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Bevezető 
 
   Az embertől nem idegen a tudás megszerzésének vágya, de koronként másként 
volt kielégíthető. A régebbi korokban a legtöbb ember csak a munkájához szükséges 
szakismeretet sajátíthatta el, általában azt is tapasztalatszerzéssel, közvetlen átvétellel. Voltak 
ugyan iskolák, némelyik igen hírneves is volt, de ide csak a társadalmi rangjuk, vagy tehetségük 
által kiválasztottak kerülhettek be. Az ókori, vagy kora középkori társadalmaknak nem is volt 
szükségük túl sok kiművelt emberfőre. Egyszerű termelési módokat folytattak és a mesterségek 
fogásai viszonylag állandóak voltak. A lassanként bővülő kollektív tudás azonban egyre 
hatékonyabban tudta saját magát is bővíteni, fejlődött a tudomány és a technológia. A 
mezőgazdaság, majd az ipar forradalma(i) új ismeretekkel árasztotta el a társadalmat, amelynek 
gondoskodnia kellett a megőrzéséről, továbbfejlesztéséről és működtetéséről. Az államok 
iskolarendszereket alakítottak ki, amelyek igyekeztek átfogni és átadni a felhalmozott tudást. A 
társadalmi szerkezet, a munkamegosztás is bonyolultabbá vált, amihez az iskolai szintek és 
tananyagok is illeszkedtek. A termelés alapjait a tudományos kutatás és fejlesztés rakta le, 
amelynek haladási üteme eleinte még nem volt gyors. A jobb gazdasági helyzet 
népességnövekedéshez vezetett, amit a gazdaság tömegtermeléssel szolgált ki. A gazdasági (és 
hatalmi) verseny kibontakozása további lökést adott a tudományos kutatásoknak, az új 
felfedezések pedig új iparágakban, termékekben öltöttek testet.  
 A szakismeretek rendszereződése, bővülése mellett az iskolákban tanított tananyag az 
emberi kultúra átörökítését is igyekezett szolgálni. A történelem megismerése, a művészetek 
vagy a filozófia művelése fejlesztette az emberi személyiséget, gazdagította a társadalom 
értékkészletét. Ez a tudás nem volt közvetlen összefüggésben a gazdasággal, végső soron mégis 
hozzájárult az egyes országok sikerességéhez. A kevéssé iskolázott tömegek kívül rekedtek a 
gazdasági mozgásokon, így részben kockázatot, részben tartalékot jelentettek. A modern kor 
talán éppen azzal kezdődött, hogy a hatékony közoktatás révén egyre több embert sikerült 
bekapcsolni a munkamegosztásba, a jövedelmek növekedése pedig újabb fogyasztói rétegeket 
alakított ki. Ez a termelési spirál eredményezte a fogyasztói társadalom, a polgári demokráciák 
kialakulását. Az alapkészségek birtoklása, a szakismeretek elsajátítása és az emberi kultúra 
értékeinek ismerete mindenki számára lehetségessé, sőt kötelezővé vált. A gyerekek a játékos és 
utánzó tanulás mellé megkapták az elméleti- és gyakorlati oktatás iskolai formáit is.   
  A világot átformáló jelenkori társadalmi- gazdasági folyamatok jellemzésére a divatossá - 
és sablonossá – vált „globalizáció” fogalma mellett gyakran emlegetjük az információs 
társadalom, illetve a tudás alapú társadalom kifejezéseket is. A tudomány és technológia 
fejlődése megváltoztatja az emberek életét, a társadalmi munkamegosztást és a világ 
megismerésének módját. A fejlett országokban már nem a fizikai munkára alapozott 
tömegtermelés folyik, itt a gazdaság a minél nagyobb hozzáadott értékkel, tudással jellemezhető 
ágazatokra, termékekre állt át. Az árutermelés elsődlegessége helyébe a szolgáltatások léptek, ma 
már ezen a területen dolgozik a fejlett világ munkavállalóinak többsége. A szolgáltatások közül 
kiemelkedik a gazdasággal közvetlenül összefüggő tudás termelése és elosztása, az új „tudásipar, 
tudásmenedzsment”. Ennek hatóköre egyre tágabb, már nem csak a szakismeretekre terjed ki, 
hanem a „humán erőforrás” egész vertikumára, azaz az emberi élet szinte minden területére. 
Működteti az alapfokú- és közoktatás, a felsőoktatás és felnőttképzés formális rendszereit, de 
részét képezik az informális oktatási-, képzési formák, vállalkozások is. A médiák révén behatol 
a magánélet területére is, mivel ott lehet biztosítani a munkaerő megfelelő rekreációját, egyben jó 
üzletté téve pihenést és szórakozást.  
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 Az új információs- és kommunikációs eszközök az emberiség tudományos- és 
technológiai tudásának legjavát egyesítik magukban. Elterjedésükkel ez a tudás még 
hatékonyabban gyarapítható és terjeszthető. Az információs társadalom kialakulásával az 
információrobbanás is beköszöntött, szinte feldolgozhatatlan mennyiségű és fajtájú hírrel, adattal 
árasztva el mindennapjainkat. Az írás, olvasás, számolás alapkészségei mellé ebben a közegben 
szert kell tennünk az információkezelés alapvető rutinjára is. Beszerezzük, használjuk és 
előállítjuk az információt, nap mint nap, tisztában kell lennünk a forrásokkal és kellő kritikai 
érzéket kell tanúsítanunk. A munkában és az élethelyzetek megoldásában közvetlenül 
felhasználható tudás felértékelődik és versenyhátrányba hozza az egyetemes emberi kultúra 
ismereteit. Az oktatás szerepe ebben a helyzetben nem csak a kínálat biztosítása, hanem az 
eligazítás is, olyanfajta metatudás kiépítése, amivel saját tudásszerzésünket irányítani tudjuk, 
egyben növelhetjük az elsajátítás hatékonyságát is. 
 A természettudományos tudás ebben a posztmodern korban eléggé ambivalens helyzetben 
van. Az emberek már nem tartják mindenhatónak a tudományt, az utóbbi évtizedekben világossá 
váltak a korlátai és a veszélyei. A felhalmozódó szaktudományos ismeretek közoktatáson belüli 
átadása rengeteg nehézségbe ütközik, tanulói érdektelenség és tanári konzervativizmus nehezíti. 
De ha minden egyéb körülmény optimális lenne, akkor sem lenne könnyű kiválogatni most és itt 
feltétlenül megtanítandó tudáselemeket. Az uniformizált tanítási gyakorlat nem eléggé választja 
szét a tudományt hivatásul választók, a foglalkozásukban ráutaltak, vagy a csak mindennapi 
életben érintettek szükségleteit. Igaz, hogy ezek a pályavonalak csak későn rajzolódnak ki, de a 
tapasztalatok szerint a túlzottan elvont és túlméretezett tudománytanítás elidegenít, sikertelen. 
Pedig a társadalomnak minden erővel támogatni kellene a tudományos életet, és fel kellene 
készülnie a technológiai eredmények befogadására, illetve megítélésére. Járható útnak (és ezen 
már sok ország jár is) az ígérkezik, hogy a természettudományos nevelésben is át kell térni a 
tartalom alapú oktatásról a kompetenciák fejlesztésére, illetve az ezt szolgáló probléma alapú, 
tanulói aktivitásra épülő tanulásra.  
 A klasszikus természettudományos tantárgyak a 20. század második felében, a modern 
korban vették fel a szaktudományos köntösüket. A fizika, kémia, biológiai tudományai az ipari 
társadalom megalapozásához nélkülözhetetlenek voltak és olyan tekintélynek örvendtek, hogy az 
oktatásban is minél kisebb torzítással igyekeztek megjeleníteni őket. A termelésben jelentős 
számú mérnökre, technikusra és szakmunkásra volt szükség, ezért a műszaki szakképzés 
előkészítése is fontos volt. Az iskolák tanterveiben volt elegendő idő a szaktárgyak magas heti 
óraszámainak biztosítására és a tanárképzés is megfelelő volt. Ez a kép a 21. század küszöbére 
szinte minden elemében megváltozott. Jelentősen csökkent az ipar élőmunka szükséglete, a 
termelést és irányítását egyre inkább a számítógéppel vezérelt rendszerek vették át. A 
csúcstechnológiák fejlesztésében megmaradt, sőt növekedett a természettudományok szerepe, de 
ez a feladat egyre kevesebb tudáscentrumban összpontosul. A mindennapi környezetünk rengeteg 
szálon függ a tudományos-technológiai újításoktól, de a bonyolult gépeknek már a működési 
elvét sem érthetik az átlagemberek, és a kezelésükhöz sem szükségesek tudományos ismeretek. 
Az iskolai tantervekben közben helyet kértek maguknak az új gazdaság nélkülözhetetlen 
tantárgyai, az informatika, az idegen nyelv. Már nincs lehetőség a természettudományok magas 
óraszámának fenntartására, az elaprózás pedig értelmetlen. A tanulás új elmélete is ebben az 
időszakban született meg, aktív tudásépítést és tanulói differenciálást hirdetve, így lassanként 
leáldozott a szaktudományok frontális tanórákon való hirdetésének korszaka. A tudósok ezekben 
az évtizedekben világítottak rá a súlyosbodó környezeti válságra, feltárva a komplex problémák 
mechanizmusait. A társadalmi környezetben is változások történtek, a fiatalok szubkulturális 
csoportjai megerősödtek, a családi problémák miatt sokan ezekben és a szenvedélybetegségekben 
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keresnek vigaszt, elfordulva az iskola világától. A természettudományos nevelés igyekezett 
mindezen hatásokra reagálni, alkalmazkodni a tudásterületen, a tanulói körben és az oktatási 
rendszerekben bekövetkezett változásokhoz. Az óraszámok csökkenése és a komplex problémák 
előtérbe kerülése a tudományok összefogását igényelte, kialakultak az integrált tantárgyak, a 
„science”. A tartalom vegyítése meghökkentőnek tűnhetett sokak szemében, de ma már sokféle 
működő megoldás létezik, amelyek a korszerű pedagógiai módszereknek is jobb táptalajul 
szolgálnak. Az aktív tanulás, a projektmódszer és a probléma alapú tanulás a tanulók 
önirányításával valósítható meg, és az összekapcsolt tudományok szabadabb szárnyalást 
engednek a természet ilyen szemléletű vizsgálatának. A tanárok helyzete persze kicsit nehezebb, 
hiszen már nem a szakterületük specialistái (az sem baj), hanem olyan tudásmenedzserek, akik 
képesek felépíteni az adott tanulási feladat és tanulói kör számára optimális tanulási környezetet, 
illetve képesek átvenni és működtetni a kipróbált pedagógiai programokat. 
 A tudás alapú társadalomban az oktatás és a tudás is termék, amelynek a minőségét 
garantálni kell. Az iskolák és a programok versenyeznek a tanulókért és a támogatásokért. Az 
állam, mint a legnagyobb beruházó is igyekszik ellenőrizni a pénz hatékony felhasználását, 
hiszen el kell számolnia a választók előtt. A minőségbiztosítás iparban elterjedt formái, a 
szabványok kidolgozásán és az ellenőrzésen alapulnak. Az oktatásban is voltak előzményei a 
minőség biztosításának, pl. a tantervek, képzési formák akkreditációjában. A folyamatok 
követését szolgáló pedagógiai mérési módszerek viszont csak az utóbbi évtizedekben alakultak 
ki, és még nem is igazán mondható, hogy a tanári szakma megértette és elfogadta volna ezek 
jelentőségét. A hazai oktatási rendszerben eddig alkalmazott minőségbiztosítási módszerek 
(Comenius 2000) igyekeztek átfogó képet adni egy-egy intézmény teljesítményéről. Megjelentek 
a nemzetközi mérések is, mint pl. PISA, vagy a TIMS, de már volt hazai kezdeményezésű 
kompetenciavizsgálat is. Mindezek a módszerek alapul szolgálnak a jövőben még bővülő és az 
oktatást átszövő komplex minőségmenedzselés számára.      
 
