
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

1.1.   
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos 

és szaktárgyi tudással rendelkezik.

Megfelelő mélységben ismeri, és szabályosan, precízen használja a kémiai 

tudományok mindenkori állásának megfelelő fogalom- és összefüggésrendszert.

Szaktárgyi tudását alkalmazza a kémia tantárgy tananyagának logikus 

felépítéséhez a portfólió minden, a tanulási folyamat tervezésére vonatkozó 

dokumentumában.

Kémiatudása biztos, tárgyi tévedéseket a fogalmak, szabályok, törvények, 

összefüggések vonatkozásában sem követ el.

A kémiai fogalmak és összefüggések rendszerét logikus, egymásra épülő 

sorrendben alakítja ki.

Törekszik a fogalmi fejlődés és fogalmi váltás elősegítésére és a tévképzetek 

kiküszöbölésére.

1.2.   

Rendelkezik a szaktárgy tanításához 

szükséges tantervi és szakmódszertani 

tudással.

Ismeri a Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségterülete alapelveit, 

céljait, fejlesztési feladatait és a kémia tantárgy közműveltségi tartalmait. A 

tanulási folyamat tervezése során alkalmazza a saját munkájára vonatkozó 

kémia kerettantervek és a helyi tanterv kémia tantárgyra vonatkozó fejezetét.

A kémiatanítás különböző szintű tanterveiben megfogalmazott célok elérésére 

alkalmas módszereket, munkaformákat és eszközöket választ.

Tudatosan meggyőződik a kémiatanítás tantervi céljainak eléréséről.

A vonatkozó tantervi dokumentumok által kijelölt célok elérésére alkalmas oktatási 

és szemléltetési módszereket használ az előírt tananyag feldolgozásához.

Módszertani kultúrája fejlett, változatos munkaformákat, megközelítéseket, 

illusztrációkat, modelleket, kémiai kísérleteket, technikai segédeszközöket stb. 

alkalmaz.

1.3.    Fogalomhasználata pontos, következetes.

Precízen és következetesen használja a kémiai fogalmakat és összefüggéseket, 

valamint a kémiai szaknyelvet. Ezt a portfólióban elhelyezett dokumentumok 

(tanmenetek, tematikus tervek, az óravázlatok stb.) is igazolják.

Mind a saját, mind a tanulók kommunikációja tekintetében ragaszkodik a kémiai 

fogalmak és összefüggések pontos alkalmazásához.

A tanulók korcsoportja és képzési formája által meghatározott tananyagnak 

megfelelő mennyiségű szakkifejezést használ.

Idegen szavakat csak indokolt esetben alkalmaz. Ilyen esetekben meggyőződik 

arról, hogy a tanulók megértették-e az adott kifejezést.

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

 Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k: "Magas szinten ismeri a fenomenologikus és elméleti kémia alapvető törvényeit, a kémiatudomány jellemző ismeretszerző módszereit. Felkészült az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló 

kémiai törvényszerűségek bemutatására. A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva képes bemutatni, kísérletekkel demonstrálni, kvalitatív, illetve elemi kvantitatív szinten értelmezni a szervetlen és szerves kémia 

jelenségeit. Rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a kémia új eredményeit megismerje, értelmezze. Ismeri a kémia tudományának alapvető kutatási módszereit. Képes – elsősorban a 

természettudományokon belül – a különböző szakterületek tudás- és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére, integrációjára. Ismeri a kémia társadalomban betöltött szerepét, a kémia tanításának célját, a 

tanulók személyiség- és gondolkodásfejlődésében játszott szerepét. Ismeri a kémia tantárgy tanulási sajátosságait, megismerési módszereit, a fontosabb tanítási és tanulási stratégiákat. Képes a kémia témakörében a 

szakszerű kifejezésre, szóban és írásban, az elméletek és tények közötti összefüggések közvetítésére, a kémiában elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. Kémiai és szakmódszertani felkészültségét 

kritikusan szemléli, azzal kapcsolatban önreflexióra képes. Meg tudja ítélni a kémiának a köznevelésben betöltött szerepét. Tisztában van azzal, hogy a kémia tanítása során 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
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1.4.   

Kihasználja a tananyag kínálta belső és 

külső kapcsolódási lehetőségeket (a 

szaktárgyi koncentrációt). 

A kémia kerettantervekben kijelölt, illetve az egyéb kapcsolódási pontoknak 

megfelelően megvalósítható szaktárgyi koncentráció lehetőségeit feltünteti a 

tanulási folyamat tervezését bemutató dokumentumokban.

Minden lehetséges alkalommal támaszkodik a tanulók előzetes kémiai ismereteire. 

Kiaknázza a más tantárgyakból (ezen belül főként a többi természettudományos 

tárgyból) korábban már megszerzett tudást is.

A megfelelő pontokon utal a kémiából vagy más tantárgyból az adott témával 

kapcsolatban a későbbiekben elsajátítandó ismeretekre, készségekre, képességekre. 

1.5.   
A szaktárgy tanítása során képes építeni a 

tanulók más forrásokból szerzett tudására.

Az előzetes tudás felmérésére és felhasználására vonatkozó szándékát 

megjeleníti az óra- és foglalkozástervekben.

Épít a tanulók saját, korábban megszerzett természettudományos tapasztalataira 

és előfogalmaira, valamint a médiából, internetről, ismeretterjesztő forrásokból 

stb. származó tudására (pl. az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai, továbbá 

előfordulása és felhasználása tekintetében).

Alkalmazza a tanulók IKT-tudását a kémia tanítása során.

Épít a tanulók saját, korábban megszerzett természettudományos tapasztalataira és 

előfogalmaira, valamint a médiából, internetről, ismeretterjesztő forrásokból stb. 

származó tudására (pl. az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai, továbbá 

előfordulása és felhasználása tekintetében).

Alkalmazza a tanulók IKT-tudását a kémia tanítása során.

1.6.   

A rendelkezésére álló tananyagokat, 

eszközöket – a digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli 

és megfelelően használja.

Használja a nyomtatásban megjelent, illetve az interneten ingyenesen elérhető, 

továbbá az egyes könyvkiadók által hozzáférhetővé tett vagy árusított, esetleg 

saját készítésű, a kémia tanításakor alkalmazható digitális tananyagelemeket (pl. 

képek, ábrák, animációk, videók, szimulációk, interaktív feladatok). Feltünteti 

az oktatási segédanyagok célirányos használatára, az ezekben esetenként 

előforduló hibák kiszűrésére, valamint a megjelenítésükhöz szükséges eszközök 

működtetésének ismeretére vonatkozó információkat az óravázlatokban, 

projekttervekben stb.

Ha a feltételek adottak vagy megteremthetők, akkor a tanórán is célirányosan (és 

nem öncélúan) használja a nyomtatott, illetve az interneten ingyenesen elérhető, 

továbbá az egyes könyvkiadók által hozzáférhetővé tett vagy árusított, esetleg saját 

készítésű, a kémia tanításakor alkalmazható oktatási segédanyagokat (pl. nyomtatott 

vagy digitális képeket, ábrákat, feladatokat, számítógép segítségével használható 

animációkat, videókat, szimulációkat, interaktív feladatokat).

Hibás nyomtatott vagy digitális tananyagokat nem vagy csak kifejezetten a 

hibakeresést célzó feladatokhoz alkalmaz.
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1.7.   

A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek 

megfelelő, változatos oktatási módszereket, 

taneszközöket alkalmaz.

A kijelölt célokat és a rendelkezésre álló feltételeket figyelembe véve, optimális 

egyensúlyt tart a frontális és a kooperatív oktatási módszerek alkalmazásában. A 

változatos módszerek mellett (csoportmunka, tanulói kísérlet, páros feladatok, 

projekt stb.) öndifferenciálási lehetőségeket is biztosít. Az ezekre utaló 

szándékot megjeleníti a tanmenetekben, tematikus tervekben, óravázlatokban. 

Az ezek eredményességéről szóló beszámolókat elérhetővé teszi a portfólió 

egyéb dokumentumaiban.

Célirányosan alkalmazza az élő, a technikai eszközökkel kinagyított és/vagy 

adathordozókon rögzített demonstrációs kísérleteket. Változatos módokon és 

eszközökkel valósít meg tanulói kísérleteket.

Ha mód van rá, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait (lehetőleg a 

háztartásban is előforduló) anyagmintákon és élő kísérletek során mutatja be.

Az anyagszerkezeti ismeretek szemléltetéséhez használja a gyári vagy házilag 

készített anyagszerkezeti modelleket, demonstrációs eszközöket.

A kijelölt célokat és a rendelkezésre álló feltételeket figyelembe véve, optimális 

egyensúlyt tart a frontális és a kooperatív oktatási módszerek alkalmazásában.

Ha lehetőség van rá, akkor a változatos módszerek mellett öndifferenciálási 

lehetőségeket is biztosít.

Célirányosan alkalmazza az élő, a technikai eszközökkel kinagyított és/vagy 

adathordozókon rögzített demonstrációs kísérleteket. Amennyiben az adott 

tananyag és a rendelkezésre álló időkeret megengedi, változatos módokon és 

eszközökkel valósít meg tanulói kísérleteket.

Ha mód van rá, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait (lehetőleg a 

háztartásban is előforduló) anyagmintákon és élő kísérletek során mutatja be.

