmazhatóságot is megemlít. A 

korábban megtanult elméleti ismereteket a gyakorlati munka során is 

alkalmaztatja.

1.10.    

       

Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

A házi feladatok összeállítása során igyekszik olyan feladatokat adni, amiket 

a tanulóknak az internet segítségével kell megoldaniuk. Anyagainak forrását 

pontosan megadja, a diákmunkákban ezek feltűntetését ugyancsak 

megköveteli, a szerzői jogot következetesen betartja és betartatja.

Él az online adatforrások elérhetőségével, és megfelelő módon használja, de 

az ott találtakat kritikusan alkalmaztatja, ha kell, össze is hasonlítatja, 

megvitattatja A tanulóknak az elektronikus formában beadandó feladataira 

igyekszik elektronikus formában reagálni, személyre szabottan további 

ötleteket adni.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját.

A pedagógiai program informatikára vonatkozó részét ismeri, az abban 

foglaltakat a tanítási folyamatában megfogalmazott célok között 

egyértelműen be lehet azonosítani. 

A tanulókkal egyértelműen közli az óra célját, arra ráhangolja őket.

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

és órákra bontva is megtervezi.

Tanmeneteinek éves tervezése során ügyel a tematikus egységek logikus 

egymásutánjára. A tematikus egységek óraszámai megegyeznek az iskola 

pedagógiai programban az informatika tantárgy tematikus egységeire 

vonatkozó óraszámokkal.

A tanmenet szerint halad, tanóra elmaradását tematikus egységen belül 

igyekszik pótolni. A tanóra menetéből látható a tervszerűség.

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.

Informatika tanmenetében, óraterveiben felkészül a tanulócsoport 

sajátosságaira.

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

Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat (NAT 2012, az intézmény pedagógiai programja), átlátja ezeknek az informatika oktatásában betöltött szerepét.  Pedagógiai munkájának tervezése 

(tanmenet, tematikus terv, óraterv, folyamatterv) során figyelembe veszi az iskola pedagógiai programját, a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzéseket, a tanulók életkorát, az elsajátítandó tudás sajátosságait, a 

rendelkezésre álló hardver- és szoftvereszközöket és a pedagógiai környezet lehetőségeit. A pedagógiai program alapján képes meghatározni és megfelelő logikai struktúrába rendezni az informatika órán tanítandó tartalmakat. Képes a 

tanítandó tananyag súlypontjait, felépítését, közvetítésének logikáját a tantervi előírásokkal és a pedagógiai célokkal összhangban az adott tanulócsoporthoz igazítani. Képes a tanítási céloknak megfelelő stratégia kiválasztására, a tananyag 

feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak hatékony módszerek, szervezési formák, IKT eszközök kiválasztására. A tervezés során képes a rendelkezésre álló nyomtatott, illetve digitális tankönyvek, 

taneszközök, egyéb tanulási források kritikus elemezésére és a konkrét célokhoz legjobban illeszkedő kiválasztására. Pedagógiai munkájának eredményességét kritikusan értékeli, és reflexiókra, szükség esetén korrekcióra képes."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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2.4.  Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

Előre eltervezi a digitális és online eszközök használatát, biztosítja a 

hiányzók és az otthoni újragondoláshoz szükséges anyagok és források 

elérését.

Frontális munkához kivetít, ha rendelkezésére áll teremfelügyeleti rendszer, 

akkor felügyeli az előrehaladást, szükség esetén beavatkozik a tanulók 

tevékenységébe. Tanítványaival órán kívül is kapcsolatot tart, az óra anyagát 

például egy megosztó felületre feltölti.

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

A mondanivaló sorrendje a kiegészítő információk beépítése a tanóra célját 

szolgálja. pl. Az adatkezeléssel járó veszélyek tanítása esetén: példák 

visszaélésekre a mindennapi életből - tanulságok megfogalmazása - az 

adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak - óvintézkedések tanítása

Az óra elemei logikusan követik egymást. Az elemek között kellő szüneteket 

tervez.

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

Óratervében előre megjelöli a tanulók bevonási lehetőségeit. Tanórai 

kérdéseit előre megtervezi.pl. A házi feladatot a tanulók e-mail-ben kapják 

meg. A feladat kérdései vegyesen válaszolhatóak meg a tanórai prezentáció 

és vegyesen önálló ismeretszerzéssel, internetes kereséssel. Önálló 

géphasználat körülményeit megteremti a gyakorlathoz, mintamegoldást ad, 

de felkészül az eltérő úton való megoldásokra is.  

Óratervei szerint a diákot a tanulási folyamat aktív szereplőjének tekinti.  A 

tanulókat interaktív módon kívánja bevonni a folyamatba, vita, tanulók közti 

párbeszéd kialakulása esetén igyekszik háttérben maradni, de ha kell, 

moderálja. A tanulókat aktivitásra, önálló gondolkodásra ösztönzi, de 

kontroll alatt tudja tartani.

2.7.  Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.

Felhasználja az informatika tanítása során a Sulinet Digitális Tudásbázisban 

rejlő vagy más kollaboratív eszköz által felkínált közösségi funkciókat. A 

tanulócsoport tagjai számára csoportmunkát szervez. 

Utat enged és él is a vita útján történő problémamegoldásnak. 

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét.

Felkészül a különböző képességű tanulókra, olyan feladatsort állít össze, 

amely alkalmas az önálló haladásra is.

Az összeállított feladatsorában jelzi a nem kötelező elemeket.