 
 

A tudás szerepe és tartalma 
 
 

Az iskola a tanulás színtere, a tanulás eredményeként a tanulók tudásra tesznek szert. Ez a 
sajátos megismerés általában megtervezett módon, rendszerben megy végbe, ekkor és ettől 
nevezhető pedagógiai folyamatnak. De milyen viszonyban áll egymással a négy elem, az iskola, a 
tanulás, a tanuló és a tudás? Vajon melyik játszik meghatározó szerepet és melyik a követő? 
Milyen módon kapcsolódik a pedagógiai rendszer a természeti- és társadalmi környezethez?  
Valószínűleg egyiket sem lehet a másik nélkül meghatározni, a környezet pedig meghatározó 
jelentőségű. A természeti és társadalmi viszonyok döntik el, hogy az ember ismeretei és 
képességei közül melyek használhatók és melyek haszontalanok. Az emberi szükségletek 
kielégítését szolgáló magatartásmódok kétségkívül használható tudáson nyugszanak, amely 
részben genetikailag kódolt, részben erre épülő tanult elemekből áll. A társadalmi beilleszkedés 
különféle osztályokba és szintekbe szervezett tudás révén lehetséges, de a döntő mozzanat a 
meglévő tudás alkalmazása. A megismeréstudomány elméleti szempontból vizsgálja a különféle 
tudástípusokat, a pedagógia pedig a tudásépítés gyakorlatát igyekszik kidolgozni. Az utóbbi 
években egyre több szó esik a tudás alapú társadalomról is, amely a modern gazdaság 
felépítésének és működésének közegeként épül fel. A tudás számos formai és tartalmi típusa 
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szükséges a munkamegosztásban és a hétköznapi életben, aminek megszerzését egyre 
kiterjedtebb és hatékonyabb tudásipar biztosítja. A közoktatás eközben mintha nem állná a 
versenyt, belső világa, szervezeti felépítése és az alkalmazott módszerei sem olyan korszerűek, 
rugalmasak, mint a piaci tudásgazdaság szereplői esetében. Talán ez nem is baj, de azért meg 
kellene találni a 21. század fenntartható pedagógiai rendszereihez vezető fejlődési pályákat. 
Ebben segíthet, ha tisztázni tudjuk a tudás mibenlétét, formáit. Az alábbiakban azt a kérdés 
tekintjük át röviden.  
 
A tudás fajtái  
 
Tapasztalat és leírás 

Az iskolai tananyag tele van olyan ismeretekkel, amelyekről a gyerekek nem 
rendelkezhetnek közvetlen tapasztalatokkal, vagy rendelkezhetnének, de az adott tanulási 
környezetben erre nincs módjuk. Így a tudásuk leírásokból, szövegek vagy képek befogadásából 
építkezik. Maga a tanulási folyamat sem tudja követni az egyén adottságait, érdeklődését, hiszen 
a közvetítési módokat nem lehet túlságosan variálni. A korszerű tanulási módszerek igyekeznek 
visszaállítani a közvetlen tapasztalás lehetőségét, például az életet átfogó tanulás (life-wide 
learning), a gyakorlati vizsgálatokra épülő projektek segítségével. A csoportmunka jelentősége is 
megnőtt, ennek során a gyerekek felszínre hozhatják és kicserélhetik az adott jelenség sajátos 
leírásait, így a közösségi egyeztetésekben kiegészülhet, pontosabbá válhat az egyéni tudás.  
A posztmodern 21. század egyik jellemzője a virtualizálódás és a relativizálódás. Az elektronikus 
médiák elárasztanak bennünket olyan képekkel, történetekkel, amelyek vagy fikciók, vagy a 
valóság erős torzításával készültek. A társadalmi átalakulásokban az eddigi értékek is 
megkérdőjeleződhetnek, vagy legalábbis újabb megerősítésükre van szükség. Ebben a világban 
fontos kapaszkodó lenne a megbízható tudás, de ezt nem mindig egyszerű kiválogatni. „Ha az 
ismertséget és a leírást úgy fogalmaznám át, hogy közvetlen és közvetett, akkor a következő 
kérdések merülnek fel: vajon a kép is lehet-e leírás abban az értelemben, hogy tudásunk hogyan 
alapozódik meg? Vajon abszolút szembeállításról van-e itt szó, vagy számos dolgot ismerhetünk 
csak közvetve, de mégis úgy kezelve őket, mintha léteznének? …Számos dolog, amely eredetét 
tekintve közvetett tapasztalás, magát nem úgy állítja be, mintha leírás lenne, hanem úgy, mintha 
közvetlen tudás lenne. Ezeket a hétköznapi életben úgy kezeljük, mintha közvetlen tapasztalások 
lennének…” (Pléh Csaba:, Bevezetés a megismeréstudományba) A tanár felelőssége az, hogy 
igyekezzen tisztázni a tanulás eszközeként használt képek és a valóság viszonyát. A képek 
nagyon hatékony közvetítők, sőt a fenti értelemben többletet hordoznak a szöveges leírásokkal 
szemben, de éppen ez, és a bevésődés erőssége hívja fel a figyelmet a körültekintő használatukra. 
A gyerekeknek meg kell szerezniük a képek kezelésével kapcsolatos képességeket (fotózás, 
rajzolás, képszerkesztés, ábrakészítés), valamint az információkezelési (képi gondolkodásmód) és 
forráskritikai kompetenciákat.  
 