Ha a tananyag szempontjából releváns, az anyagszerkezeti ismeretek 

szemléltetéséhez használja a gyári vagy a házilag készített anyagszerkezeti 

modelleket, demonstrációs eszközöket.

1.8.  .
Tanítványait önálló gondolkodásra, a 

tanultak alkalmazására neveli.

Tanítványaival megismerteti a természettudományos gondolkodás kritériumait. 

Alkalmazza a felfedeztető és a problémaalapú oktatási módszereket, illetve a 

természettudományos vizsgálatok lépéseit utánzó természettudomány-oktatás 

(inquiry based science teaching , rövidítve: IBST vagy inquiry based learning , 

rövidítve IBL) elvét és gyakorlatát a tanulók önálló tervezésére épített nyílt végű, 

illetve a tanár által irányított problémamegoldó elméleti, gyakorlati és számolási 

feladatok során. Az ilyen felfedeztető és problémamegoldó feladatokat 

megjeleníti az óravázlatokban és a portfólió egyéb tervezési dokumentumaiban.

Lehetőség szerint fejleszti a problémamegoldó gondolkodást.

Ha a tananyag és az időkeret megengedi, alkalmaz olyan módszereket, amelyek a 

felfedeztető tanulásra, illetve a (részben) tanulók által tervezett vizsgálatokra, 

kísérletekre épülnek.

1.9.   

Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére.

Törekszik a kémia tantárgy tanulása során szerzett tudás és a mindennapi 

egészség-, baleset-, valamint környezetvédelem összekapcsolására. 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani, illetve fejleszteni a természettudományok 

és az áltudományos nézetek megkülönböztetésének képességét. Az ezek 

megvalósítására vonatkozó reális elképzeléseket megjeleníti az óravázlatokban, 

a foglalkozás-, illetve projekttervekben (minden lehetséges esetben gyakorlati 

példákkal is igazolva a tanultak hasznosságát).

Minden adandó alkalommal hangsúlyozza, és konkrét példákkal, kísérletekkel 

támasztja alá a kémia mindennapi életben való hasznosságát (pl. kitérve a témához 

kapcsolódó egészség-, baleset- és környezetvédelmi vonatkozásokra, illetve 

áltudományos nézetekre).

1.10.    

       

Tanítványaiban kialakítja az online 

információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának kritikus, 

etikus módját.

A kémiához kapcsolódó online információk gyűjtésével, értelmezésével, 

kritikájával és ellenőrzésével, rendszerezésével, feldolgozásával, illetve 

megjelenítésével kapcsolatos feladatokat épít be a tanulási folyamat tervezését 

megjelenítő dokumentumokba.

Alkalmazza a forrásmegjelölés és a hivatkozások szabályos módját a portfólió 

dokumentumaiban. Ennek elsajátítását és alkalmazását megköveteli a tanulóktól 

is.

A tanórán lehetőség szerint felhasznál a tanulók által gyűjtött, értelmezett, kritizált 

és rendszerezett, feldolgozott és megjelenített online információkat. Megköveteli 

tőlük a szabályos forrásmegjelölést és hivatkozásokat.

Ha az adott témában releváns, felhívja a tanulók figyelmét a hamis információkra, 

illetve az áltudományos nézetekre és a csalók tevékenységére. Igyekszik rávezetni, 

megtanítani a tanulókat ezek felismerésére.
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2.1. 

A célok tudatosításából indul ki. A célok 

meghatározásához figyelembe veszi a 

tantervi előírásokat, az intézmény 

pedagógiai programját.

Az intézmény pedagógiai programjából levezethető általános nevelési célok 

mellett a helyi kémiatantervből következő tanulási célokat is megjelöl. 

Megjeleníti az átvihető képességek (transferable skills ) fejlesztésére vonatkozó 

szándékot a tanulási folyamat tervezésére vonatkozó dokumentumokban. 

Mindezen célok tanítványaiban való tudatosítását is feltünteti az óra- és 

foglalkozástervekben. 

A tanóra bevezető, motivációs szakaszában megjelöli a közvetlen és a távlatos 

oktatási-nevelési célokat.

2.2. 

Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-

tanítási (tematikus) egységekre és órákra 

bontva is megtervezi.

A portfólióban elhelyezett, a tanítási-tanulási folyamat tervezését bemutató 

dokumentumok (tematikus tervek, óratervek, szakköri, illetve felzárkóztató 

foglalkozások tervei, projekttervek) összhangban vannak egymással és a helyi 

tanterv kémia tantárgyra vonatkozó fejezetével.

A tanórán logikus óravezetéssel, világos táblaképpel, a megfelelő módszerek 

kiválasztásával megvalósítja a vonatkozó tervezési dokumentumokban megjelölt és 

az oktatási-nevelési célok elérésére alkalmas tevékenységeket. 

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 adott oktatási környezetben reálisan megvalósítható (a lehetőségeket 

maximálisan kihasználó és a korlátokat is figyelembe vevő) tanítási-tanulási 

folyamatot tervez.

Csak a téma, ill. témakör adott szinten való elsajátításához szükséges és a 

tanulók számára befogadható mennyiségű kémiai ismeret, tényanyag, 

szakkifejezés elsajátítását írja elő a tervezési dokumentumokban.

A tanulók számára kihívást jelentő, de sikerélményt is biztosító nehézségű, 

motiváló jellegű elméleti, gyakorlati és számolási feladatokat jelöl ki. Ezek 

végrehajtását dokumentálja és elemzi a portfólióban.

Az adott oktatási környezetben reálisan megvalósítható (a lehetőségeket 

maximálisan kihasználó és a korlátokat is figyelembe vevő) tanítási-tanulási 

folyamatot valósít meg a tanórán.

Csak a téma, ill. témakör adott szinten való elsajátításához szükséges és a tanulók 

számára befogadható mennyiségű kémiai ismeret, tényanyag, szakkifejezés 

elsajátítását kísérli meg.

A tanulók számára kihívást jelentő, de sikerélményt is biztosító nehézségű, 

feladatokat, motiváló jellegű tevékenységeket jelöl ki, és biztosítja ezek sikeres 

végrehajtását.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a kémia tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket, vizsgakövetelményeket, a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szempontjait. Képes a meghatározni a kémiában tanítandó 

tartalmakat, azokat megfelelő logikai struktúrába rendezni, továbbá a kémia tanulása, tanítása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási források kritikus elemezésére, a konkrét 

célokhoz illeszkedő kiválasztására. Kollektív munkában képes helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus tervezésre, óravázlat készítésére, valamint az oktatástechnikai eszközök használatára." 

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia

2.4. 
Célszerűen használja a digitális, online 

eszközöket. 

Dokumentálja az óravázlatokban és a portfólió egyéb tervezési 

dokumentumaiban a kémiatananyag adott részét szemléltető, gyakoroltató, 

ismétlő stb., illetve a megvalósítandó fejlesztési célokhoz szorosan kapcsolódó, 

ezek elérését szolgáló digitális tananyagelemek, interaktív online tesztek, 

feladatok és szemléltetési módok (animációk, szimulációk) használatát.

Lehetőség szerint használja a kémiatananyag adott részét szemléltető, gyakoroltató, 

ismétlő stb., illetve a megvalósítandó fejlesztési célokhoz szorosan kapcsolódó, 

ezek elérését szolgáló digitális tananyagelemeket, interaktív online teszteket, 

feladatokat és szemléltetési módokat (pl. videókat, animációkat, szimulációkat).

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

logikusan építi fel.

Szembetűnő módon jeleníti meg az óravázlatokban a természettudományos (és 

ezen belül a kémiához kapcsolódó) fogalmak logikus sorrendben való 

kialakulásának, valamint hierarchikus rendszerbe való szerveződésének 

elősegítésére való törekvést.

Törekszik az órán a természettudományos (és ezen belül a kémiához kapcsolódó) 

fogalmak logikus sorrendben való kialakulásának, valamint hierarchikus rendszerbe 

való szerveződésének elősegítésére.

2.6. 
A tanulók tevékenységét, a tanulási 

folyamatot tartja szem előtt.

A tantervek által előírt kémiatananyag elsajátítására rendelkezésre álló időkeret 

figyelembevételével maximális számú lehetőséget biztosít a nagy tanulói 

aktivitást, illetve a tanulók együttműködését megkívánó (kooperatív) feladatok 

végrehajtására (megbeszélés, tanulói kiselőadás, szerepjáték, csoportos 

feladatmegoldás és tanulókísérlet, projektmunka, vita, vetélkedő stb.). Ezeket a 

tevékenységeket tudatosan tervezi, valamint a hatékonyságukat rendszeresen 

ellenőrzi is. 

A rendelkezésre álló időkeret figyelembevételével a tanórán is maximális számú 

lehetőséget biztosít a nagy tanulói aktivitást, illetve a tanulók együttműködését 

megkívánó (kooperatív) feladatok végrehajtására (megbeszélés, tanulói kiselőadás, 

szerepjáték, csoportos feladatmegoldás és tanulókísérlet, projektmunka, vita, 

vetélkedő stb.). Ezeket a tevékenységeket frontális keretbe foglalva készíti elő és 

foglalja össze.

2.7. 
Használja a szociális tanulásban rejlő 

lehetőségeket.