Az órára való felkészülés során figyel az eltérő képességű és tudású 

diákokra, segítő vagy éppen plusz munkával kívánja támogatni, motiválni 

őket. A differenciált oktatási formában nyomon tudja követni az eltérő 

képességűek munkáját. Segítő kérdései, irányítása a tanuló igényeihez 

illeszkedőek.

2.9.  Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.

Érdekes, a napi eseményeknek, tanulók érdeklődési körének megfelelő 

tartalmakat használ fel forrásként a tanítása során. pl. az Olimpia 

témakörének feldolgozása a játékokat megelőző félévben. A résztvevő 

magyar sportolók bemutatása. A rendező ország megismerése.

A tanórán felmerülő igényekhez megfelelően alkalmazkodik, rugalmasan tud 

váltani, ha diákjai napi aktualitásokkal szeretnék bővíteni, átalakítani 

forrásait.

2.10.    

     

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket.

Tervezés során kihasználja az intézmény és a település informatikai 

adottságait.

Az órán alkalmazandó taneszközöket előkészíti, azok használatába a 

tanulókat is bevonja. Pl. az órán a tanulók is tudnak szkennelni, nyomtatni, 

ezek használata előkészített, nem okoz technikai gondot.

2.11.    

     
Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.

Felkészül a tervezés során a tanóra esetleges megvalósítást zavaró esetekre. 

Projektmunkákat, kooperatív és kollaboratív munkavégzést is tervez.

A tanóra vezetése során reagál a tanulók ötleteire, javaslataira, és azt beépíti 

az óra menetébe.

2.12.    

     
Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja.

( Például, a tanórán a tanulóknak egy A/4-es méretű dokumentumot kell 

elkészíteni minta alapján (szöveg begépelése + formázása). Amennyiben azt 

tapasztalta, hogy a tanulók idejéből túl sok időt vett el a szöveg begépelése, 

és emiatt nem végeztek a formázással, akkor legközelebb megfontolja, hogy 

a szöveget nyersen begépelve a tanulók rendelkezésére bocsájtja. ) 

A tanórán felismeri, hogy a tervezett időbeosztás nem tartható, azt  úgy 

korrigálja, hogy a tanóra lekerekíthető legyen. 

Az óra megtartása után elemzi a rossz tanulói válaszokat, és megoldást és 

lehetőséget keres a felismert gondolkodási hibák következő órai 

újratárgyalására.
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

érdeklődésüket.

Munkája során a mindennapi életben előforduló informatikai eszközök 

használatának tanításával is felkelti tanítványai érdeklődését (digitális 

fényképezőgép használata - fotóretusálás; videofilm felvétele kamerával - 

videofilm vágás, filmkészítés…)

 Figyelembe veszi a tanulók ötleteit a tanóra és a tanórán kívüli 

tevékenységek tervezésekor. (pl. Készítsenek a tanulók az iskolát 

népszerűsítő kiadványt! A kiadvány elkészítését megvalósíthatják szöveges 

dokumentum, prezentáció, képes album vagy videofilm formájában). 

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

esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.

Óraterveiben figyelembe veszi a tanulók addigi napi terhelését, tájékozott a 

megelőző órákról.

Figyel arra, hogy a tanulókat a korábbi órákon ért hatásokat pozitív elemként 

építse be az órába.

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

tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra.

A tanóra során előforduló formatív ellenőrző kérdések értékelése során a 

még pontatlan válaszokat adó tanulókat ösztönző, bíztató megjegyzésekkel 

bátorítja. Lehetőséget biztosít a jegyzetébe való belenézésre. A tanulók téves 

válaszait úgy próbálja megvilágítani, reakcióját eleve olyan kontextusba 

helyezi, amiből a tanuló is megérti, hogy válasza helytelen volt.

A tananyagot szakszerűen, a tanulók korának megfelelően, érthetően 

magyarázza el. 

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

taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 

Lehetőség szerint igyekszik a terem kialakításában, a telepített alkalmazások 

körében a rendszergazdával együttműködni. Személyiségével bizalmat 

próbál ébreszteni tanítványaiban, a tanóra légköre oldott, bátorító legyen. 

Bátorítja tanítványait véleményük megfogalmazására akkor is, ha arról 

később kiderül, hogy téves.

A tanórára készített digitális tananyagába (pl. prezentáció) a tananyag 

megértését segítő, akár még humoros ábrákat, animációkat is elhelyez. A 

tanulók véleményét szavazás formájában kéri ki, majd megvitatják a kapott 

eredmény(ek)  helyességét. 

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.

Tanítványai számára digitális tananyagokat készít. Amennyiben interaktív 

tábla is a rendelkezésére áll, úgy a táblaképeit az óra végén rendszeresen 

elmenti. Az így keletkezett tanulást segítő anyagokat feltölti egy megosztási 

felületre.

Az órán keletkezett digitális segédleteket hozzáférhetővé teszi, 

érdekességekkel kiegészíti, megosztó felületet használ és használtat.

3.6. 
Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására.

A tanórák, fejezetek végén a tanult tananyag összefoglalásának könnyebb 

áttekinthetősége érdekében témavázlatot biztosít tanítványai részére, amit 

szerkeszthető formában is elérhetővé tesz. A tanulók a kapott 

dokumentumot tovább alakíthatják, lehetőségük nyílik egyéni bővítésre, 

kiemelésre. Speciális nevelési igényű tanítványait megfelelő szoftverek 

alkalmazásával segíti a fejlődésben.

Olyan alkalmazásokra is utal vagy meg is tanít használni, amelyek később az 

önálló tanulást segítik.