Kijelentések, képek, készségek 
 A tudás fajtáinak megkülönböztetése látszólag elméleti megfontolásokon alapszik, de ha a 
biológiai szerkezet és működés felől közelítünk a kérdéshez, akkor eléggé természetes kategóriák 
képezhetők. Az ember fogalmi gondolkodása például újabb evolúciós fejlemény, amely 
feltételezte a formális nyelv kialakulását. Korábban csak képi reprezentációkkal voltunk képesek 
gondolkodni, de ez is elegendő lehetett a környezet megfelelő szintű modellezéséhez – túlélésünk 
legalábbis ezt bizonyítja. A képi-, vagy nyelvi modellekben összetett műveletek végezhetők, 
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amelyek begyakorolva adott feladatokhoz rendelhető képességekké szerveződnek. A tudás egyik 
fajtáját az ismeret jellegű, véges számú kijelentéssel leírható prozicionális tudás jelenti. A 
klasszikus iskolai tananyag túlnyomó része ebbe a típusba tartozik, a (látszólag) könnyű 
közvetíthetősége, technikailag kezelhető megőrzése és számonkérhetősége miatt. Más kérdés, 
hogy ez a fajta tudás milyen mértékben vesz részt a magatartás, vagyis a tanulás tényleges 
eredményének kialakításában? 

A másik tudástípus a képekben összegződik és „eltérő a propozicionális (kijelentésszerű) 
tudástól, de nemcsak szubjektivitása miatt, hanem azért is, mert a képi jellegű tudás olyan analóg 
téri leképezéseket tartalmaz, melyeket nagyon nehéz visszaadni propozíciók sorával, legalábbis 
körülményes. Itt Pléh arra a biológiai sajátságra utal, hogy az agyunk látóközpontja másként 
működik, mint a kognitív területek, azaz ma még nem teljesen ismert módon képes olyan 
felismeréseket, ismereteket előállítani, amelyek nagyon kevés információ alapján is használható 
eredményt adnak. Ebbe az irányba folytatnak ma kutatásokat a mesterséges intelligenciával, 
illetve az analogikus számítógépekkel kapcsolatban. (Talán előbb-utóbb az emberi és a gépi tudás 
jellegében is közelebb kerülhet egymáshoz.) Az iskolai tanításban egyre növekszik a (digitális) 
képek által megszerezhető tudás mennyisége, amiből a későbbi alkalmazási környezet átalakulása 
következhet, azaz a jövőben még nagyobb jelentőségre tesznek majd szert a képi információk (az 
írottak rovására). Ma sem könnyen olvasunk el pl. egy hosszabb használati utasítást, de ha képes 
tájékoztató is van mellékelve, akkor könnyen elsajátítjuk az adott termék használatát.   

A harmadik típusú tudást a készségek, képességek alkotják. „Mit jelent az, ha tudsz 
biciklizni, szemben azzal, amikor nem tudsz? Le lehet-e írni a biciklizni tudást egy véges 
propozíció listával? Biztos, hogy a biciklizni tudásban szerepel az egyensúlyozás, és a pedálnak 
történő energia átadás. Az egyensúlyozási része azonban egy nyitott függvény viszony, amely 
minden lehetséges egyensúly kibillenésre egy válasz repertoárral reagál. „ A készségeket tehát 
sem leírások, sem képek nem reprezentálják agyunkban, egyszerűen csak „ott vannak”. Nyilván 
ennél pontosabb pszichológiai magyarázat is lenne (reflexek, kondícionálás…), de a pedagógiai 
gyakorlat számára az a fontos, hogy ha ilyen készségeket akar építeni, akkor azt nem magyarázni 
kell, hanem csinálni, azaz ezt a tudásformát  a gyakorlás fejlesztheti.  
 
Deklaratív és a procedurális tudás 
 A tudás egy másik fajta osztályozása az alkalmazás módja szerint történhet. Korábban 
talán nagyobb jelentősége volt az inkább passzív, felhalmozott tudásnak, amely a műveltség 
kifejezéssel lenne jellemezhető. A kiszélesedő közoktatás mindenki számára felkínálja az ilyen 
típusú műveltség megszerzésének lehetőségét, de sokakat talán éppen a közvetlen 
felhasználhatóság hiánya tart távol ettől. A mindennapi életben az azonnali alkalmazásra kész 
szaktudás, eszköz jellegű tudás tűnik kifizetődőbbnek. A gyerekek is gyakran kérdezik egy-egy 
műveltségi körbe tartozó téma tanulásakor, hogy „ezt miért tanuljuk, mire tudjuk használni?”  A 
gyakorlathoz vezető iseretek esetében ere könnyebb válaszolni, de az oktatás feladata az is, hogy 
az elméletek, a háttértudás jelentőségére rávilágítson. Pléh Csaba így különbözteti meg a kétféle 
tudástípust, az informatika területére vonatkozóan (ami persze más területre is érvényes): „…a 
deklaratív tudás bejelentés, a procedurális tudás viszont egy eljárás kijelölése, amelyet végre kell 
hajtani. Egy adott program felfogható úgy, mint deklarációk és eljárások összessége. De emögött 
kétféle tudás rejlik, az, hogy egyáltalán bizonyos dolgok deklarációként működnek, mások pedig 
eljárási utasításként. Ahhoz, hogy az eljárási utasítás működjön, a gépnek valahol tárolnia kell 
azt, hogy tudja, mi az, hogy összeadás, tudja, hogy az egyenlőségjelet hogyan kell értelmezni, és 
így tovább. A procedurális tudás nyitott szabályalapú rendszer. Nyitott abban az értelemben, 
hogy bizonyos határok között bármilyen értékekre el fogja végezni a kijelölt műveletet, ha nem 
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adunk meg felső korlátot. Szabályalapú is, mert mondjuk az összeadás szabályának ismeretén 
alapul. Olyan tudás, mely lassan változik, szemben az adott változó értékekkel, melyek sokkal 
labilisabbak. Olyan, mintha egyik egy háttértárból, a másik egy rövid lejáratú, gyorsan frissülő 
tárból működne.” 
 A konstruktív tanuláselmélet alapvető szerepet tulajdonít a tanulók meglévő 
háttértudásának, ami alapvetően deklaratív jellegű elemekből áll. A társadalmi igény viszont a 
procedurális jellegű, műveletek végzésére alkalmas tudást állítja az oktatás előterébe. A gyakorlat 
viszont mindig elméletvezérelt, tehát nem mellőzhető a mély megértésen alapuló, az alapelvektől 
kiinduló, rendszerezett deklaratív tudás, amelyre helyes pedagógiai gyakorlattal ráépíthető a 
procedurális elemek gyakorlati készlete. Az oktatási módszerek változása felszabadítja a tanulói 
aktivitást, a tanulási folyamatban sokkal több alkalmazást, gyakorlást kell végezniük a 
gyerekeknek. A projektek és problémamegoldó foglalkozások közben azonban olyan 
információkezelési- és kommunikációs kompetenciák fejlesztése történik, amelyben a tanulók 
bővíthetik, kiigazíthatják, megfogalmazhatják és kicserélhetik saját elképzeléseiket, ezáltal a 
deklaratív tudásuk színvonala is emelkedik. 
 