Kiaknázza a tanuló-tanuló viszonylatában megvalósuló tanulás lehetőségeit a 

kémiaórákon és a tanórán kívül elvégzendő feladatok során (pl. tanulópárok, 

szakértői mozaik, csapatverseny, projektmunka, múzeumi tárlatvezetés). 

Eredményességük bizonyítékait megjeleníti a portfólió dokumentumaiban.

Kiaknázza a tanuló-tanuló viszonylatában megvalósuló tanulás lehetőségeit a 

kémiaórán és a tanórán kívül elvégzendő feladatok során (tanulópárok, szakértői 

mozaik, csapatverseny, csoportmunka, pl. olyan tanulókísérlet, amely során 

mindenkinek saját szerepe, feladata, felelőssége van).
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét.

Differenciált egyéni és rétegmunkát alkalmaz a kémiaórákon felzárkóztatásra és 

tehetséggondozásra.

Törekszik a kémiát lassabban, illetve nehezebben tanulók tanórán kívüli 

foglalkozásokon való felzárkóztatására.

A kémia iránt érdeklődő, tehetséges tanulók számára rendszeres szakköri 

foglalkozásokon biztosít lehetőséget a tehetséggondozásra, versenyekre való 

felkészülésre.

Alkalmazza a Gardner-féle többszörös intelligencia-elméletet a változatos, 

kémiai vonatkozású (szorgalmi) feladatok kiadásakor (pl. rajz, fotó, montázs, 

poszter, videofilm stb. készítése, vers- vagy novellaírás, megzenésítés, 

drámajáték, tánc). Ezek legjobban sikerült eredményeit megjeleníti a 

portfólióban.

Ha a körülmények megengedik, differenciált egyéni és rétegmunkát alkalmaz a 

kémiaórákon felzárkóztatásra és tehetséggondozásra (pl. különböző 

tevékenységeket végző csoportok szervezésével, differenciált gondolkodtató és 

számolási feladatok kijelölésével).

2.9. 
Tudatosan törekszik a tanulók 

motiválására, aktivizálására.

A tanulók adottságainak, képességeinek és érdeklődésének megfelelő kémiai 

tárgyú tevékenységeket, feladatokat jelöl ki. Ezeket megjeleníti a tervezési 

dokumentumokban, pl. az óravázlatokban, foglalkozástervekben, 

projekttervekben.

Gyakorlati példák segítségével rámutat a hétköznapi élet és a tananyag kapcsolatára. 

Látványos és érdekes tanári, illetve tanulókísérleteket alkalmaz.

A tanulók adottságainak, képességeinek és érdeklődésének megfelelő kémiai tárgyú 

tevékenységeket végez és végeztet: digitális tananyagokat használ, gondolkodtató 

kérdéseket tesz föl, problémamegoldó feladatokat ad stb.

2.10.    

     

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak 

megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket.

Indokolja a választott stratégiák, oktatási és szemléltetési módszerek 

alkalmazását az óravázlatokban és a megtartott órákról szóló reflexiókban.

A tanórán eredményesen valósítja meg az óratervben feltüntetett és a tananyag 

elsajátítását segítő tevékenységeket (pl. csoportmunka, egyéni munka, tanári és 

tanulókísérletek, egyéb szemléltetési módok).
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia

2.11.    

     

Többféle módszertani megoldásban 

gondolkodik.

Igazodik az adott tanulócsoportban lévő tanulók egyéni céljaihoz.

A kémia irányú versenyzést, illetve szakirányú továbbtanulást nem tervezők 

számára a természettudományos műveltség elsajátításához, a mindennapi életben 

szükséges tájékozott állampolgári magatartáshoz, valamint intelligens 

döntéshozatalhoz elvezető tanulási folyamatot tervez, illetve kémia-

szakmódszertani megoldásokat alkalmaz.

A kémiai irányú versenyzést, illetve szakirányú továbbtanulást tervezők számára 

az alap- és az alkalmazott kutatásban, valamint a gyógyítás, az ipar, a 

minőségbiztosítás, a szolgáltatások stb. területén szükséges készségeket és 

képességeket fejlesztő, az adott versenyeknek, illetve az emelt szintű kémiai 

érettségi elméleti, gyakorlati és számolási feladatainak megfelelő színvonalú 

feladatokat tervez, ilyeneket gyakoroltat. Ezeket a tevékenységeket az 

óravázlatokban, illetve a szakköri és felzárkóztató foglalkozástervekben is 

dokumentálja. A reflexiókban elemzi ezek megvalósulását és hatékonyságát.

A tanórai tevékenységek során olyan oktatási és szemléltetési módszereket 

alkalmaz, amelyek megfelelnek az adott tanulók érdeklődési körének, előzetes 

tudásának és képességeinek. Óravezetését ilyen tekintetben (az ésszerűség határain 

belül) a tanulók igényeihez való rugalmas alkalmazkodás, alternatív megoldások 

jellemzik (pl. a csoportmunkák, tanulókísérletek, differenciált feladatok esetében).

2.12.    

     

Terveit az óra eredményessége 

függvényében felülvizsgálja.

Igazodik a tanulók igényeihez és ezt a reflexiókban is megjeleníti (például az 

alábbiakban felsorolt módokon).

A többség számára nehezen megérthetőnek, elsajátíthatónak bizonyult 

tananyagrészek esetében az előzetesen tervezettnél több gyakorlási lehetőséget 

ad. (Ha erre a tanórai időkeret nem biztosított, akkor otthoni feladatként.)

Fokozatosan nehezedő feladatokat alkalmaz.

A tervezettnél könnyebben elsajátíthatónak bizonyult tananyagrészek esetében a 

felszabadult időt hasznosan tölti ki (pl. előzetesen készenlétbe helyezett érdekes, 

játékos, kémiai vonatkozású feladatokkal, kiegészítő információkkal).

Egy adott feladatra vonatkozóan több lehetséges megoldási stratégiát is feltüntet 

az óra- és foglalkozástervekben.

Amennyiben szükséges, a fogalmakat, összefüggéseket újra elmagyarázza és 

értelmezi.

A többség számára nehezen megérthetőnek, elsajátíthatónak bizonyult 

tananyagrészek esetében az előzetesen tervezettnél több gyakorlási lehetőséget ad. 

(Ha erre az időkeret a tanórán nem biztosított, akkor otthoni feladatként.)

Fokozatosan nehezedő feladatokat alkalmaz.

A tervezettnél könnyebben elsajátíthatónak bizonyult tananyagrészek esetében a 

felszabadult időt hasznosan tölti ki (pl. előzetesen készenlétbe helyezett érdekes, 

játékos, kémiai vonatkozású feladatokkal, kiegészítő információkkal).

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

3. kompetencia: A tanulás támogatása
Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a kémia megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai tényezőket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség alapvető tanulás-módszertani jellegzetességeivel, hibáival. Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességeinek fejlesztését segítő 

módszerek megválasztására és alkalmazására. Képes a kémia tanulásában kiemelkedő eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra."

 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. 7



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia

3.1. 

Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, 

igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket.

A tanulási folyamatban felhasználja a tanulók kémiai tárgyú kérdéseit, 

problémafelvetéseit (az ésszerűség határain belül, a megjelölt tanulási célok 

elérésének veszélyeztetése nélkül).

Kémiai tárgyú tanulságos, élvezetes vagy humoros elbeszéléseket, történeteket 

dolgoz fel, pl. a kémiatörténet tárgyköréből. Ezeket megjeleníti az óra- és 

foglalkozástervekben.

Felhasználja a tanulók (az adott téma szempontjából releváns) kémiai tárgyú 

kérdéseit, problémafelvetéseit (amennyiben vannak ilyenek) a tanulók motiválására.

Kémiai vonatkozású, tanulságos, élvezetes vagy humoros elbeszélést, történetet 

és/vagy gyakorlati példát épít be a tanórába.

3.2. 

Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, 

érzelmi állapotát, és szükség esetén 

igyekszik változtatni előzetes tanítási 

tervein.

A portfólióban elhelyezett reflexiók tanúsága szerint szükség esetén felcseréli a 

tanulási folyamat tervezett lépéseit. Ha kell, akkor megváltoztatja a magyarázat, 

illetve a gyakorló feladatok jellegét is (az ésszerűség határain belül, a kitűzött 

tanulási, fejlesztési célok szem elől tévesztése nélkül).

Szükség esetén felcseréli a tanulási folyamat tervezett lépéseit. Ha kell, akkor 

megváltoztatja a magyarázat, illetve a gyakorló feladatok jellegét (az ésszerűség 

határain belül, a kitűzött tanulási, fejlesztési célok szem elől tévesztése nélkül).

3.3. 

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli 

légkört alakít ki, ahol minden tanuló 

hibázhat, mindenkinek lehetősége van a 

javításra.

A szóbeli és írásbeli formatív értékelések során dicséri a jó teljesítményt. 

Ítélkezés nélkül javítja a hibákat. További, kitartó munkára biztatja a 

tanítványait.