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Szaktárgyi KKK-k: "Az informatika ismeretanyagának megfelelő csoportosításával, közvetítésével az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására törekszik. Képes az informatika terem elrendezésével a nyugodt, biztonságos és az 

eredményes tanulást támogató tanulási   környezetet biztosítani. Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési képességeinek fejlesztését segítő IKT eszközök és módszerek 

megválasztására és alkalmazására. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség alapvető tanulás-módszertani jellegzetességeivel, hibáival, ismeri az IKT eszközöknek ezek fejlesztésében nyújtott segítségének lehetőségeivel. Felkészült 

az informatika tanulásában kiemelkedő eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra. Tanítványait  ösztönzi az informatikai ismereteiknek más szaktárgy tanulása során való felhasználására is."

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

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

segítséget kínál számukra.

Tanári munkájában felismerhető, hogy az eltérő képességű tanulók igényeit 

is igyekszik kielégíteni. Szükség esetén megfelelő egyéni támogatást nyújt.

Segíti a lassú tanulók munkáját, például a tanórán az önálló feladatok 

megoldása során páros munkában dolgoznak a tanulók. A páros jobb 

képességű tanulója segíti a tanulási problémával küzdő osztálytársát, akinek 

a feladata a közös munka eredményének bemutatása.

3.8. 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás 

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

tanulás folyamatában.

Tájékozott a tanulók más tárgyakkal kapcsolatos ismeretszerzési 

szükségleteivel kapcsolatban, és ezek megszerzéséhez igyekszik támogatást 

adni, például az IKT eszközök segítségével hogyan valósíthatják meg a 

tanulók. Saját tantárgyán belül a házi feladatokat elektronikus formában 

bocsájtja tanítványai részére.

Az önálló feladatmegoldás során például a tanulók a feladathoz szükséges 

képanyagot nem készen kapják, hanem a feladat jellegéhez igazodóan saját 

maguknak kell megkeresniük az Interneten.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

Tanítványait az informatika teremben található eszközök, berendezések 

rendeltetésszerű használatára, azoknak megvédésére, megóvására neveli. Az 

informatika tanítása során tanítványait a tudás és a munka megbecsülésére 

neveli. Például folyamatosan gondoskodik arról, hogy tanítványai tisztában 

legyenek az informatikai eszközök használatából eredő egészségmegóvást és 

adatvédelmet szolgáló megoldásokkal. 

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

sokoldalúan tárja fel.

Látja, hogy az informatika óra a tanulók személyiségének mely 

sajátosságainak megismerésére alkalmas (érdeklődés, motiváció, tanulási 

stratégiák, informatikai ismeretek elsajátításának igényszintje). Rendelkezik 

azzal a módszertani, szakmai tudással, amivel az informatika tanulásához 

legfontosabb személyiségjegyeket (megfigyelő képesség, gondolkodási 

képesség, céltudatosság, önállóság…) fel tudja tárni.

Lehetőséget biztosít a különböző érdeklődési körű diákok számára az önálló 

témaválasztásra, például egy bemutató készítésénél szabadon enged a 

hírességek (aki például lehet kortárs zenész is) közül választani.

Ha szükséges, és az óra munkaformája megengedi, akkor a tanítási óra alatt 

is egy diákkal hosszabban beszélget, ami alatt, ha úgy látja, akkor a diák 

számára egyénre szabja a közös feladatot.

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

A tananyag személyiségfejlesztésére alkalmas elemeit úgy osztja el a teljes 

folyamatra, hogy azokkal a tanulók rendszeresen találkozzanak. A tanulók 

önismereti, vizuális, szabályalkalmazási és alkotóképességét az életkorukhoz 

igazodó, a fejlődést szolgáló kreatív feladatok összeállításával fejleszti.

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: "Az informatikatanár tudja, hogy az informatika milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlődésében. Képes az informatika órákon olyan módszereket stratégiákat alkalmazni, amelyek hozzájárulnak  a tanulók 

értelmi és erkölcsi fejlődéséhez, tudásával képes hozzájárulni az informatikai eszközök mértéktelen használata által kialakuló egészségkárosodások megelőzéséhez. Munkája során figyelembe veszi a tanulók előzetes ismereteit, és a 

képességeik fejlesztésére megválasztott módszereket ezeknek megfelelően választja meg. Ösztönzi a tanulók önálló véleményalkotását, törekszik a kritikus gondolkodásmód kialakítására.  különös tekintettel az informatikai alkalmazások 

veszélyeinek figyelemfelhívására. Tapasztalata alapján törekszik a tanított csoportokba járó tanulók megismerésére, és képes az átlagtól eltérő tanulókat  az informatikai eszközök megfelelő kiválasztásával differenciált módon fejleszteni. 

Ismeri a fejlesztendő informatikai kompetenciákat, képes az informatikai fogalmakkal és összefüggésekkel kapcsolatos problémák kezelésére." 

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 5



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Informatika

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

kibontakoztatására törekszik.

Az informatika területén nem csak az elsajátított tudást tekinti értéknek, az 

értelmi fejlődés mellett gondot fordít az érzelmi nevelésre és az egészséges 

életmód kialakításának fontosságára is. A fejlesztés terén segítségül hívja az 

informatikai eszközöket a tanulásmódszertan (e-learning) és a kreativitás 

fejlesztésére. Tanítványaiban tudatosítja az informatikai eszközöknek 

élethosszig tartó tanulás folyamatában betöltött szerepét.

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

számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.

A nehézségekkel küzdő tanítványai munkáját folyamatosan figyeli, ha 

szükséges, segítséget nyújt, ha kell kitartó munkára ösztönöz, sikeres 

teljesítés esetén legalább dicsérettel azonnal jutalmaz.