 A tudás megszerzése 

Régebben (a modern kort megelőzően) az iskolai tananyag, a tartalmi szabályozás 
viszonylag lassan változott, hiszen nem volt túl gyors a fejlődés és az emberi életmód is 
kényelmesebb tempóban alakult át. Az iskola az állandóság bástyája lehetett, átörökítve a kultúra 
értékeit. Ma más a helyzet, mivel az ismeretek bővülése hallatlanul felgyorsult és ezzel együtt 
jelentkezik a megszerzett tudás gyors elavulásának problémája is. Az alábbiakban e problémakör 
néhány részletét és a lehetséges megoldásokat igyekszünk megvilágítani (Forrás: Csapó Benő, A 
tudáskoncepció változása, ÚPSZ 2002) 
 A modern korban megszületett elektronikus tömegmédiák, és a posztmodern világ 
kommunikációs- és információs technológiái átalakították a tudás megszerzésének évszázados 
technikáit, kitágították a hozzáférés körét. Az iskola mellett a gazdasági és társadalmi élet más 
helyszínei is képesek nagy mennyiségű érvényes tudás átadására. Tematikus TV-csatornákon 
természetfilmeket, ismeretterjesztő sorozatokat nézhetünk, az Internet keresőprogramjaival 
lexikonok tucatjainál bővebb információkínálatban böngészhetünk, a számítógépes multimédia 
alkalmazások szórakoztató tanulást tesznek lehetővé. Ezekkel az eszközökkel a gyerekek saját 
érdeklődésüknek megfelelő, bőséges, az iskolarendszeren kívül szerzett tudásra tesznek szert, 
miközben tanulási motivációjuk is erősödik. Az iskolák több ok miatt sem tudják állni a versenyt, 
egyrészt a források hiánya, másrészt a tanulásról, tanításról kialakult kép merevsége akadályozza 
a változást. 
 
A tudás értéke és tartalma 

Míg korábban a tudás önmagában vett értékét is elismerte a társadalom, ma inkább azt 
tekinti értéknek, ami közvetlenül alkalmazható és gazdasági hasznot eredményez. A tudás alapú 
társadalomban a kutatás-fejlesztés hozhatja meg a sikert. A tudás előállítása, termelése, adás-
vétele iparszerű tevékenységgé alakult, és az élet minden területén felértékelődött a know-how 
jellegű tudás (mérnöki, v. pl. kommunikációs szakok). Megjelent az önálló tudásmenedzsment, 
amelynek egyik működési jellemzője, hogy a gazdasági szféra elvárásait közvetlenül 
visszacsatolja a közoktatásra. Részben ezt szolgálják a nemzetközi felmérések is, amelyek a tudás 
alkalmazását mérik, azt, hogy „milyen tudásra, műveltségre, kompetenciákra van szüksége egy 
demokratikus állam polgárának ahhoz, hogy a magánéletében és a „munka világában” sikeres 
legyen. A tudás újraértelmezése ezeknek a vizsgálatoknak a fényében elsősorban azt jelenti, hogy 
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meg kell határozni a jövő gazdasága számára fontos kompetenciákat. 
A kognitív pszichológia fejlődésének hatására új értelmet nyer a képesség és az intelligencia 
fogalma. A tudás értékének, minőségének jellemzése egyre differenciáltabb, olyan fogalmak 
segítségével, mint a kompetencia, műveltség és szakértelem, melyek az alábbi módon 
határozhatók meg: 
Kompetencia: elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok révén történik, így 
alkalmazása is természetes könnyedséggel valósul meg. (pl. anyanyelv) 
Műveltség: bizonyos tudásterületekhez köthető általános tájékozottság, biztonságos eligazodás, 
nagy összefüggések átlátása, alkalmazható tudás.  
Szakértelem: egy jól meghatározott területen alkalmazható fogások, sémák összessége. (szakértői 
tudás) 
 Az oktatás korszerűsítésének egyik legfontosabb feltétele a tartalom kiválasztása és 
folyamatos megújítása. Szükség van újabb tudásanyagok beépítésére és mások kihagyására. Ez 
azonban nem megy konfliktusok nélkül, mivel a hagyományok ereje nagy és a kultúra történeti- 
és aktuális szerepe is ütközik. A tartalom megválasztásában ügyelni kell a taníthatóság, az 
„életkori sajátosságok” figyelembe vételére is, habár ebben a tekintetben még fontosabb az 
egyéni adottságok figyelembe vételi lehetőségének megteremtése, azaz a differenciált, adaptív 
oktatás megteremtése. Ma már talán inkább a tanulási módszerek keresnek maguknak tartalmat, 
mintsem fordítva. Egyébként sem lenne könnyű eldönteni ma, hogy holnap milyen ismeretekre 
lesz szükség, ezért inkább az időtálló, bárhol és bármikor használható kompetenciák (pl. a 
gondolkodás, a tanulási képességek ) fejlesztését kell a tantervekben megfogalmazni. 
 
Az oktatás céljai 
 Az oktatás tartalmi szabályozása ma abban a megörökölt csapdában vergődik, hogy 
mindent azonos módon, azonos súllyal és jelentőséggel akar megtanítani. Az egyes oktatási 
szintek a felettük levőt akarják kiszolgálni, legfelül pedig a tanulmányi szakokra tagozódott 
egyetemek állnak. A felvételi követelmények teljesítése alapvető oktatási cél, amelyre (főleg 
régebben) mindenkit fel akar készíteni az iskola. A gyerekek jelentős része azonban nem képes 
bejutni, vagy nem törekszik a felsőoktatásba, ha mégis, akkor sem valamennyi tudásterületből 
egyszerre. A mai oktatási reformok egyik célja ennek az ellentmondásnak a feloldása, és egy az 
élet valós szükségleteihez közelebb álló rendszer kidolgozása. Ennek érdekében el kell dönteni, 
hogy:  

• mely kompetenciákat kell az iskolába kifejleszteni, 
• milyen műveltségeket kell kialakítani, 
• minek a szakértőivé kell a tanulóknak válniuk. 

Az oktatási célok meghatározásában azt is figyelembe kell venni, hogy alapvetően megváltoztak 
a tudás társadalmi elosztásával kapcsolatos elvárások, érdekek. Korábban még lehetett elit és 
képzetlen réteg, de ma már jelentős személyes és társadalmi problémát okoz a képzettség hiánya. 
Emiatt erős a törekvés a műveltségbeli egyenlőtlenségek kiküszöbölésére. A nemzetközi mérések 
ma már a leszakadók nagyságrendjét is mérik, ami a nemzeti kormányzatokat a hátrányok 
kiküszöbölésére sarkallja, mivel így erősíthetik az országuk versenyképességét, gazdasági 
stabilitását. 
A gondolkodási képességek fejlesztése az alábbi szempontok figyelembe vételével történhet: 

• az általános képességek fejlesztése a merev tartami szabályozás helyett, 
• a műveleti gondolkodás erősítése (matematika, természettudományok kiemelt szerepe) 
• az emberi információfeldolgozás (szervezés, tárolás, felidézés - memorizálás) 
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folyamataira figyelés 
A tanulási képességek fejlesztése azért vált még fontosabbá, mert társadalmi igénnyé vált a tudás 
állandó megújítása, a személyek, közösségek és intézmények tanulási potenciáljának emelése. A 
tanulási folyamatok tudatos szervezése, ellenőrzése a metakogníció, melynek tanulási 
teljesítmény növelő hatását vizsgálatok igazolták. A metakognitív tanulási stratégiák kidolgozása 
és elsajátítása segíti a tanulást, a tanításban is törekedni kell a metakognitív tudatosságra, ezen 
módszerek alkalmazására.  
 Az idegélettani és pszichológiai kutatások az utóbbi időben más megvilágításba helyezték 
a memória szerveződését, és működését is. Az ugyan vizsgálatok nélkül is nyilvánvaló volt, hogy 
az iskolában tanultak hamar elfelejtődnek, ezért időről időre újra kell tanulni az éppen szükséges 
dolgokat. A korábban igen fontos „memoriter” jelentősége egy időben csökkenni látszott, de a 
régiek helyébe újak léptek, pl. azonosítók címek, jelszavak stb. Az iskola feladata az eredményes 
memorizálás készségeit és a tudás strukturálásának, szervezésének képességeit tanítani. 

A tanulás hatékonyságának fejlesztésében kiemelkedően fontos, hogy tisztában legyünk e 
folyamat jellegzetességeivel. A tanulás korszerű, konstruktivista tanulási modellje szerint  a 
tanulás a környezettel való interakcióban megy végbe, ebből az is következik, hogy a tudás nem 
alkalmazható automatikusan új helyzetekben, a transzfer lehetősége sokkal kisebb, mint korábban 
gondolták. A közvetlen tanítás helyett hatékonyabb lehet olyan tanulási környezet létrehozása, 
amelyben a tanuló önálló tevékenységéhez minden feltétel együtt van. Az ilyen környezetek 
megteremtéséhez legnagyobb mértékben az információtechnológia járulhat hozzá. 