Nagy kémikusok (tudósok, feltalálók) nevezetes és tanulságos hibáinak 

elbeszélésével megérteti tanítványaival, hogy mindenki végezhet a társadalom 

szempontjából nagyon értékes munkát akkor is, ha időnként hibázik, 

amennyiben egyébként a tőle telhető leggondosabb, legkörültekintőbb módon és 

a legjobb szándékkal jár el

A tanórán (az esetlegesen éppen aktuális szummatív értékelés mellett) előtérbe 

helyezi a tanítványai munkájára vonatkozó azonnali visszacsatolást, formatív 

értékelést. Ennek érdekében bátorítja a tanulók aktív kommunikációját. Azonnal, 

dicséri őket, ha helyes következtetésre jutnak, illetve munkájukat jól végzik. 

Ítélkezés nélkül javít, ha tévednek.

Ha a téma szempontjából releváns, nagy kémikusok (tudósok, feltalálók) nevezetes 

és tanulságos hibáinak elbeszélésével megérteti tanítványaival, hogy mindenki 

végezhet a társadalom szempontjából nagyon értékes munkát akkor is, ha időnként 

hibázik, amennyiben egyébként a tőle telhető leggondosabb, legkörültekintőbb 

módon és a legjobb szándékkal jár el.

3.4. 

A tanulást támogató környezetet teremt 

például a tanterem elrendezésével, a 

taneszközök használatával, a diákok 

döntéshozatalba való bevonásával. 

Tanítványaival páros, illetve csoportos feladatokat, és (legalább részben) a 

tanulók által tervezett vizsgálatokat, tanulókísérleteket végeztet. Megjeleníti az 

ezek megvalósítására vonatkozó pontos elképzeléseket az óra- és 

foglalkozástervekben, feladatlapokon, projekttervekben stb. Dokumentálja ezek 

eredményeit a portfólióban, és reflektál a hatékonyságukra is.

Tanítványai számára az együttműködéséhez kedvező feltételeket teremtve, páros, 

illetve csoportos feladatokat jelöl ki.

Ha a téma és a tanulók előzetes tudása megengedi, akkor (legalább részben) a 

tanulók által tervezett vizsgálatokat, tanulókísérleteket végeztet (alkalmazza az 

IBST-, illetve IBL-módszert).
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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.

Alkalmazza az egyirányú, illetve többirányú online információáramlás 

módszereit, illetve a Web2-es eszközöket. Például saját, iskolai vagy közösségi 

honlapokat, levelezőlistákat, blogokat, wikiket, hoz létre, illetve működtet. 

Hasznos linkeket, információkat küld, feladatlapokat tölt fel a kémia otthoni 

tanulásának, valamint az iskolán kívül megoldandó kémiai tárgyú feladatok 

sikeres elvégzésének elősegítése érdekében. Ezen tevékenységeket a 

portfólióban is dokumentálja.

A tanórai és/vagy a tanórán kívüli munkát, illetve általában a kémia tantárgy 

tanulását a technikai lehetőségek függvényében online eszközökkel is segíti. Például 

honlapokat, blogokat, levelező listákat, közösségi oldalakat és/vagy valamely e-

learning tanulási környezetet használ. Az internetről letölthető, a tananyaghoz és az 

elvégzendő kötelező, illetve szorgalmi feladatokhoz kapcsolódó információkat, 

segédanyagokat, visszacsatolásokat, értékeléseket juttat el tanítványaihoz. 

Elektronikus formában is fogadja az általuk készített anyagokat (pl. a házi 

feladatként vagy szorgalmi feladatként elkészített munkákat vagy egy levelező 

feladatmegoldó verseny megoldásait), és reflektál ezek minőségére.

3.6. 

Kihasználja a tananyagban rejlő 

lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására.

Az algoritmikus gondolkodást fejlesztő, illetve fokozatosan nehezedő és 

hosszabbodó (pl. a strukturálatlan, kémiai tárgyú szövegekben a lényeg 

kiemelésére, az összefüggések keresésére, vázlat írására, alternatív 

megfogalmazások, összefoglalók készítésére, a mondanivaló kémiai lényegét 

érintő kérdések megválaszolására vonatkozó) feladatokat jelöl ki, és a 

portfólióban reflektál ezek eredményességére.

Az egyszerűtől az egyre összetettebbé váló kémiai számolási feladatok 

megoldását gyakoroltatja (különösen a tehetséggondozó munkája során).

Az algoritmikus gondolkodást fejlesztő, illetve fokozatosan nehezedő és 

hosszabbodó (pl. a strukturálatlan, kémiai tárgyú szövegekben a lényeg 

kiemelésére, az összefüggések keresésére, vázlat írására, alternatív 

megfogalmazások, összefoglalók készítésére, a mondanivaló kémiai lényegét érintő 

kérdések megválaszolására vonatkozó) feladatokat végeztet el.

Amennyiben a tananyag szempontjából releváns, az egyszerűtől az egyre 

összetettebbé váló kémiai számolási feladatok megoldását gyakoroltatja (pl. 

differenciált egyéni, páros vagy csoportmunka során).

3.7. 

Felismeri a tanulók tanulási problémáit, 

szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra.

Tudatosan törekszik a tananyag megértését és elsajátítását akadályozó 

körülmények, problémák, tévképzetek felderítésére, ezek kezelésére.

Alternatív magyarázatok, szemléltetési módok alkalmazására utaló szándékot 

jelenít meg a tervezési dokumentumokban.

Rámutat a legalapvetőbb kémiai összefüggésekre. Ezek alkalmazását változatos, 

a hétköznapi élet szempontjából is releváns (pl. számolási) feladatok megoldása 

során gyakoroltatja.

Szükség esetén differenciált fejlesztést is alkalmaz (felzárkóztatás, illetve 

tehetséggondozás céljából).

Tudatosan törekszik a tananyag megértését és elsajátítását akadályozó 

körülmények, problémák, tévképzetek felderítésére, ezek kezelésére.

Rámutat a legalapvetőbb kémiai összefüggésekre. Ezek alkalmazását változatos, a 

hétköznapi élet szempontjából is releváns (pl. számolási) feladatok megoldása során 

gyakoroltatja.

Szükség esetén alternatív magyarázatokat szemléltetési módokat, differenciált 

fejlesztést is alkalmaz (felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás céljából).

3.8. 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az 

önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. 

Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök 

hatékony használatára a tanulás 

folyamatában.

Kémiai tárgyú információk gyűjtésére, válogatására, rendszerezésére és 

megjelenítésre, illetve előadására vonatkozó feladatokat (pl. kiselőadás vagy 

projekt témák) is kijelöl tanítványai számára. Ezek végrehajtásakor 

szorgalmazza és segíti az IKT-eszközök alkalmazását.

Felfedeztető, problémamegoldó, a természettudományos megismerés lépéseinek 

alkalmazását kívánó órai, illetve tanórán kívüli feladatokat ad a tanulóknak. 

Ezeket a feladatokat megjeleníti a portfólió dokumentumai között. A sikeres 

végrehajtásukat igazoló, megoldott feladatlapokat, kész projekttermékeket is 

bemutat.

Ha a téma lehetőséget ad rá, kémiai tárgyú információk gyűjtésére, válogatására, 

rendszerezésére és megjelenítésre, illetve előadására vonatkozó feladatokat (pl. 

kiselőadás) is kijelöl tanítványai számára. Ezek végrehajtásakor szorgalmazza és 

segíti az IKT-eszközök alkalmazását.

Ha a körülmények és az adott téma lehetővé teszik, akkor felfedeztető, 

problémamegoldó, a természettudományos megismerés lépéseinek alkalmazását 

kívánó órai, illetve tanórán kívüli feladatokat ad a tanulóknak.

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
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

4.1. 
Munkájában a nevelést és az oktatást 

egységben szemléli és kezeli.

Példamutató magatartást tanúsít a rendszeres, gondos és pontos munkavégzést 

illetően. Ezt a tanulóktól is megköveteli a kémiaórákon és a tanórán kívüli 

munkában. Mindezt megjeleníti a portfólió dokumentumaiban, és bizonyítja 

azok minősége által.

Közvetíti a kémiatananyag etikai vonatkozásait a tanulók felé.

Példamutató magatartást tanúsít a rendszeres, gondos és pontos munkavégzést 

illetően. Ezt a tanulóktól is megköveteli a kémiaórákon (nevelési célból is).

Ha a téma szempontjából releváns, akkor közvetíti a kémiatananyag etikai 

vonatkozásait a tanulók felé.

4.2. 

A tanulói személyiség(ek) sajátosságait 

megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja 

fel.

Kooperatív páros munka, csoportmunka, tanulókísérletek, projektek révén éri el, 

hogy a tanulók a személységüknek megfelelő szerepeket vállalva fejlesszék a 

másokkal való együttműködéshez szükséges kompetenciáikat. Ezt a folyamatot 

a portfólióban elhelyezett dokumentumok által igazoltan tervezi, irányítja és 

ellenőrzi.

A tanulók személyiségének megismerésére, különböző irányú tehetségük 

kibontakoztatására alkalmas, változatos, kémiai tárgyú (szorgalmi) feladatokat is 

kijelöl (pl. rajz, fotó, montázs, poszter, videofilm stb. készítése, vers- vagy 

novellaírás, megzenésítés, szerepjáték, tánckoreográfia, kiállítás szervezése).

A mindenkori lehetőségek szerint alkalmazott kooperatív pármunkával, 

csoportmunkával, tanulókísérletekkel éri el, hogy a tanulók a személységüknek 

megfelelő szerepeket vállalva fejlesszék a másokkal való együttműködéshez 

szükséges kompetenciáikat.