4.6. 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára 

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

valósítja.

Tématerveiben, de különösen az óravázlataiban jelzi, hogy milyen 

különleges problémákkal küzdő tanítványok segítését kell terveznie, a 

munkája eredményességét önreflexió formájában dokumentálja.

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

egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.

A csoportmunkát és annak beosztási módját előre megtervezi a tanulók 

képességei és tudásszintje alapján, de ha lehet alkalmat biztosít a tanulók 

önálló választására.

Csoportkialakítás során figyel a feladat és a tanulók egyéni képességeinek 

összehangolására.

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

megértést elősegítő módon reagál rájuk.

Óraterveiben a hibás válaszokra is felkészül, azok hibás voltára rávezető 

kérdéseket igyekszik megadni.

A hibás tanulói válaszokból kiemelteti a jó elemeket, igyekszik a hibázás 

okát fellelni.

4.9. 
Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben kezeli.

Az informatikai kerettantervben megfogalmazott célokat úgy valósítja meg, 

hogy az alkalmazott módszerek hatására a tanulók képesek legyenek az IKT 

eszközök használatára a tanulási folyamatban, képesek legyenek kreatív 

algoritmikus gondolkodásra.

A tanórai feladatok megoldása során ismerteti a feladatmegoldás általános 

algoritmusát, de ha kell, az egyéni érdeklődéshez, szükséglethez való 

igazodást is lehetővé teszi, például lehetővé teszi saját képek használatát 

képfeldolgozás során.

4.10.    

     

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását.

Az egyéni bánásmód megvalósításával kapcsolatban önreflexiókat fogalmaz 

meg. A reflexióit és eredményeit felülvizsgálva tevékenységét korrigálja. 

Szükség esetén az egyéni bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos 

problémáinak a megoldásához szakember segítségét veszi igénybe.

A tanítási óra végeztével rögzíti az egyéni bánásmódot igénylő tanulókkal 

kapcsolatos tapasztalatait.

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

osztályfőnöki tevékenység
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

5.1.  Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.

Az informatika óráin a tanuláshoz szükséges légkört személyiségével, 

szakmai tudásával és hivatásszeretetével biztosítja. 

5.2.  Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.

Tevékenysége és segédanyagai alkalmasak a tanulók egymással szembeni 

toleranciájának kialakítására. Munkája során kiemelt figyelmet fordít a 

sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére, és ebbe a munkába igyekszik 

bevonni a többi tanulót is.

Például a keresési feladataiban toleranciára nevel. A kiadott feladatot 

gyorsabban megoldó tanítványait türelemre inti, vagy pluszfeladatot ad 

számukra.

5.3. 
Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.

Tanári munkájában a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetében 

figyelembe veszi, hogy az illető tanuló mennyire beszéli a csoport 

többségének anyanyelvét, melyek a kulturális sajátosságai, és ezeket a 

hatásokat integrációval igyekszik megoldani. Az integráció során olyan 

feladatokat ad a csoportnak, amelyek figyelembe veszik a multikulturális 

szemléletet (pl. étkezési, öltözködési szokások, viselkedési szabályok 

megjelenése gyakorlati feladatokban, tegező-magázó beszédforma, 

beszélgetéskezdeményezés formái a tanórán).

A tanóra végén tájékozódik arról, hogy a csoport összes tanulója számára 

biztosítottak-e a házi feladat megoldásához szükséges feltételek. Akinek 

gondja van, az például Pen drive-on viheti el a feladatokat, vagy délután az 

iskolában biztosít számukra lehetőséget a feladatok megoldására.

5.4. 
Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a 

szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.

Tanítási óráin - a tananyag jellegéből adódóan páros és csoportmunkát is 

alkalmaz. Betartja a csoportmunka alkalmazásának fő gyakorlati lépéseit 

(előkészítés, feladatok meghatározása, rendelkezésre álló idő megadása, a 

tevékenység lebonyolítása, beszámolók). A csoportmunka során igyekszik a 

konfliktusok feloldásában segítséget nyújtani.

A páros és csoportos feladatokhoz játékos formában választatja ki az 

együttdolgozókat, igyekszik a kiválasztási szempontokat elfogadtatni a 

tanulókkal.

5.5. 

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható értékeléssel.

Tanítványai számára az informatika terem és annak berendezéseinek 

használatával kapcsolatban egyértelmű  szabályokat fogalmaz meg, 

amelyeket következetesen betartat velük (teremrend, munkarend, baleset- és 

érintésvédelmi előírások...). Tanítványaival megismerteti az iskolai hálózat 

hozzáférési szabályait, illetve az Interneten nem használható szolgáltatások 

körét (célszerűen az iskolai szintű szabályozást például a közösségi oldalak 

használatával kapcsolatban)

Szaktárgyi KKK-k: "Az informatikatanár ismeretei alapján ismeri a közösségfejlesztés színtereit, és ezek közül több területen is aktívan tevékenykedik. 

Informatika óráin igyekszik a tanulókkal szemben támasztott elvárásainak egyértelmű megfogalmazására (teremrend, munkarend, baleset- és érintésvédelmi előírások...) és betartatására. Igyekszik olyan körülményeket teremteni, amelyben 

tanítványai bátran kifejhetik véleményüket, a konfliktusok, problémák, hibás válaszok értelmezésére közös megbeszélési lehetőséget teremt. A tanulóközösség irányítása során figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, személyes 

példamutatásával fejleszti tanítványai ismeretszerzési és tapasztalatszerzési folyamatát.  Hatékonyan fejleszti tanítványaiban az informatikai eszközök (ezen belül is különös hangsúllyal az Internet illetve az elektronikus kapcsolattartás) 

tudatos használatát, valamint azon ismeretek megszerzésének lehetőségeit, amelyek hozzájárulnak egészségi állapotuk megőrzéséhez, valamint segít elkerülni, hogy az internetes bűnözés áldozataivá váljanak. Külön figyelmet fordít a 

hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű és más nemzetiségű tanulók többség általi elfogadtatására, ezáltal erősíti bennük a társas együttélés alapvető szabályainak elfogadását és betartását.