Az iskolák átalakulását meghatározza az élethosszig tartó tanulás igényének kialakulása. 
A felnőttek tanulása már nem a fiatalkorban elmulasztottak pótlása, hanem az élet természetes 
velejárója.  Az iskola ezzel együtt számos új feladatot is kap: nem csak a kognitív tartalmak, 
hanem az affektív tényezők, attitűdök, beállítódások is fontosak. „Nem elég a tanulókat csupán 
az értelmi fejlődés tekintetében felkészíteni a felnőttkori tanulásra, el is kell érni, hogy az 
iskolából kikerülve valóban folytassák is a tanulást. Ehhez ki kell alakítani a megfelelő értékeket, 
attitűdöket, fejleszteni kell a motivációt. Alapvető szempont a tudásnak, mint értéknek a tisztelete, 
a hit abban, hogy elmélyültebb tudással gazdagabb életet lehet élni.”   
 

 
 Tudás és gazdaság 
 A társadalom működését, fennmaradását legközvetlenebbül a gazdasági tevékenysége 
szolgálja. A termelési módok fejlődése, az emberi ismeretek gyarapodása egyre több ágra 
bontotta és egyre bővebb tudásbeli alapokra helyezte a termelő és szolgáltató tevékenységet. A 
gazdaság által mozgatott anyagi erőforrások mennyisége és ennek a tőkének a természete ma már 
meghatározó a társadalmi viszonyok tekintetében. Ennek a folyamatnak a részeként 
megfigyelhető az is, hogy a gazdaság szereplői, szervezetei egyre nagyobb figyelmet fordítanak a 
saját fejlődésüket befolyásoló oktatásra és képzésre. A globalizált világgazdaságban nemzetközi 
szervezetek alakultak, amelyek az olyan, közvetett hatást gyakorló területekre is kiterjesztik 
működésüket, mint az oktatási rendszerek. Ilyen szervezet a fejlett nemzetgazdaságú országok 
gazdasági együttműködést és fejlődését elősegítő OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) is, amelynek oktatáskutatással és fejlesztéssel foglalkozó szakosított 
szervezete a CERI (Centre for Educational Research and Innovation).  
 Az OECD és más, gazdasági- és társadalmi fejlesztéssel foglalkozó nemzetközi szervezet 
(EU) dokumentumaiban gyakran szereplő fejlesztési cél a tudás alapú gazdaság felépítése, ennek 
feltételeként pedig a tanuló társadalom feltételeinek megteremtése. Ehhez a releváns tudás pontos 
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meghatározása, tudás termelésének és elosztásának megszervezése szükséges, amelyet a 
professzionális tudásmenedzsment feladatául kell kiszabni. Ebben a folyamatban a közoktatás és 
az iskola csak az egyik szereplő, amelynek együtt kell működnie más tanulási szervezetekkel és 
formákkal, és amelynek meg kell találnia helyét és szerepét az egyre élesebb tudáspiaci 
versenyben. Az OECD / CERI 2000-ben készült tanulmányában (Tudásmenedzsment és tanuló 
társadalom) a következő kérdéseket fogalmazta meg az átalakuló iskolák számára: 

• Képesek-e megfogalmazni az oktatás irányítói és a gyakorlatban tevékenykedő 
szakemberek azokat az új feladatokat, amelyek rájuk várnak és csakis ők képesek 
bármelyik más szereplőnél vagy intézménynél jobban elvégezni a tudás alapú társadalom 
létrehozásában és kiszolgálásában? Milyen újításokra van ehhez szükség?  

• Megtalálja-e az iskola azokat az eszközöket és módszereket, amelyek segítségével képes 
folyamatosan emelni az oktatás színvonalát és az igényeknek megfelelően növelni a 
tanulók teljesítményét? Ha a tudást terméknek tekintjük – márpedig a munkaerőpiacon 
már elég régóta az –, hogyan állítható elő a mai szinten, miközben a „termelő szervezet” 
egy évszázad óta szinte változatlan?  

• Tudományos alapokra lehet-e helyezni az oktatást? Lehetséges-e új funkciót adni az 
iskolának elméleti kutatási eredményekre támaszkodva? Tudományosan kidolgozott 
rendszerré kell fejleszteni, avagy inkább egyfajta művészet az oktatás, amely olyan mélyen 
a gyakorlatban gyökerezik, hogy rendszeres oktatáselméleti tudományos alapokra 
helyezésének semmi haszna nem lenne?  

A felsorolt kérdések megválaszolását, az ennek megfelelő fejlesztési stratégiák kidolgozását az is 
nehezíti, hogy a gazdaságban kissé mást neveznek tudásnak, mint amit a klasszikus iskolai 
oktatásban. A gazdasági szervezetek működésében sok sajátos, helytől és időtől függő elem van, 
amire vonatkozóan nem lehet általános tudást szerezni. Szükségesek olyan beruházások, amelyek 
adott körülményekre felkészítő képzést támogatnak, és illeszkednek a közoktatás adottságaihoz 
is. Utóbbi azonban meglehetősen rugalmas határfelület, amely állandó átalakulásban is van, 
illetve a magán- és állami oktatási szféra változatos módon kapcsolódik is egymásba.  
A gazdasági életben szükséges tudás kategóriái: 
A tények ismerete (know-what). Általában ezt nevezzük információnak, jellemzője, hogy kisebb 
egységekre bontható, rendszerezhető, csoportosítható, továbbítható. Az információ keresését, 
szelektálását és felhasználását is tanulni kell. 
Az okok ismerete (know-why). A természetben, az emberi elmében és a társadalomban 
végbemenő változások alapelveinek és törvényeinek ismerete. E tudás megszerzéséhez 
elengedhetetlen a befektetés a tudományok és a közoktatás fejlesztésébe, a képzésben pedig 
nélkülözhetetlen a kísérletezés, a terepmunka, a tapasztalatszerzés. 

• Az út ismerete (know-how). A képességek és a készségek fejlesztésével elsajátítható 
szakértelem, minden gazdasági tevékenységben óriási szerepe van. A tudás legkevésbé 
megközelíthető és a legbonyolultabban átadható válfaja, ezt a legnehezebb mások által is 
használható információvá alakítani, hiszen elsajátítása folyamán is szüntelenül változik a 
tartalma. Van elméleti és gyakorlati része, nemcsak egyénekben, hanem közös területen 
működő csoportokban is kifejlődhet. 

a megfelelő személyek ismerete (know-who). Az információkhoz jutás ismerete és a szociális 
kapcsolatok melyek egyre fontosabbá válnak a termelésben és az említett három tudásfajta 
megszerzésében is. Ez a tudásfajta magában foglalja a társas kapcsolatokra való készséget, a 
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kommunikáció és az együttműködés képességét is. 
A tudás bármely formájáról legyen is szó, a kulcskérdés az, hogy kinek és milyen módon 

kell biztosítani a megszerzését? Ki kell alakítani azokat az arányokat, képzési formákat és 
tartalmakat, amelyek a tudást, mint köztulajdont, illetve mint magántulajdont képesek előállítani, 
kezelni. A társadalom nem adhatja át teljesen a beilleszkedéshez szükséges tudás közvetítését a 
magánszférának, de nem is vállalhatja fel pl. a speciális termelési ismeretek oktatását. A 
közoktatás feladata – ezen belül a helyi innovációé is az, hogy a további ismeretszerzést lehetővé 
tevő készségeket, képességeket építsen ki. Ebben fel kell használni a „rejtett tanterv” adta 
lehetőségeket is, azaz a szavakban nem megfogalmazható viselkedésmódok, eljárások közösségi, 
emberi kapcsolatokon alapuló átadását is. Ennek lehetőségét bővíti, ha az életet átfogó tanulás 
kilép az iskola falai közül, megnövelve a szociális interakciók körét. 
 
 A tudás alapú gazdaságban a verseny a technológiák között is kiéleződik, ezért kiemelt 
fontosságú a kutatás és fejlesztés támogatása, illetve a szaktudást igénylő technológiákat 
alkalmazni képes „humán erőforrás” képzése. Ennek érdekében a gazdaság számos új 
követelményt támaszt az oktatás iránt. 

• A tanulókat a gyorsan változó szakmai életre kell felkészíteni.  
• A gazdasági siker és a társadalmi kohézió feltétele a másokkal való interakciókon 

keresztüli tanulás.  
• A lassabban haladó tanulóknak biztosítani kell a feltételeket ahhoz, hogy részt vegyenek a 

gazdasági tevékenységekben és a társadalom életében.  
• Az egész életen át tartó tanulás érdekében meg kell szervezni a felnőttképzés széles 

választékát.  
• A társadalmi tőke növeléséhez való hozzájárulás morális kérdés is, ezért nő a nevelés 

felelőssége.  
• Az oktatás és a nevelés eredményessé tétele nem várható el egyedül az oktatási 

intézményektől. Új munkamegosztásra és együttműködésre van szükség a termelő 
ágazatok, a magánszektor, valamint a tanulás régi és új helyszínei között.  