Ha a körülmények megengedik, akkor a tanulók személyiségének megismerésére, 

különböző irányú tehetségük kibontakoztatására alkalmas, változatos, kémiai tárgyú 

(szorgalmi) feladatokat is kijelöl (pl. rajz, fotó, montázs, poszter, videofilm stb. 

készítése, vers- vagy novellaírás, megzenésítés, szerepjáték, tánckoreográfia, 

kiállítás szervezése).

4.3. 
A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, 

hanem fejlődésében szemléli.

A felelős állampolgári magatartás és a sokoldalú műveltség kialakítása 

érdekében a tanulók személyiségét igyekszik lépésről lépésre fejleszteni. 

Tudatosítja a kémiatanulás során megszerzett kompetenciák (ismeretek, 

készségek, képességek, attitűdök) hétköznapi alkalmazási lehetőségeit. Például 

az egészségvédelemre, környezeti fenntarthatóságra, valamint az 

energiatakarékosságra fókuszáló, az életkornak megfelelő és az előzetes 

ismeretekre építő feladatokat végeztet el, ezekkel kapcsolatos eseményeket 

szervez. Ezek eredményességét a portfólióban is dokumentálja.

Ha mód van rá, az öndifferenciálás módszerének használatával teremti meg a 

tanulók számára a saját tanulási folyamatuk irányításába való beleszólás 

lehetőségét.

Figyeli és a körülmények, illetve a lehetőségek függvényében pozitív irányba 

befolyásolja a tanulók személyiségének fejlődését (pl. megfigyelési napló(k)at is 

feltölt a portfólióba).

A felelős állampolgári magatartás és a sokoldalú műveltség kialakítása érdekében a 

tanulók személyiségét igyekszik lépésről lépésre fejleszteni. Tudatosítja a 

kémiatanulás során megszerzett kompetenciák (ismeretek, készségek, képességek, 

attitűdök) hétköznapi alkalmazási lehetőségeit. Például az egészségvédelemre, 

környezeti fenntarthatóságra, valamint az energiatakarékosságra fókuszáló, az 

életkornak megfelelő és az előzetes ismeretekre építő feladatokat végeztet el.

Ha mód van rá, az öndifferenciálás módszerének használatával teremti meg a 

tanulók számára a saját tanulási folyamatuk irányításába való beleszólás 

lehetőségét.

Szaktárgyi KKK-k: "Tudja, hogy a kémia milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlődésében. Ismeri a kémiában megjelenő fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait. Ismeri a kémia tanítása során 

fejlesztendő kompetenciákat. Képes tanítványainak megmutatni a kémia szerepét az anyag szerveződésének leírásában, közvetíteni tudja a társadalom technikai szintjének a természettudományos, kiemelten a kémiai 

ismeretekkel való összefüggéseit. Képes a kémia fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére, arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik fejlesztésére megválasztott módszereket a tanuló adottságainak és 

előzetes ismereteinek megfelelően válassza meg. Képes az átlagtól eltérő – tehetséges vagy sajátos nevelési igényű – tanulók felismerésére, differenciált nevelésére, tanítására. Tanulóit racionális gondolkodásra, érvelésre, 

a természettudományos megközelítésre neveli. "

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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4.4. 

A tanuló(k) teljes személyiségének 

fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik.

Lehetőségeket teremt az intelligens (a természettudományos műveltségen s ezen 

belül a kémiatudáson alapuló) döntéshozatal gyakorlására (az egyes kémiai 

tárgyú kérdések kapcsán az érvek és ellenérvek megismerésére, ütköztetésére, az 

egyén, illetve a közösség számára elfogadható kompromisszumok keresésére), 

az ilyen viták tervezését, lefolytatását és kimenetelét dokumentálja a 

portfólióban.

Segíti a tehetséges és érdeklődő tanulókat a kémiai irányú pályaválasztásban, 

továbbtanulásban.

Az egyes tanulók érdeklődési körének megfelelő fejlesztő feladatokat jelöl ki.

Amennyiben a tananyag szempontjából releváns, lehetőségeket teremt az intelligens 

(a természettudományos műveltségen, s ezen belül a kémiatudáson alapuló) 

döntéshozatal gyakorlására (az egyes kémiai tárgyú kérdések kapcsán az érvek és 

ellenérvek megismerésére, ütköztetésére, az egyén, illetve a közösség számára 

elfogadható kompromisszumok keresésére).

4.5. 

Felismeri a tanulók tanulási vagy 

személyiségfejlődési nehézségeit, és képes 

számukra segítséget nyújtani vagy más 

szakembertől segítséget kérni.

Szükség esetén személyre szabott kémiai tárgyú (szorgalmi) feladatokat is 

kijelöl. Például lehetőséget ad a szereplési vágy kiélésére kiselőadások, 

kísérletbemutatók tartásán, események szervezésében nyújtott segítségadáson 

keresztül. Az introvertált tanulókat fokozatosan vonja be a csoport- és a 

projektmunkákba.

Ha szükséges és lehetséges, akkor ezen tevékenységek eredményessége 

érdekében kooperál az iskolában működő fejlesztő tanárral, pszichológussal.

Szükség esetén személyre szabott kémiai tárgyú (szorgalmi) feladatokat is kijelöl. 

Például lehetőséget ad a szereplési vágy kiélésére kiselőadások, kísérletbemutatók 

tartásán, események szervezésében nyújtott segítségadáson keresztül. Az 

introvertált tanulókat fokozatosan vonja be a csoportmunkába.

4.6. 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló 

vagy tanulócsoport számára hosszabb távú 

fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket 

hatékonyan meg is valósítja.

A portfólióba fejlesztési tervet és az annak megvalósítását bizonyító 

dokumentumokat tölt fel (pl. értékelések, osztályzatokról, érdemjegyekről 

készült statisztikák, érettségi és felvételi eredmények, tanulmányi 

versenyhelyezéseket, illetve vetélkedőkön való sikeres szereplést bizonyító 

oklevelek). Gazdagítási, gyorsítási és ugrási lehetőségeket teremt a kémia iránt 

érdeklődő és (különlegesen) tehetséges tanulókból álló csoportok számára. 

Fejleszti a problémamegoldó és kreatív gondolkodást (pl. érdekes gondolkodtató 

feladatok, versenyfeladatok, emelt szintű elméleti feladatok és számolási példák 

megoldásán keresztül).

Érdekes és sikerélményt nyújtó feladatokkal, tanórán kívüli foglalkozásokkal 

motiválja, fejleszti a kémia szempontjából az átlagoshoz képest gyengébb 

előképzettségű és/vagy érdeklődésű tanulócsoportokat. A portfólióban is 

elhelyezett dokumentumokkal (pl. felzárkóztató foglalkozások tervei, az 

eredményességet mutató statisztikai adatok) bizonyítja törekvését a fokozatos 

felzárkóztatásukra. 

Ha a tananyag megengedi, a tanórai differenciálás módszerével is lehetőséget teremt 

a hosszabb távú fejlesztési tervek megvalósulására.

4.7. 

Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni 

szükségletekre és a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelő stratégiák 

alkalmazására.

A kémiaórai és az otthoni, illetve iskolán kívüli munkához is differenciált 

feladatokat jelöl ki (pl. rétegmunka a különböző előképzettségű és érdeklődésű 

tanulók számára).

A kooperatív csoportmunka során a csoportokon belüli feladatmegosztás tudatos 

tervezésére és háttérből való segítésére vonatkozó elképzeléseket jelenít meg az 

óratervekben. Ezek eredményességét elemzi a reflexiókban.

Amennyiben lehetséges, a kémiaórai és az otthoni munkához is differenciált 

feladatokat jelöl ki (pl. rétegmunka a különböző előképzettségű és érdeklődésű 

tanulók számára).

A kooperatív csoportmunka során törekszik a csoportokon belüli feladatmegosztás 

tudatos tervezésére és háttérből való segítésére, a „szereposztás” ellenőrzésére.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia

4.8. 

A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási 

folyamat részét kezeli, az egyéni megértést 

elősegítő módon reagál rájuk.

Javítási lehetőségeket teremt a kémiaórákon és a tanórán kívül végzett feladatok, 

tevékenységek esetében is. Különösen akkor, amikor a tévedés vagy hiba 

vélhetően nem a tanulónak felróható hanyagság vagy mulasztás miatt történt. 

(Komolynak tűnő tanulói javítási szándék esetében még az utóbbi esetben is, 

legalább egy alkalommal.)

Javítási lehetőségeket teremt a kémiaórákon és a tanórán kívül végzett feladatok, 

tevékenységek esetében is. Különösen akkor, amikor a tévedés vagy hiba vélhetően 

nem a tanulónak felróható hanyagság vagy mulasztás miatt történt. (Komolynak 

tűnő tanulói javítási szándék esetében még az utóbbi esetben is, legalább egy 

alkalommal.)

Biztosítja a tévedés jogát és a tanulókísérletek esetében is lehetőséget ad a 

próbálkozásra (természetesen a munkabiztonsági és balesetvédelmi szabályok 

betartása mellett). 

4.9. 

Az általános pedagógiai célrendszert és az 

egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési 

célokat egységben kezeli.