Munkája során igyekszik figyelmet fordítani a tanulási problémákkal küzdő és tehetséges tanulókra is, velük szükség/lehetőség esetén szakköri keretben is foglalkozik.

Tehetséges tanítványait tanulmányi versenyekre készíti fel. E foglalkozások keretei közt tanulóit életkoruknak megfelelő mennyiségű pluszfeladattal látja el. A tanulmányi versenyeken való eredményes szereplés érdekében folyamatosan 

fejleszti stressz tűrő képességüket, és igyekszik tanulóit felkészíteni az idegen  versenyhelyszínből adódó nehézségek leküzdésére. Lehetőségeihez mérten igyekszik aktívan bekapcsolódni a tanulmányi verseny(ek) egyes részfeladatainak, 

fordulóinak szervezésébe, lebonyolításába."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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5.6. 
A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és 

hatékonyan kezeli.

Felismeri a figyelemfelhívó magatartást, például a megadott műveletek 

túlcifrázását, a feladat megoldási ütemének szándékos lassítását, és kezeli, 

ha e személy egy csoport munkáját tudatosan hátráltatja ezzel. Megoldást 

kínál fel, ha páros munkában véleménykülönbség, eltorzult munkamegosztás 

alakul ki a tanulók között.

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

tanulók vitakultúráját

Az informatika órákon a tananyag feldolgozását nem csak kérdés-felelet, 

hanem vélemények, kijelentések, állítások megfogalmazása formájában is 

tervezi. 

Vitafórumot vagy közösségi helyet alakít ki, és azt használtatja is. A vitás 

kérdéseket szavazásra bocsájtja. A tanulókat döntés meghozatalára készteti, 

nem hagyja őket tartózkodni. Döntéseiket meg kell indokolniuk, esetleg 

érvekkel alátámasztani. A véleménycserét a tanulók is kezdeményezhetik, 

például, ha megjelenik egy új programverzió, a csoportba járó tanulók és a 

tanáruk megvitatják, hogy érdemes-e az újabbra váltani.

5.8. 
Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, 

nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi.

Az informatika órán a gyakorlati feladatok tartalma segíti a tanulók értelmi, 

érzelmi és egészséges életmódra nevelését. (például a szöveget a tanulók 

számára érdekes tudományos vagy szépirodalmi témából keresi ki). A 

dokumentumok elkészítése során tanítványait az esztétikus kialakításra 

neveli.  Például az informatika órán ünnepek alkalmából az iskola 

dekorálására alkalmas rajzokat, a tanulók számára az esemény bemutatását 

megvalósító és megértését segítő dokumentumokat készítenek.

5.9. 

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz 

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

digitális eszközök funkcionális használatának terén.

Tanítványai számára egy közös megosztási felületen elérhetővé teszi az 

informatika órán vetített prezentációkat. Olyan közösségi fórumot biztosít, 

ahol segítséget tud nyújtani tanítási órán kívül is. 

Tanítványaival közös felületet használ, a tanulócsoport minden tagja elérheti 

egymást. A diákok és a tanár megoszthatják egymással a tanóra tananyagát, 

a házi feladatot.

5.10.    

     
Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.

A tanulókkal közösen tervezi, alakítja és elemzi az informatika óráit, 

szakköreit, foglalkozásait. A tanított ismereteket igyekszik bekapcsolni az 

iskolai élet más színtereinek alakításába is, például az osztálykirándulás 

megtervezésébe, vagy a szövegszerkesztésben tehetséges tanulókat bevonja 

az iskolaújság szerkesztésébe.

Alkalmazott forrásai a közösségi értékeket mutatják be, a csoport 

közösséggé formálódását segítik.

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
Szaktárgyi KKK-k: "A felkészült informatikatanár képes az értékelés eredménye alapján a következtetéseit megfogalmazni, hogy a tantervi követelmények között célokat sikerült-e megvalósítania. Az értékelése kiterjed a tanulók tanulási 

tapasztalataira és az alkalmazott stratégiákra, módszerekre. Az értékelést alaposan megtervezi, megfogalmazza, hogy az értékelésnek mi a funkciója, célja, milyen módszerrel értékel, hogyan értelmezi az eredményeket, mi lesz az értékelés 

következménye? 

Céljainak megfelelően használja az értékelési módokat. Diagnosztikus értékeléssel feltárja tanítványainak előzetes informatikai tudását, az adott alkalmazások használatában való jártasságát. Az új tananyag megtanítása során formatív 

értékelés alkalmazásával a fejlesztést és segítést tűzi ki célul. Igyekszik az eltérő képességű tanulókat képességeiknek megfelelően értékelni. Az értékelés a tanított összes tanított informatikai alapkészségre kiterjed, és a visszajelzés azonnali, 

konkrét és részletes. Az összeállított feladatsorok a tanulók differenciált értékelésére alkalmasak.  Az egyes tanítási szakaszokat lezáró szummatív értékelése alkalmas arra, hogy a tanulókat a teljesítményük alapján kategóriákba sorolja. 