• A gazdaság egyes területein eltérőek a szükséges ismeretek és készségek és az ennek 
megfelelő tanulási körülmények. Ezért sokszínűvé kell alakítani a közoktatást, fel kell 
tárni a specializált oktatás iránti konkrét igényeket, és ennek érdekében fejlesztésre szorul 
az oktatáskutatás is.  

Ezek a feladatok és kihívások „átmozgatják” a megmerevedett oktatási rendszereket, de azzal 
számolni kell, hogy a változtatások csak a sajátosságok figyelembevételével történhetnek. Ezek 
egyike, hogy a pedagógiai munka nagyon nagy részben „tacit tudásra” épül, azaz a tanárok nem 
tudják megmondani, hogy miért sikeresek, vagy sikertelenek. Nagy szerepet játszik az egyéniség, 
az emberi tulajdonságok, amelyek leírása és hatásuk megmagyarázása – adott helyzetekkel 
összefüggésben – nem könnyű. Vannak törekvések e tudás explicitté alakítására, de hasznos lehet 
a legjobb gyakorlat átvétele is (best practice), minden elméleti magyarázat nélkül. Ezeket a 
sajátságokat a tanárképzési, továbbképzési formák átalakításában is figyelembe kell venni. 
 A tanári kompetenciák nem csak azért nehezen megfogalmazhatók, mert sok rejtett tudást 
tartalmaznak, hanem azért is, mert változik a tanítás megrendelői oldala és eszközkészlete. Az 
átalakuló iskola korszerűbb eszközökkel és módszerekkel dolgozik, és jobban figyel a tudást 
„megrendelők”, mindenekelőtt a gazdaság igényeire. Lehet vitatkozni ezzel a prioritással, pl. a 
humán értékek elsődlegességét hangsúlyozva, de az iskolától elvárt „művészet” éppen az, hogy 
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képes legyen egyszerre kiszolgálni a gazdaságot és közben megőrizni az ember(i)séget. Ebben 
lehet segítségére az oktatáskutatás, amelynek sajnos nincs túl nagy tekintélye a pedagógusok 
körében. Pedig ma már ez a szakterület is nagykorúvá vált és egyre jobban megtalálja az utat a 
gyakorlat felé. 

Az OECD szakértői szerint: „az iskolai oktatás feladata lesz, hogy kifejlessze a 
tanuláshoz szükséges kompetenciákat, metakognitív készségeket, mindenkit képessé tegyen a 
tudás megszerzésére. 
A folyamatban lévő társadalmi átalakulás, és elkerülhetetlen közoktatási modernizáció közötti 
összefüggéseket így világítja meg a CERI dokumentuma:    

• Ahogy az emberek egyre gyakrabban változtatnak munkahelyet, esetleg szakmát, egyes 
készségek gyorsabban elavulnak. Ez teszi szükségessé, hogy a munkahelyeken folyó 
oktatás kiegészítse az iskolait. A költségkímélő, könnyen alkalmazkodó képzési formák 
iránti igény megváltoztathatja a hagyományos iskola funkcióját és struktúráját.  

• Az oktatóknak szükségük van az információs és kommunikációs technológiai készségekre 
és a technika rendszeres használatára, ezért lehetővé kell tenni, hogy elsajátítsák azt. Az 
IKT olyan kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat a formális oktatás számára, amellyel 
számolni kell.  

• A tudás egy része gyorsan elavul, ezért számot kell vetni azzal, hogy mely ismeretek 
merülhetnek gyorsan feledésbe, ezeket esetleg fel lehet cserélni másokkal és melyeket kell 
megőrizni és szüntelenül továbbépíteni.  

• A kínált oktatási szolgáltatások választéka bővülni fog, a szélesedő lehetőségek között lesz 
a felnőtt- és a távoktatás, az IKT.  

• A felsőoktatási- és felnőttképző intézmények széles ügyfélkörre számíthatnak, keresik a 
helyüket és a kapcsolatokat, és a piachoz igazodva az azonnal hasznosítható tudás 
átadására törekednek. A tudás minősége is változatossá válik, az „ügyfélkör” igényei 
szerint. Fenntartásukból lassan kiszorul az oktatási kormányzat, így a minőség 
garantálása és ellenőrzése is lehetetlenné válik.  

• Elmosódottabbá válnak a határvonalak a formális és informális tanulás, a szakmára való 
felkészülés, a szabadidős tevékenységek, az iskola és más közösségek vagyis az élet és az 
iskola között. Várható, hogy az iskola, a munkahely és az otthon között szorosabb 
kapcsolat alakul ki. Az iskolák többfunkciós, sok korcsoportot kiszolgáló, könnyebben 
használható, hosszabb nyitvatartási idővel működő közösségi tanulási központokká 
fejlődnek tovább, rugalmas munkarendjükbe bevonják a háztartásokat, a munkahelyeket, 
a civil szervezeteket, és tanulási hálózatba szerveződnek.  

• Egyre inkább elvárható az iskoláktól, hogy kivegyék részüket az erkölcsi és állampolgári 
nevelésből, készítsenek fel a felnőtt élet kötelességeire és jogaira, a közösségi együttélés 
szabályaira, a törvények betartására, a társadalmi rend és a szociális kohézió 
fenntartására vagy kiépítésére.  

Fentiekből kiviláglik, hogy bármennyire is szeretné pl. a tanártársadalom a status quo 
megőrzését, vagy éppen a visszatérést a régi RENDhez, a jelenlegi helyzetből csak előrefelé van 
kiút. A közoktatási rendszerbe szükséges átalakítás mennyiségi- és minőségi szempontból is 
több, mint egyszerű reform. Az új pedagógiai koncepciókat működésbe kell hozni, azaz nem elég 
egyszerűen megismertetni a tanárokkal, hanem belső meggyőződéssé is kell formálni azokat és 
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elvárásokkal  ki is kell kényszeríteni az alkalmazásukat. A helyi szinten folyó fejlesztéseknek 
ebben nagy szerepe lehet, de meg kell találni az oda illő feladatokat, elkerülve a központi 
irányítás, vagy a köztes szakmai szint kompetenciájába tartozó területeket (pl. a tantervi 
fejlesztést).  Mindebben a gazdaság feladata az lehet, hogy mint megrendelő, kapcsolódjon be az 
iskolai minőségbiztosítási feladatokba, illetve vállaljon részt az iskolán kívüli tanulási formák 
hálózatának kiépítésében, továbbra is támogatva a formális szakképzést. 
 