Megteremti a lehetőségeket a természettudományos műveltséghez, illetve a 

természettudományos irányban való, továbbtanuláshoz vezető egyéni tanulási 

utak választásához. Segíti az ezekhez szükséges kompetenciák fejlődését. Ezeket 

bemutatja a portfólióban is. 

Elősegíti a természettudományos műveltséghez, illetve a természettudományos 

irányban való, továbbtanuláshoz szükséges kompetenciák fejlődését. 

4.10.    

     

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli 

saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását.

A portfólióban szereplő reflexiók tanúsága szerint felismeri és elfogadja, hogy 

az egyszerre tanított tanulók és a kémiatanár által elvégzendő tevékenységek, 

teljesítendő feladatok száma korlátozza az egyéni bánásmód megvalósításának 

lehetőségeit. Ezért ennek során az erőfeszítéseket a valamilyen szempontból 

különleges igényű tanulókra koncentrálja.

Az adott kémiaórán jól méri föl az egyéni bánásmód megvalósításának lehetőségeit. 

Reálisan elemzi, hogy mennyire sikerült ezeket kihasználnia.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján
Indikátorok

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

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység

Szaktárgyi KKK-k: "Felkészült kémiai tanulmányi versenyek tervezésére, szervezésére, kivitelezésére, a kémia tantárgy kiegészítő ismereteit közvetítő kémia szakkör és laboratórium működtetésére. "

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

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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5.1. 
Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó 

légkört teremt.

Ha a portfólió lehetőséget teremt egy kémiaórán készült videofelvétel 

megtekintésére, annak tanúsága szerint kedvesen és bátorítóan viszonyul a 

tanítványaihoz. Lehetővé teszi, hogy (az elemi udvariasság szabályai szerint és a 

témánál maradva) kérdezzenek, hozzászóljanak, véleményt nyilvánítsanak. 

Kedvesen és bátorítóan viszonyul a tanítványaihoz. Lehetővé teszi, hogy (az elemi 

udvariasság szabályai szerint, és a témánál maradva) kérdezzenek, hozzászóljanak, 

véleményt nyilvánítsanak.

5.2. 
Tanítványait egymás elfogadására, 

tiszteletére neveli.

Azt az értékrendet közvetíti a tanulók felé, hogy az egyén megítélésének, 

elfogadásának alapja a kémia tantárgy kapcsán is munkájának minősége és a 

teljesítmény. Ezek az egyéni adottságoknak és érdeklődési körnek megfelelően 

lehetnek nagyon különbözők. A kötelességek legalább minimális szinten való 

teljesítése azonban mindenkivel szemben elvárás. A valamilyen szempontból 

különleges, kiemelkedő teljesítmény pedig tiszteletet érdemel.

Azt az értékrendet közvetíti a tanulók felé, hogy az egyén megítélésének, 

elfogadásának alapja a kémia tantárgy kapcsán is munkájának minősége és a 

teljesítmény. Ezek az egyéni adottságoknak és érdeklődési körnek megfelelően 

lehetnek nagyon különbözők. A kötelességek legalább minimális szinten való 

teljesítése azonban mindenkivel szemben elvárás. A valamilyen szempontból 

különleges, kiemelkedő teljesítmény pedig tiszteletet érdemel.

A kémiaórán lehetőséget teremt a vélemények kulturált módon való ütköztetésére.

5.3. 

Munkájában figyelembe veszi a tanulók és 

a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve 

társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.

A szükséges fogalmakat, illetve a kémiai szaknyelv egyes kifejezéseit 

fokozatosan, ezek jelentését megmagyarázva vezeti be. Kizárólag a minimálisan 

szükséges számú idegen szót és kifejezést használja. A kémiai ismeretek tanulók 

számára is releváns interpretációját nyújtja.

A szükséges fogalmakat, illetve a kémiai szaknyelv egyes kifejezéseit fokozatosan, 

ezek jelentését megmagyarázva vezeti be. Kizárólag a minimálisan szükséges 

számú idegen szót és kifejezést használja. A kémiai ismeretek tanulók számára is 

releváns interpretációját nyújtja.

5.4. 

Az együttműködést támogató, motiváló 

módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi 

oktatás keretében, mind a szabadidős 

tevékenységek során.

Kooperatív technikákat (az együttműködést és feladatmegosztást kívánó páros 

munka, illetve csoportmunka, projektmunka) alkalmaz a kémiaórákon. A 

tanórán kívüli foglalkozások és a kémiával kapcsolatos iskolán kívüli 

tevékenységek során is támogatja a tanulók együttműködését (pl. a tanulópárok 

kialakításának, illetve a kiscsoportos tanulásnak az elősegítésével).

Ha a tananyag megengedi, kooperatív technikákat (pl. az együttműködést és 

feladatmegosztást kívánó páros munka, illetve csoportmunka) is alkalmaz.
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5.5. 

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok 

megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös 

szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható értékeléssel.

A tanév első kémiaóráján ismerteti és nyomtatott formában is kiosztja a tantárgy 

tanítása során alkalmazott (a kötelező és választható tevékenységekre is 

kiterjedő) értékelési rendszert.

Irányítja a kooperatív páros, csoport- és osztályszintű munka, illetve a játékok, 

vetélkedők szabályainak kialakítását, és ragaszkodik a betartásukhoz.

Az óratervekben hangsúlyosan jeleníti meg a munkabiztonság, a balesetvédelem 

és a kísérletezés szabályainak betartatására irányuló törekvést.

Következetesen alkalmazza a tanulók tudomására hozott értékelési rendszerét.

Ha az adott tanórán kooperatív páros, csoport- és osztályszintű munkát, illetve 

játékokat vagy vetélkedőt szerveznek, akkor ragaszkodik azok előzetesen lefektetett 

szabályainak betartásához.

Ha az órán a tanulók tanulókísérleteket végeznek, akkor ellenőrzi a 

munkabiztonság, a balesetvédelem és a kísérletezés (tanév elején lefektetett) 

szabályainak betartását.

5.6. 

A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat 

felismeri, helyesen értelmezi, és 

hatékonyan kezeli.

A reflexiók tanúsága szerint a kémia tantárggyal kapcsolatos minden 

tevékenység kivitelezése során hatékonyan és a tanulók igazságérzetére alapozva 

kezeli a konfliktusokat.

A kémiaórán is hatékonyan és a tanulók igazságérzetére alapozva kezeli 

konfliktusokat.

5.7. 

A tanulók közötti kommunikációt, 

véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók 

vitakultúráját

Megbeszéléseket, vitákat kezdeményez és moderál. Kompromisszumkészségből 

is példát mutat.

A tanulók kommunikációját megkívánó csoportmunkát, projekteket, játékokat, 

vetélkedőket stb. szervez a kémiatananyaghoz kapcsolódó témákban. 

Ha a tananyag és az időkeret lehetővé teszi, akkor a témához kapcsolódó 

megbeszéléseket, vitát kezdeményez és moderál. A tanulók kommunikációját 

megkívánó páros munkát, csoportmunkát, játékot, vetélkedőt stb. szervez (pl. 

szerepjátékok).

5.8. 

Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 

Együttműködés, altruizmus, nyitottság, 

társadalmi érzékenység, más kultúrák 

elfogadása jellemzi.

A kémiatanítás és az ezzel kapcsolatos minden tevékenysége során jól 

dokumentáltan megjeleníti az emberközpontú, de a természet értékeinek 

megőrzésére törekvő megközelítést.

Tanítványait a sokféle szempontot figyelembe vevő, intelligens döntéshozatalra 

neveli.

A kémiaórán is az emberközpontú, de a természet értékeinek megőrzésére törekvő 

megközelítést képviseli.

Tanítványait a sokféle szempontot figyelembe vevő, intelligens döntéshozatalra 

neveli.
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5.9. 

Az együttműködés, kommunikáció 

elősegítésére online közösségeket hoz létre, 

ahol értékteremtő, tevékeny, követendő 

mintát mutat a diákoknak a digitális 

eszközök funkcionális használatának terén.

A kémia tanulását segítő online közössége(ke)t alakít ki, (pl. saját honlap, 

levelezőlista, blog, wiki, Facebook-csoport,  e-learning rendszer, e-Twinning 

projekt segítségével). Ezek működését dokumentáltan megjeleníti a 

portfólióban.

Alkalmazza a kritikus véleményalkotás és az etikus magatartás szabályait a 

kémia tanításának/tanulásának segítésére létrehozott Web2-es eszközök 

használata, működtetése közben is.

A technikai lehetőségek függvényében a kémiaórán is kihasználja az általa 

létrehozott online közösségek nyújtotta lehetőségeket az információk megosztására, 

egyéni és csoportos feladatok kijelölésére, elvégzésére, az eredmények 

benyújtására, illetve megjelenítésére (pl. az osztálynak létrehozott Facebook-

csoport, levelezőlista, e-naplóban kiadott feladatok).

5.10.    

     

Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés 

változatos módszereit.

A kémiaórán végzett csoportmunkák során, valamint a tanórán kívüli, kémiával 

kapcsolatos rendezvények, események (projektnap, iskolanap, erdei iskola, 

természettudományos/kémiatábor, versenyek, vetélkedők stb.) alkalmával is 

lehetőséget biztosít a közösségformáló sikerélmények szerzésére.