Számonkérő feladatsoraival kapcsolatban elvárható, hogy a tanulók tudását objektíven és hitelesen mérje. A tanulók az értékelés előtt megismerkedhetnek a számonkérés témáival, az értékelési szempontokkal (elérhető pontszám, 

ponthatárok). Igyekszik újfajta ellenőrzési módszerekkel is mérni tanítványai tudását (pl. projektmódszer)."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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6.1. 

Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit 

ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan 

körülhatárolni, következetesen alkalmazni.

Jól körülhatárolja, hogy az adott tanulócsoportnak egy témán belül a 

kerettantervben meghatározott tananyagon túl milyen plusz ismereteket 

tanít, és ezeket hogyan értékeli (pl. segítségre szoruló csoport esetében   

csak az ikonsorról elérhető funkciókat kéri számon, a jobb képességű 

csoportokban a menüből elérhető funkciókat is.)

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

különböző értékelési módszereket, eszközöket.

Új téma kezdése előtt felméri tanulói előzetes ismereteinek meglétét. A 

felmérés eredményét felhasználva körülhatárolja a csoport számára 

felfrissítendő ismereteket, az elérendő célokat a csoport igényeihez igazítja. 

Értékelésével alapvetően nem minősíti tanítványait, hanem a tanulási 

sikereiken keresztül ösztönzőleg igyekszik hatni rájuk, a javítás lehetőségét 

előre beépíti. 

6.3. 
A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít.

A csoport ismeretében meghatározott és megvalósított céloknak megfelelő 

mérőeszközöket állít össze. Igyekszik a mérőeszközöket többnyire 

elektronikus formában létrehozni és használni. Az informatikai 

alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismereteit a tanulóknak nem elméleti, 

hanem gyakorlati formában méri.

Olyan felületet alakít ki és használ, ahol lehetőség nyílik az egyéni munka 

végzésére és az eredményességének visszajelzésére.

6.4. 
A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre.

A tanulók számára olyan szempontrendszert állít össze, amely segítséget ad 

feladataik kivitelezése közben. 

Amennyiben lehetősége van rá, teremfelügyeleti rendszere segítségével 

igyekszik az osztály minden tanulójának a jó példát projektorral történő 

kivetítéssel megmutatni. Visszajelzései bátorítják, bíztatják tanítványait.

6.5.  Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.

Ellenőrzése-értékelése során az értékelési szempontok egyértelműek, a 

kérdésekre adott válaszok itemekre bonthatóak. A megszerezhető 

pontszámok az előre meghatározott itemek alapján jól behatárolhatóak. 

Tárgyilagosan és precízen értékel, ha kell, megindokolja a pontozási 

rendszerét. Az értékeléseit úgy készíti el, hogy az a diákok számára minta 

lehet hasonló feladatok és a számonkérések megoldásához.

6.6.  Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.

Feladatsoraiban egyértelműen feltünteti a kapható teljes és részpontszámot, 

az egyes osztályzatok szinthatárait.

Ügyel arra, hogy visszajelzései a tanulók számára követhetőek, 

megjegyezhetőek majd a feladatmegoldás során a tevékenységükbe 

beépíthetőek legyenek. 

A tanulók órai munkáját az órán azonnal, és az óra végén összefoglalva is 

értékeli, a beadott feladatok hibáit és azok javítási módját is jelzi.

6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására 

törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését.

Szempontokat gyűjt össze az elkészített feladatok önálló értékeléséhez. Lehetőséget biztosít a leadott munkák javítására, közös elemzésére. Például 

az elkészített bemutatókat közösen is megnézik és értékelik. 

6.8. 

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani.

A korábbi órákon elkövetett tanulói hibák alapján azok javítására visszatér, 

ismétlő feladatként az óratervébe beépíti.

A beadott tanulói munkák hibáit az óravégi összegzésben elemzi, azok 

javítására javaslatokat tesz. Saját munkáját a tematikus egységeken belül az 

értékelés alapján kisebb egységekre bontja és értékeli. Amennyiben az 

eredmény nem megfelelő, módosítja az alkalmazott módszereket, 

eszközöket a hatékonyág és a jobb eredmény érdekében.

Indikátorok
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7.1. 
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi.

Anyagaiból kiderül, hogy a környezetével folyamatosan tartja a kapcsolatot, 

párbeszédet folytat. Kollégái részére szakmai segítséget nyújt, az 

informatika eredményes tanításával kapcsolatban kapott segítséget 

elfogadja, és beépíti tevékenységébe.

A diákokkal életkoruknak megfelelően kommunikál, nem távolságtartó vagy 

kiközösítő, a közös célként együtt küzdő félként kezeli őket.

7.2. 
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.

Korszerű kommunikációs formákat alkalmaz, él a modern eszközök 

lehetőségeivel, tudja fogadni és külön vagy együtt, összegezve reagálni a 

tanulók és szüleik észrevételeire, kéréseire.

A beadandó feladatokat elektronikus formában is tudja fogadni. Lehetőséget 

biztosít a szülők számára is a visszajelzésre a diákmunkák értékelése 

kapcsán.

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

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

Az informatika tanár felé megfogalmazott véleményekre nyitott, azokat 

mérlegeli, és ha szükségesnek érzi, önreflexiókat fogalmaz meg. A reflexiók 

eredményeit igyekszik megosztani szakmailag kompetens kollégáival vagy 

az iskolavezetéssel, és a megbeszélések eredményét beépíti pedagógiai 

gyakorlatába. 

Törekszik a kapott visszajelzéseket a tanóra során felhasználni.