A tudásmenedzsment 

 Az iskolák előtt álló feladatoknak való megfelelés szervezeti-, szerkezei változásokat is 
feltételez, amelyek nem mehetnek végbe koncepcióváltás nélkül. Ma a legtöbb iskola 
elszigetelten működik másoktól és a tanárok sem keresik egymással különösebben a szakmai  
kapcsolatot, sem intézményen belül, sem azon kívül. Ahol mozgásba lendült a pedagógiai 
innováció (USA, néhány nyugati- és északi állam), ott meglepően gazdag együttműködés, 
tapasztalatcsere, ötlet- és módszerbörze bontakozott ki. Nálunk is vannak már kezdeményezések, 
mindenekelőtt a Sulinet - programiroda részéről. Az elektronikus info- kommunikáció 
eszköztárának felhasználásával a tanárok és az iskolák is folytathatnak olyan kollaboratív 
tanulást, mint amilyet tanítványaikkal maguk is gyakoroltatnak. A web-boardok hatékonyabbak 
ebben a tekintetben, mint a már hagyományosnak tekinthető e-mailezés (bár sokaknak még ez is 
nehézséget okoz). A tudományban és a gazdaságban már régóta működnek ilyen, akár 
nemzetközi méretű tanuló hálózatok. A Sulinethez Programirodához hasonló tudásmenedzsment 
segíthet az iskolák közötti hálózatok kialakításában, ahogy pl. tette ezt az Innovatív Iskolák 
Hálózatának kiépítésében és működtetésében. Kívánatos lenne azonban, ha az intézményen belül 
is kialakulna valamiféle belső hálózati tanulás. Az OECD tanulmány szerint: „a 
tudásmenedzsment gondoskodna arról, hogy ez az igényekhez igazodva egyénileg vagy 
csoportokban, esetleg hálózatok szervezésével, kapcsolatok építésével történjen. Különösen nagy 
segítség lenne ez a kezdő tanárok számára. A legtöbb iskola sokat tanulhatna azoktól a cégektől, 
amelyek időről időre tréningeket szerveznek munkatársaik számára, ahol nem szégyen a kudarc, 
a próbálkozás, ahol lehet egymástól tanulni. A tanárok fejlődésének egyik feltétele, hogy képessé 
váljanak tanulni a szakmai hibákból és kudarcokból is.” Ezt a gondolkodásmódot még nehéz 
elfogadtatni a tanárokkal, de az eszközök már rendelkezésre állnak a helyzeten való 
változtatáshoz. Az akciókutatás (action research), a tanítási gyakorlat önellenőrzése (reflected 
practice), a „tanár kutatás” (teacher reasarch) kipóbált eszközök, amelyek pl. a pedagógiai-, 
szakmai szervezetek, oktatáskutató intézmények, vagy a pedagógusképző-,  továbbképző 
intézetek segítségével terjedhetnek el. Az integrált természetismeret tantárgy pedagógiai 
rendszerének fejlesztése akciókutatásra épül, a benne résztvevő tanárok tapasztalatai, reflexiói 
hasznosan lehetnek más kollégák számára is. 
 A tudás menedzselése során arra is figyelni kell, hogy egyre fontosabb lesz a csoportok 
tudása, az egyéni tudást is a csoport részeként kell megtervezni és megszerezni. Ez a szemlélet 
már szerepet játszik pl. a tanulói csoportmunka terjedésében, de még nem került át eléggé az 
iskolai tanári munkacsoportok életébe. Pedig: „a kompetencia és a szakmai tudás könnyebben 
szerezhető meg szituációs tanulással, ha valaki olyan csoport közös munkájában vesz részt, 
amelynek tagjai már rendelkeznek ezzel a kompetenciával. A kezdők ilyen közösségben gyakorlati 
jártasságokra és készségekre tehetnek szert. A csoportban tanulás egybeolvad a munkával, a 
tudás megszerzése együtt jár a tanárszemélyiség kialakulásával, hiszen egyszerre tanul meg 
valamit csinálni, valahol lenni, valahová tartozni. A közösségben gyakorlás ismeretszerzésre, 
formális és informális, véletlenszerű tanulásra is lehetőséget ad, és nem utolsósorban kifejleszti 
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az élethosszig tartó tanulás igényét. A természetismeret munkacsoport tagjai éppen az integráció 
jellege miatt jobban ráutaltak egymás tudására, a folyamatos módszertani fejlesztések 
kicserélésére, ez erősíti a belső hálózati tanulást is. A munkacsoport tagjai a térbeli közelség 
(közös tanári szoba) ellenére (főleg az időbeli egyeztetés nehézsége miatt) intenzíven használják 
az e-kommunikáció eszközeit, pl. a helyi hálózatot és a különféle web-boardokat (BSCW, 
Synergeia, Sulinet). Ma már e nélkül nehéz lenne hatékony tudásépítést folytatni.   
 
 
A tudás minősége 
Értékelés és tartalmi szabályozás 
 

Az iskolákban mindig voltak különféle ellenőrző, felügyeleti rendszerek, mint pl. a 
szocializmus éveiben a szakfelügyelet, vagy a rendszerváltás után a TOK intézménye. Hogy ezek 
mennyire szolgálták az oktatás minőségének emelését, erről megoszlanának a vélemények. A 
tekintélyelvű társadalomban, vagy a demokrácia kibontakozása idején inkább a hatalomgyakorlás 
eszközeként működtek, mintsem pedagógiai szolgáltatásként. Az iskolákat mások is vizsgálták, 
de ezek az elméleti kutatások kevéssé csatolódtak vissza a napi gyakorlatra. 

A posztmodern, tudás alapú társadalom, illetve a gazdasági verseny viszonyai másféle 
követelményeket állítottak az oktatási rendszerek elé. Kialakultak azok a tudományos módszerek, 
amelyekkel az olyan humán rendszereket is pontosan lehet vizsgálni, mint amilyen az emberi 
személyiség, az egyéni-, illetve a különféle csoportokban megjelenő tudás. A mérési módszerek 
fejlődése azonban csak az egyik oldala a tudás menedzselésének, a másik, hogy tisztában kell 
lenni a mért eredmények társadalmi értékével. Ez nyilvánvalóan az ismeretek és képességek 
adaptivitásával áll arányban, tehát ismerni kell azt a kontextust, amiben alkalmazásra kerülnek. 
Ha a tanulás célja a társadalmi munkamegosztásban való részvétel biztosítása, akkor a 
munkaadók igényei, illetve az elvégzendő munka jellege felől lehet megközelíteni ezt a kérdést. 
Ha más értékeket is szeretnénk megjeleníteni, akkor a megélhetéshez közvetlenül nem 
kapcsolódó egyetemes kultúra felé terelődik a figyelem.  

 Az elmúlt években (1998, 2000) Csapó Benő és munkatársai végeztek átfogó 
tudásméréseket a hazai iskolákban. Néhány nagy nemzetközi mérés, pl. PISA 2000, TIMS, 
megerősítették a kutatók észrevételeit, azt a jelzést, hogy baj van a magyar iskolások tudásával, 
nemzetközi összehasonlításban egyes területeken komoly visszaesés tapasztalható. A magyar 
tanulók természettudományos és matematikai tudása a hetvenes években élenjáró, a 
nyolcvanasban kiemelkedő, a kilencvenesben erősen visszaeső volt. A mélyebb elemzések a 
tanulás kevéssé hatékony módjára, a tudásról vallott téves elképzelésekre és a gondolkodási 
kompetenciák fejlesztésének hiányára vezették vissza ezeket a változásokat.  

A helyzet javítására a hazai szakemberek tudásán kívül a nemzetközi tapasztalatokat és tudást 
is fel kell használni. Meg kell például határozni, hogy milyen az oktatás kívánatos minősége, mit 
nevezhetünk ma használható tudásnak. Megkönnyíti a válaszadást, hogy a tudás meghatározása 
az utóbbi években az oktatáselmélet egyik kiemelt területévé vált és kifinomult fogalomrendszer 
alakult ki a tudás különböző tulajdonságainak jellemzésére. Forrás: Csapó Benő, Az iskolai tudás 
minősége (1999): 
 
A minőség értelmezései 

• A mennyiség ellentéte (mit tanítunk? tananyag kiválasztás, tantervkészítés), 
• a tudás szerkezete, szervezettsége, 
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• a tudás színvonala, nívója, a „kiemelkedő” meghatározása (a minőségek egy ranglétrán 
elhelyezhetők), 

• Elmélyült, megértésen alapuló, használható tudás. 
• kifinomultság, letisztultság, nemes egyszerűség. 

 
Ha a tudás adaptivitását, alkalmazhatóságát állítjuk a minőség kritériumaként, akkor azt is 
figyelembe kell vennünk, hogy a tudás megszerzésének és használatba vételének környezete 
eltérő. „A készségeink, képességeink alapvetően kötődnek ahhoz a tartalomhoz, kontextushoz, 
amelyben azokat elsajátítottuk. A transzfer tehát nem automatikus… Konkrét, hatékony, az adott 
tartalmakon jól működő készségeket, képességeket célszerű kialakítani. Ha nem mindegy, hogy 
mit gyakoroltatunk, akkor nagyobb a felelősségünk a tanítás tartalmának megválasztásában és 
nagyobb körültekintésre van szükség az érvényes, a jelentősséggel bíró tudás körülhatárolása 
során.” A kognitív pszichológia forradalma megvilágította, hogy az emberi értelem lényege a 
műveleti struktúrák kialakulása, műveletvégzés. Ebből az a probléma adódik, hogy egy 
meghatározott tartalmon kifejlesztett képesség nem válik automatikusan alkalmazhatóvá egy 
másik tartalmon. Az emberi gondolkodásra az egyes tartalmakhoz szorosan kapcsolódó 
gondolkodási sémák használata jellemző, a tartalomtól független készségek képességek létezése 
megkérdőjelezhető. „Meg kell találni azokat a tanítási módszereket, amelyek – tekintettel a 
kognitív működés sajátságaira – a legjobban fejlesztik a gondolkodást, a képességeket. Ez akkor 
valósítható meg a legjobban, ha az oktatás tartalmainak közvetítését egyben felhasználjuk a 
gondolkodás képességeinek fejlesztésére is, azaz az ismeretek és képességek jól kidolgozott, 
hatékonyan együttműködő rendszereit alakítjuk ki.” (Csapó) 
 A tanulás konstruktivista elméletében és a tudás minőségének meghatározásában is nő a 
megértés hangsúlyozása. Megértésről akkor beszélhetünk, ha sikerül az új ismeretet a meglévők 
rendszerébe illeszteni. Ennek három típusa lehet: 
• Intuitív tanuló (önálló, felfedező jellegű megértés) 
• Tradicionális tanuló (a készen kapott sémák gondolkodás nélküli átvétele) 
• Diszciplináris szakértő (az adott tudományág fogalomrendszerének kontextusában való 

megértés) 
 A mély megértés elérése nem könnyű feladat, és nem is vezet egységes eredményre, mivel a 
tudásépítés személyes folyamat. Utóbbi miatt van nagy jelentősége az előzetes ismereteknek, 
„amelyek figyelmen kívül hagyása azt eredményezheti, hogy az új ismeretek a meglévőktől 
függetlenül, azokkal párhuzamosan épülnek fel, és mintegy zárványként maradnak a hibás, a 
tudományos ismeretrendszerrel ellentétes fogalmi képződmények, a tévképzetek.” (Korom) 