Ha a tananyag és a rá jutó időkeret megengedi, kooperatív technikákat (pl. az 

együttműködést és feladatmegosztást kívánó páros munka, illetve csoportmunka, 

tanulókísérlet, vita, vetélkedő, játék) is alkalmaz.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

6.1. 

Jól ismeri a szaktárgy tantervi 

követelményeit, és képes saját 

követelményeit ezek figyelembevételével és 

saját tanulócsoportjának ismeretében 

pontosan körülhatárolni, következetesen 

alkalmazni.

Ismeri a Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségterülete alapelveit, 

céljait, fejlesztési feladatait, a kémia tantárgy közműveltségi tartalmait és a helyi 

tanterv kémiát érintő részét. A saját követelményeit és értékelési módszereit 

ezekre alapozva, az általa kémiára tanított tanulócsoportok ismeretében 

fogalmazza meg, és következetesen alkalmazza is őket.

Az adott tanulócsoporthoz igazított követelményeit a kémiaórán is világosan 

fogalmazza meg és következetesen alkalmazza is, ezekre építve értékel. 

Indikátorok

Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a szaktárgyával kapcsolatos tudásellenőrzés és a képességmérés legkorszerűbb eszközeit, eredményeit. Képes a tanulók személyre szabott, differenciált módszerekkel történő értékelésére."

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

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

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia

6.2. 

Céljainak megfelelően, változatosan és 

nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési módszereket, 

eszközöket.

A kémiatudás különböző szintű, önálló gondolkodást igénylő alkalmazását, 

szintézisét ellenőrző és értékelő, változatos szóbeli, írásbeli és tevékenykedtető 

feladatokat jelöl ki. Ilyen feladatlapokat, dolgozatokat, illetve tesztkérdéssorokat 

mutat be a portfólióban.

A kémiatudás különböző szintű, önálló gondolkodást igénylő alkalmazását, 

szintézisét ellenőrző és értékelő, változatos szóbeli, írásbeli, illetve tevékenykedtető 

feladatokat végeztet tanítványaival.

6.3. 

A szaktárgy ismereteit és speciális 

kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) 

készít.

Változatos feladatokat (pl. egyszerű és többszörös választás, relációanalízis, 

elméleti és számolási, gondolkodtató, problémamegoldó, esszéfeladatok) 

alkalmaz az írásbeli ellenőrzések során. Ezekből vett mintákat helyez el a 

portfólióban. 

Ha az adott tanórán írásbeli ellenőrzés esedékes, változatos feladatokat (pl. egyszerű 

és többszörös választás, relációanalízis, elméleti és számolási, gondolkodtató, 

problémamegoldó, esszéfeladatok) alkalmaz.

6.4. 
A tanulás támogatása érdekében az órákon 

törekszik a folyamatos visszajelzésre.

Ha a portfólió lehetőséget nyújt a kémiaórán készült videofelvétel 

megtekintésére, akkor ennek tanúsága szerint a tanórákon kihasználja a formatív 

értékelésre adódó alkalmakat.

A kémiaórákon kihasználja a formatív értékelésre adódó alkalmakat.

6.5. 
Visszajelzései, értékelései világosak, 

egyértelműek, tárgyszerűek.

Törekszik az elfogulatlanságra, objektivitásra, egyértelműségre a tanulókkal a 

tanév elején közölt kémia tantárgyi követelményrendszer következetes 

alkalmazása során. Ezt a reflexiókban konkrét példákkal támasztja alá.

Törekszik az elfogulatlanságra, objektivitásra, egyértelműségre a tanulókkal a tanév 

elején közölt kémia tantárgyi követelményrendszer következetes alkalmazása során.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia

6.6. 
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók 

fejlődését segíti.

Kihasználja a formatív értékelés lehetőségeit a kémiaórákon, valamint az órán 

kívüli, illetve az iskolán kívüli, kémiával kapcsolatos tevékenységek során.

Kihasználja a formatív értékelés lehetőségeit a kémiaórákon.

6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan 

munkaformák és módszerek alkalmazására 

törekszik, amelyek elősegítik a tanulók 

önértékelési képességének kialakulását, 

fejlesztését.

Egyéni és csoportos önértékelést tervez és vár el a kémiai tárgyú kooperatív 

csoportmunkák, illetve projektmunkák lezárásaként. Tanítványait az egyes 

tevékenységekkel kapcsolatos pozitívumok és negatívumok összegyűjtésére, a 

legfontosabb tanulságok osztályszintű megbeszélésére biztatja. Ezekre 

vonatkozó konkrét példá(ka)t jelenít meg a portfólióban.

Egyéni és csoportos önértékelést tervez és vár el a kémiai tárgyú kooperatív 

pármunkák és csoportmunkák lezárásaként (ha ezek alkalmazását a tananyag 

megengedi).

6.8. 

Önállóan képes a tanulói munkák 

értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés 

alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani.

Saját reflexiókat fogalmaz meg a kémia tantárgyhoz kapcsolódó írásbeli, szóbeli 

és tevékenységeken alapuló értékelés végeztével, (pl. felhasználva a portfólióban 

elhelyezett dolgozatelemzéseket, statisztikákat). Ezek alapján eldönti,, hogy a 

kialakított módszer, gyakorlat folytatható-e az addig alkalmazott formában, vagy 

a megjelölt ok(ok) miatt a továbbiakban elvetendő, esetleg bizonyos 

változtatás(oka)t igényel 

A kémiaórai tapasztalatok alapján azonnali reakcióként változtat a tanóra tervezett 

menetén, ha a tanulók teljesítménye alapján ez szükségesnek látszik.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Szaktárgyi KKK-k: "Képes együttműködni a kémiával rokon tárgyak tanáraival, arra, hogy a rokon tárgyakban is megjelenő, egymásra épülő ismeretanyagok ütemezését egyeztesse. Kész együttműködni a kémia területén 

működő helyi (fővárosi/városi/területi), megyei és országos szakmai fórumokkal; alkotó munkaközösségekkel, szakdidaktikai műhelyekkel. "

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia

7.1. 
Kommunikációját minden partnerrel a 

kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.

Kommunikációja a kémiatanítással kapcsolatos minden tevékenység során a 

racionális érvek kölcsönös elfogadásán alapul. Törekszik a problémák 

megoldására és kompromisszumok, illetve „nyerő-nyerő” helyzetek 

kialakítására.

Rendszeresen konzultál a más tantárgyakat tanító kollégákkal a tantárgyi 

koncentráció hatékony megvalósítása érdekében.  Ezt az együttműködést 

bemutatja a portfólióban.

Kommunikációja a kémiaórán is a racionális érvek kölcsönös elfogadásán alapul. A 

lehetséges tantárgyi koncentrációt főként a fizika és a biológia szakos kollégákkal 

való konzultációra építi.

7.2. 

A kapcsolattartás formái és az 

együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a 

különböző online csatornákat.

E-naplót, levelezőlistákat vagy blogokat, fórumokat, online közösségi 

csoportokat használ a kémiára tanított diákokkal és szüleikkel való 

kommunikáció során, A kémiát és egyéb tantárgyakat (különösen a 

természettudományos munkaközösségben) tanító kollégákkal való 

kapcsolattartás elősegítésére is hasonló eszközöket alkalmaz, ha ezt a helyi 

viszonyok szükségessé teszik.

Amennyiben ez az adott helyzetben releváns, az e-napló, a levelezőlisták vagy 

blogok, fórumok, online közösségi csoportok használatával kapcsolatos 

információkat beépíti a kémiaórába.

7.3. 

Nyitott a szülő, a tanuló, az 

intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja 

őket szakmai fejlődése érdekében.

Reflektál a kémia tanításával kapcsolatos, legtanulságosabbnak tartott 

(bármilyen irányból érkező) észrevételekre. Felméri az esetlegesen szükséges és 

realisztikus módosítási, változtatási, továbblépési lehetőségeket. Megjelöli a 

további konkrét teendőket.

A tanulók esetleges észrevételeire konstruktív módon reagál a kémiaórán is.

7.4. 

A diákok érdekében önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai 

partnerekkel, szervezetekkel.

A kémia tantárgy tanulására vonatkozó, egyértelmű és világos (a pozitív és 

negatív vonatkozásokat egyaránt kiemelő) visszajelzéseket ad a szülők felé a 

kollektív fogadóórákon, illetve különleges esetekben minden más szükséges 

alkalommal. Az osztályfőnök és az intézményvezetés felé pedig minimálisan a 

házirend előírásai szerinti rendszerességgel ad ilyen jellegű információkat.

Részt vesz a helyi és az országos kémiatanári közösségek munkájában.

A lehetséges tantárgyi koncentrációt a tantestület többi tagjaival, de főként a fizika 

és a biológia szakos kollégákkal való konzultációra építi.
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7.5. 

A megbeszéléseken, a vitákban, az 

értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai 

álláspontját, a vitákban képes másokat 

meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.

Kiáll a kémia tantárgy (és általában a természettudományos tárgyak) színvonalas 

tanítását szolgáló körülmények, lehetőségek megteremtéséért (pl. fakultatív 

programok, kémia napja az iskolában, szakkör, tehetségkör, korrepetálás 

indítása). Az ezt megalapozó tevékenységeket dokumentálja a portfólióban (pl. 

tanterv-, taneszköz- és/vagy szertár-, illetve laborfejlesztés).