7.4. 
A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik 

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

Igyekszik felderíteni azokat a kapcsolatokat, akik segítségével a tanulók 

megismerkedhetnek az informatikai eszközök és alkalmazások 

használatának és fejlesztésének folyamatába az iskolai kereteken kívül. A 

partnerek segítségével üzemlátogatást szervez. Beépíti anyagaiba kollegái, 

szakmai közösségei tapasztalatait, arról számukra visszajelzést ad.

Felhívja a diákjai figyelmét annak a személynek a kilétére, aki bevonásával 

megoldható egy probléma, ha olyan eset áll elő, ami nem oldható meg a 

tanórán.

7.5. 

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti 

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

meggyőzhető.

Szakmai és iskolai szintű megbeszélésen védi az informatika tanítás 

érdekeit. Meggyőző érveket hoz fel az informatika fontossága és 

szükségessége mellett, de figyelembe veszi a tanulók más irányú 

szükségleteit is.

A tanulói vitában moderátorként vesz részt, amíg nem fontos, nem foglal 

állást egyik fél mellett sem.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri az informatikatanár partnereit, akikkel kapcsolatot tart a tanulók fejlődése érdekében. A kapcsolattartás során igyekszik partnereivel kölcsönös bizalomra épülő légkört kialakítani, a tájékoztatás során hiteles, 

problémaérzékeny és segítő szándékú párbeszédet kialakítani.

A szülőkkel való kapcsolattartás során tájékoztatja őket az informatika tantárgy tanításához szükséges eszközigényről. Szükség esetén tanácsot ad a szülőknek az otthoni számítógép beszerzésével, a meglévő fejlesztésének lehetőségeivel 

kapcsolatban. Tájékoztatja a szülőket az informatika órán tanítani kívánt szoftverek típusáról, verziószámáról. Tájékoztatást ad az informatika tantárgy tanításához szükséges felszerelésről, a tanulókkal való esetleges elektronikus 

kapcsolattartásról, a megosztási felületekről. Fogadóórák alkalmával tájékoztatja a szülőket tanítványai előmeneteléről, valamint a személyüket érintő problémákról és elismerésekről. Nyitott a szülők által közvetített visszajelzésekre, azokat 

értékeli, és az eredményét beépíti tanítási-nevelési folyamatába.

Kollégáival szoros együttműködésre törekszik. Szakterületén belül a munkaközösségi foglalkozások keretében beszámol eredményeiről, tapasztalatait átadja kollégáinak, vitás kérdésekben igyekszik álláspontját alapos és átfogó szakmai 

ismereteinek a birtokában megfogalmazni, alátámasztani. Nem informatika szakos kollégáit folyamatosan tájékoztatja tanítványai informatikai tudásának előmeneteléről, és bíztatja őket ennek hasznosítására. Egyúttal maga is tájékozódik, 

hogy kollégái a tanulók részéről milyen informatikai tudást várnának el a hatékonyabb munka érdekében. Az intézményen belüli hatékony kommunikáció megvalósítása érdekében informatikai tudását, ötleteit az iskola érdekeinek 

megfelelően hasznosítja.

Tanítványaival - különösen az otthoni munkák elkészítése terén - elektronikus kommunikációt valósít meg. Tanítványai számára megtanítja a különféle elektronikus kapcsolattartási lehetőségeket, ezek előnyeivel és hátrányaival együtt.

Igyekszik részt venni iskolán kívüli informatikai szervezetek munkájában. Figyeli az informatika tanárok számára meghirdetett továbbképzéseket, konferenciákat, előadásokat, azokon igyekszik részt venni."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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7.6. 
Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, 

a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

Az iskola napi működése során felmerülő problémákra alapozva tervez 

feladatokat, például plakátot készíttet egy iskolai rendezvényre. 

Az iskolavezetés részére javaslatokat ad az informatikai rendszer 

fejlesztésére, jelenti a felmerülő hibákat, hiányosságokat.

A diákok által felvetett, nem közvetlenül az informatikához kapcsolódó 

problémák megoldásához segít a megfelelő személyt megkeresni, ha kell az 

informatikai hátteret is biztosítja ehhez.

7.7. 

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt 

vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, 

kirándulás) megvalósításában.

Informatikai eszközök használatának megtanításával segíti és támogatja az 

egyéb tanórákon, iskolai rendezvényeken azok használatát. 

7.8. 
A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki.

Igyekszik kizárni már a tervezés során a munkát akadályozó körülményeket. 

Tanulói számára a közös felületre a segédanyagokat, tanulnivalókat időben 

felteszi, ezzel elegendő időt biztosítva a nyugodt felkészüléshez. Tanítványai 

számára készített segédanyagait világos, áttekinthető, a tanulók számára 

érthető formában készíti el, teszi közzé.

Az informatika órán nyugodt munkakörülményeket biztosít, előzetesen 

ellenőrzi, hogy a munkához szükséges anyagok és eszközök rendelkezésre 

állnak-e, működőképesek-e.

7.9. 
Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően 

kommunikál.

Figyel a nevelési és oktatási célokra, az életkori sajátosságokra 

tanítványaival való kommunikációja során.

Él a verbális és nonverbális kommunikáció lehetőségeivel is. Közlései 

egyértelműek, világosak.

7.10.    

     

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését.

Segít a diákok számára az informatika oktatásától függetlenül elérhető közös 

munkafelületet kialakítani. Tanítványait arra neveli, hogy egymás között ne 

csak az internetes kommunikációt preferálják. Ne küldözgessenek 

egymásnak láncleveleket. Közösségi oldalak használata esetében legyenek 

tisztában azzal, hogy üzeneteiket kívülállók is elolvashatják. Figyelmezteti 

tanítványait, hogy a közösségi oldalak mértéktelen használata függőséget 

okozhat.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Szaktárgyi KKK-k: "A pedagógusszerepek és az informatikának a mindennapi életben betöltött szerepe alapján képes megfogalmazni a tanári szerepvállalásának céljait és fontosságát. Képes arra, hogy lépést tartson az informatika 

folyamatos fejlődésével. Legyen képes megfelelni a szülői elvárásoknak, hogy gyermekeik korszerű, lehetőleg a legfrissebb informatikai ismereteket sajátítsák el. Képes önálló döntéseket hozni. Ehhez tudását folyamatosan fejleszti, 

érdeklődik az informatika fejlődéséről, illetve az informatikai ismeretek bővítésére lehetőséget adó konferenciákról, továbbképzésekről, és ezeken igyekszik részt venni. Tudása legyen a kor igényeinek megfelelő, az élethosszig tartó 

tanulásban való részvétellel példát mutat tanítványainak és kollégáinak egyaránt. A megszerzett ismereteket kollégáinak továbbadja.

Figyeli az intézményi illetve informatika oktatással kapcsolatos pályázati lehetőségeket. A pályaművek elkészítéséhez szükséges informatikai tudásával segíti a pályázatok elő- illetve elkészítését. Nyertes pályázatok lebonyolításában aktívan 

részt vesz.

Fontosnak tartja az iskola arculatát meghatározó elektronikus dokumentumok esztétikus, jó minőségű elkészítésében való részvételt, illetve tanácsadást a kollégái részére."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 11



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Informatika

8.1. 
Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, 

és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Elfogadja a pedagógiai helyzetekből és feladataiból adódó különböző 

szerepeket.

8.2.  Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.

Tanári munkájával kapcsolatban reflexiókat fogalmaz meg. Tanórai szinten 

elemzi, hogy a tananyag a csoport szintjének megfelelő volt-e, a kiválasztott 

eszközök és módszerek kellően segítették-e tanulói fejlődését.

Ha egy új tanítási módszert alkalmaz, akkor arra a diákoktól azonnali 

reflexiót kér, az esetlegesen fellépő problémákra együtt is keresnek azonnali 

megoldást.

8.3.  Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.

Tanítási óráin a kommunikációt tudatosan a tanórán alkalmazott oktatási 

formához igazítja: előadás - tanári kommunikáció; feldolgozás - kétirányú 

kommunikáció (megbeszélés, vita) váltja egymást, ha kell.

8.4. 

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára 

vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési 

lehetőségeket.

Követi az informatika oktatással és fejlesztési eredményekkel kapcsolatos 

híreket, az informatika fejlődésével foglalkozó hírforrásokat. Módszertani és 

szakmai továbbképzések, konferenciák anyagait tanulmányozza.

Az órán kipróbálja a továbbképzéseken vagy mások óráján látott 

módszereket, annak eredményességét a tanulóival is értékelteti, megbeszéli.

8.5.  Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.

Az informatika tanítását igyekszik a piaci igényeknek megfelelő formában 

megvalósítani. Kompetenciaalapú tanítást-tanulást valósít meg, olyan 

eszközöket von be a napi munkába, amelyek megkönnyítik és hatékonyabbá 

teszik a munkáját. A hagyományos tanítási formákat kiegészíti a kooperatív 

és a projektalapú oktatás módszerének előnyeivel.

Feladataiban nyomon követi a technikai változásokat, például a hardver 

tanítása során keresési feladatként tájékozódnak az új eszközök jellemzőiről.

8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat.

Olvassa az informatikával kapcsolatos szakirodalmat. 

Az intézménye környezetében megrendezésre kerülő fórumokon törekszik 

részt venni, ahol tájékozódhat az aktuális újdonságokról, informatikai 

fejlesztésekről. A környezetében tanító informatika szakos kollégákkal 

folyamatos kapcsolatot tart, konferenciákon és kiállításokon  megjelenő 

technikai és tartalmi újdonságokról lehetőségei szerint tájékozódik,  más 

intézmények "jó gyakorlatairól" tapasztalatot cserél.

Forrásként és háttéranyagként használtatja az SDT és más webes 

tartalmakat, azokat a tanóra menetébe is beépítve kezelteti.

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

Aktívan tájékozódik az informatikai szervezetek, intézmények 

tevékenységéről. Az iskolai informatikai rendszer üzembiztonságát és 

működőképességét növelő szakmai partnerekkel (pl. NIIF), informatikai 

beszerzésekkel foglalkozó vállalkozásokkal élő kapcsolatot tart fenn.

A diákjai számára bemutatja azokat a szakmai közösségeket, amelyek 

számukra is hasznosítható anyagokat nyújtanak, például a Nemes Tihamér 

Verseny honlapját, a feladatok megoldásának elemzéseit.

8.8.  Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.

Az intézményi és az informatika oktatás színvonalának erősítését célzó 

pályázatok összeállításában, megírásában a helyzet elemzésével és a 

jövőbeli célok megfogalmazásával támogatja a pályázatíró csapatot.

Bevonja a diákokat az intézmény fejlesztése érdekében folyó szakmai 

előkészítő munkába, beszélgetésekbe.

8.9.  Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.

Online levelezőlistákra, fórumokra iratkozik fel, hogy értesüljön a 

legfrissebb szakmai hírekről, felmerülő problémák megoldásának 

lehetőségeiről.

Ha az órán olyan probléma merül fel, amelyre nem tudja helyben megadni a 

választ, azt elismeri, és valamely szakmai közösségtől képes választ kérni.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 12