Amennyiben a kémiaórán ilyen szituáció előfordul, a tanítványaival folytatott 

beszélgetésekben, vitákban intenzíven figyel, és hatékonyan érvel. Hagyja magát 

meggyőzni, ha az a logikus és ésszerű megoldás.

7.6. 

Iskolai tevékenységei során 

felmerülő/kapott feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet működési 

rendszerének megfelelő módon kezeli, 

intézi.

A kémiatanítással kapcsolatos nehézségeket, problémákat konstruktív és kreatív 

módon oldja meg.

A saját munkaidejét optimálisan osztja be, a tanulók szükségletei, valamint az 

elvégzendő munkák, tevékenységek feladatok ismeretében.

Az adott körülmények között optimálisnak tekinthető időbeosztást alkalmaz.

Ha a kémiaórán ilyen szituáció előfordul, a felmerült problémát konstruktívan és 

hatékonyan oldja meg

7.7. 

A szakmai munkaközösség munkájában 

kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik pedagógustársaival 

különböző pedagógiai és tanulásszervezési 

eljárások (pl. projektoktatás, témanap, 

ünnepség, kirándulás) megvalósításában.

Aktívan és konstruktívan vesz részt a természettudományos munkaközösség 

munkájában. Közös természettudományos témájú projektek és/vagy témanapok 

(pl. a kémia napja), múzeumlátogatás, kirándulás, üzemlátogatás (pl.: 

szennyvíztisztító, szemétégető), természettudományos tábor, erdei iskola stb. 

szervezését és megvalósítását dokumentálja a portfólióban.

Amennyiben ez éppen aktuális, az órán információkat közöl vagy reflektál a 

természettudományos témájú projektek és/vagy témanapok (pl. a kémia napja), 

múzeumlátogatás, kirándulás, üzemlátogatás (pl.: szennyvíztisztító, szemétégető), 

természettudományos tábor, erdei iskola stb. szervezését, megvalósítását vagy 

eredményeit illetően.

7.8. 

A tanuláshoz megfelelő hatékony és 

nyugodt kommunikációs teret, feltételeket 

alakít ki.

Kémia-szaktantermet, szertárt, labort alakít ki és/vagy tart fenn. Megteremti a 

kísérletezés feltételeit. Eszközöket, anyagokat szerez be, a hulladékokat 

szelektíven gyűjti és elszállítatja (az objektív lehetőségek függvényében).

A kémiaórán (amennyiben rendelkezésre állnak) optimálisan kihasználja a kémia-

szaktanterem, szertár, labor adta lehetőségeket.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia

7.9. 
Munkája során érthetően és a pedagógiai 

céljainak megfelelően kommunikál.

Logikus, könnyen követhető magyarázatok, az adott életkorú és előképzettségű 

tanulók fogalmi rendszerének megfelelő szóhasználat jelenik meg a portfólióban 

elhelyezett dokumentumokban.

Kémiaórai munkáját logikus, könnyen követhető magyarázatok, az adott életkorú és 

előképzettségű tanulók fogalmi rendszerének megfelelő szóhasználat jellemzi.

7.10.    

     

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és 

egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését.

Lehetőségeket biztosít a szóbeli beszámolókra vagy kiselőadásokra, 

prezentációkra, feleletekre, vitákra. Ösztönzi és elősegíti a kooperatív 

csoportmunkát és projektmunkát, illetve egyéb páros és csoportos 

tevékenységeket a kémia tanulása során.

A kémiaórán lehetőségeket biztosít a szóbeli beszámolókra vagy kiselőadásokra, 

prezentációkra, feleletekre, vitákra. Ösztönzi és elősegíti a kooperatív 

csoportmunkát.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

8.1. 

Tisztában van szakmai felkészültségével, 

személyiségének sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Reális szakmai énképe van, amely lehetővé teszi a kémia színvonalas, 

tudományosan megalapozott, érdeklődést felkeltő és a kor elvárásainak 

megfelelő módon való tanítását. Ezt dokumentáltan megjeleníti a portfólióban.

A tanórán szakmailag felkészült, kiegyensúlyozott személyiségű kémiatanár 

benyomását kelti. A kémiát színvonalas, tudományosan megalapozott, érdeklődést 

felkeltő és a kor elvárásainak megfelelő módon tanítja.

8.2. 
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan 

elemzi és fejleszti.

A portfólióban rendszerezi és elemzi a kémia tanítása során gyűjtött saját 

(pozitív és negatív) tapasztalatait. A levont következtetések, tanulságok tükrében 

szükség esetén módosítja az oktatási és értékelési módszereit.

A kémiaóra váratlan eseményeire, fordulataira reagálva szükség esetén módosítja a 

tervezett oktatási és értékelési módszereket.

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k: "Elkötelezett a tanulók kémiai ismereteinek, képességeinek fejlesztése iránt. Elkötelezett a kémia tanítása iránt. Elkötelezett az igényes tanári munka végzésére, a folyamatos önművelésre. Fontosnak 

tartja a kémián belüli szakmai együttműködést. Tisztában van a kémia etikai kérdéseivel."

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
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8.3. 
Tudatosan fejleszti pedagógiai 

kommunikációját.

Rendszeres és célzott tapasztalatcserét folytat a természettudományos 

munkaközösség, a nevelőtestület és a kémiatanári közösségek tagjaival. Ezt a 

tényt az intézményi értékelés az adott személy vonatkozásában alátámasztja.

A kémiaórán (amennyiben releváns) felhasználja a kollégáival folytatott 

tapasztalatcsere eredményét.

8.4. 

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és 

a pedagógia tudományára vonatkozó 

legújabb eredményekről, kihasználja a 

továbbképzési lehetőségeket.

Részt vesz a kémia tanítását szaktudományi és szakmódszertani szempontból 

segítő továbbképzéseken. Rendszeresen látogat ilyen tárgyú honlapokat, 

fórumokat stb. Olvas a kémia és a kémia szakmódszertan legújabb eredményeit 

ismertető szakkönyveket, online és nyomtatott folyóiratokat.

A kémiaórán (amennyiben releváns) felhasználja a szaktárgyi és szakmódszertani 

továbbképzéseken, illetve a vonatkozó nyomtatott és az online forrásokból 

tanultakat.

8.5. 
Munkájában alkalmaz új módszereket, 

tudományos eredményeket.

A kémia és a kémia-szakmódszertan legújabb eredményeit beépíti a mindennapi 

tanítási gyakorlatba (a portfólióban dokumentált módon).

A kémia és a kémia-szakmódszertan legújabb eredményeit beépíti a kémiaórába 

(pl. IBST-, illetve IBL-módszer használata, ha az adott téma megengedi).

8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a digitális 

tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia 

legújabb eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat.

Részt vesz a kémia tanítását segítő digitális tananyagok és eszközök 

megismertetését célzó továbbképzéseken, kiállításokon, vásárokon. 

Rendszeresen tájékozódik az interneten ingyenesen (szabadon vagy regisztráció 

után) elérhető, illetve az egyes kiadók, cégek által árusított kémiai vonatkozású 

digitális tartalmakról, szoftverekről, eszközökről. Használhatóságukat kipróbálja 

a tanítási gyakorlatban, és hatékonyságukat elemzi a portfólióban.

A technikai lehetőségek függvényében a kémiaórán is alkalmazza az interneten 

ingyenesen (szabadon vagy regisztráció után) elérhető, illetve az egyes kiadók, 

cégek által árusított digitális tartalmakat, szoftvereket és a megjelenítésükhöz 

szükséges eszközöket.
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8.7. 
Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az 

intézményen kívül is.

Tagja valamely önkéntes alapon szerveződő kémiatanári közösségnek, szakmai 

egyesületnek.

Rendszeresen tartja a kapcsolatot más kémiatanárokkal, kémikusokkal (pl. 

versenyeztetés, tehetséggondozás, információmegosztás, szakmai fejlődés 

céljából). Ezt bizonyított módon jeleníti meg a portfólióban.

Ha releváns, a szakmai kapcsolatai révén szerzett tudást felhasználja a kémiaórán 

is.

8.8. 
Részt vesz intézményi innovációban, 

pályázatokban, kutatásban.

A kémiatanítás körülményeinek és színvonalának javítását célzó pályázatokat ír 

és/vagy koordinál, illetve részt vesz ezek megvalósításában.

Önálló, a kémia és/vagy a kémia-szakmódszertan terén végzett kutatásokat, 

fejlesztéseket végez.

Ezeket a tevékenységeket megjeleníti a portfólióban elhelyezett önéletrajzában 

is.

Ha releváns, a kémiaórán is felhasználja az önálló, a kémia és/vagy a kémia-

szakmódszertan terén végzett saját kutatásai, fejlesztései eredményeit.

8.9. 
Aktív résztvevője az online megvalósuló 

szakmai együttműködéseknek.

Tagja valamely online kémiatanári közösségnek, szakmai egyesületnek, amely 

lehetővé teszi a szaktárgy tanítását segítő anyagok (pl. kipróbált és bevált 

feladatlapok, prezentációs diasorok, játékok, óratervek, projekttervek stb.) 

megosztását.

Ha releváns, a kémiaórán is használja az online kémiatanári közösség, szakmai 

egyesületi tagság során megosztott, a kémia tanítását segítő feladatlapokat, 

prezentációs diasorokat, játékokat stb.
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