A minőség ellenőrzése: 

 Nem elegendő meghatározni a tudással szembeni követelményeket ( ez a tantervfejlesztő 
munka része), emellett szükség van a teljesítés ellenőrzése is, lehetőleg standardizált 
mérőeszközökkel. A mérőeszköz rendelkezésre állása ugyanakkor még nem biztosítja az 
eredményes mérést, mivel ehhez a mérő személyes hozzáértésére is szükség van. „Kevés 
gyakorlati hatása lehet az új információknak, ha az oktatásban érintettek, tantervkészítők, 
vizsgaszakértők és tanárok széles köre nem rendelkezik azokkal az elméleti – fogalmi keretekkel 
és gyakorlati technikákkal, amelyekkel a tanulók tudása szakszerűen elemezhető.” 

A tudás minőségének mérése és az eredmény visszacsatolása a tanítás számára a 
diagnosztikus pedagógiai értékelés (Vidákovich) folyamatában történik. Ennek igen nagy a 
jelentősége, mert a tanítási folyamat szabályozása így megfelelő viszonyítási pontok mentén 
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történhet. Az egész szemléletmód közelít a gazdaságban már megszokott termelési modellhez: 
„A minőség mérése önmagában csak egy adott állapot fenntartására elegendő. A minőség 
fejlesztése ennél sokkal bonyolultabb feladat, egy sor komplex tevékenység együttese, amelyet a 
megfelelő filozófiai alapozás, a minőség-politika és a minőség „menedzselése” foglal keretbe. A 
minőség fejlesztésének egyik legfontosabb forrása a kutatás-fejlesztés: egyre jobb minőségű 
termékek és az előállításukhoz vezető nagyüzemi technológiák kidolgozása. Az iskolai 
„termékváltáshoz” szintén új minőségű termék kifejlesztésére, sőt a termékek és technológiák 
folyamatos fejlesztésére lenne szükség.” (Csapó) 

A pedagógiai rendszerek komplexitása, a tanulási környezetek sokfélesége, a „termék” 
sajátosságai, és főképpen a tanulási – oktatási folyamat és az eredményeként megjelenő tudás 
bonyolult kapcsolatrendszere miatt az oktatási rendszernek sokkal több a speciális vonása, mint a 
gazdasággal mutatott hasonlósága. A tanárok munkáját nem lehet egyszerű technológiai 
folyamatokra lebontani. A tanárok önálló problémamegoldó, alkotó értelmiségi mivoltának 
erősítésére van szükség. A fejlesztés legfontosabb feladata a szakmai kompetencia, a pedagógiai 
kultúra javítása. A tanítás „finomhangolása”, a tapasztalatok folyamatos beépítése a pedagógiai 
tudás-bázisba a mindennapok gyakorlatában valósul meg, a tanárok személyes közreműködése 
nélkül megoldhatatlan a minőségi tudás közvetítése. 
 
 

A tanulás fejlesztése 
 
Konstruktivizmus1 
 A tanulás/tanítás fejlesztése során beavatkozunk egy folyamatba, ezért nem árt, ha világos 
képpel rendelkezünk arról, hogy mi folyik és hogyan. Néhány évtizeddel ezelőtt még sokan meg 
voltak győződve arról, hogy a tudás átadható valami, a tanár adja, a diák – ha odafigyel – kapja. 
Valószínű, hogy ezzel a módszerrel valóban lehet tanulni, de újabban erős kétségek támadtak az 
így szerzett tudás minőségével kapcsolatban. A kutatók szerint a tanulás olyan tevékenység, 
amelynek során személyes tudásépítés folyik és a végeredményt nem valamiféle igazság elv, 
hanem a használhatóság minősíti. Ez a konstrukciós folyamat adta a filozófiai irányzat 
elnevezését. Időközben a neveléselmélet is felfedezte ezt a modellt és számos gyakorlati 
összefüggést is feltárt. A mai pedagógiai módszertan nem nélkülözheti ezeket az alapvetéseket, 
még ha vitát kavaró is némelyik állítás. A Politechnikum természettudományos nevelési 
gyakorlatában igyekszünk érvényesíteni az alábbiakban ismertetendő elméletet. 
 
A konstruktivista ismeretelmélet 

Hogyan tudhatjuk meg, hogy mit tudunk? Mi a tudás? Mi az igazság? Mi a valóság? Ezek 
nem csak az ismeretelmélet és a tudományfilozófia számára fontos kérdések, hanem a tudomány, 
a nyelvészet, az oktatáspszichológia és a mesterséges intelligencia fejlesztő számítógép tudomány 
számára is. A tudást általában a birtokosától teljesen függetlenül értelmezzük, ami inkább a 
megismerhető külső valósággal függ össze, mintsem a megismerő részeként, az egyéni 
tapasztalat függvényeként. 

Régen az emberek azt hitték, hogy csak Isten pillanthatja meg a valódi világot. A 

                                                 
1 http://www.cdli.ca/~elmurphy/emurphy/cle.html 
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matematika és a logika nagy szerepet játszott ennek a tudásnak a megváltozásában. A reneszánsz 
idején a tudományos módszerek sokat fejlődtek és képessé váltak az igazság felderítésére. Kant, a 
nagy német filozófus később visszautasította a tudomány azon képességét, hogy teljes mértékben 
megismerje a világot. Később a modern világkép ismét a teljes megismerhetőséget hangoztatta. A 
posztmodernek visszatértek a megtagadott idealista igazságelmélethez, de azt egy dinamikus, 
változó, időtől, helytől és nézőponttól függő elmélettel helyettesítették. 

Az ismeretelméletben tehát megfigyelhető egy fejlődés az állandó, változatlan tudásképtől 
egy sokkal adaptívabb és aktívabb látásmód felé. A korai elméletekben a tudást a független 
létezőről való ismeretként értelmezték. Ebben az objektivista látásmódban a dolgokhoz belső 
elképzelések rendelhetők, amelyek a valóság tükörképeinek felelnek meg. Ebben az 
elképzelésben a tudás a valóságot reprezentálja, elválasztva és függetlenítve a tudás birtokosától, 
és akkor számít igaznak, ha híven tükrözi a való világot. 

Az objektivizmus lényege így foglalható össze (Jonassen,1991): A tudás állandó, mert a 
dolgok fontos tulajdonságai megismerhetők és viszonylag állandóak. Az objektivizmus 
metafizikai következtetése az, hogy a világ létezik, szerkezete van és ez a szerkezet modellezhető 
a megismerő által. Az objektivizmus azt tartja, hogy az értelem célja a tükör tartása, hogy a 
valóság és annak szerkezete a gondolkodás által elemezhető és feltárható legyen. Ezeket a 
gondolkodási folyamatokat a megismerőn kívülinek és a valóság által meghatározottnak tartották. 

Ezzel ellentétben a konstruktivista látásmód azt állítja, hogy a tudás és a valóság nem 
rendelkezik egy objektív, vagy abszolút értékkel, azaz végül is nem vagyunk képesek megismerni 
a valóságot. Von Glassersfeld (1995) által javasolt valóság elmélet dolgok hálózatából és 
kapcsolódásából épül fel, amikben az életben megbízhatunk, vagy amelyben azt hisszük, hogy 
mások megbíznak. A megismerő fölépít magában egy tapasztalatokon nyugvó valóságképet, és 
kapcsolatba hozza azt a környezettel. Ebben a gondolatban az igazság a valósággal való 
kapcsolatot jelenti, valamiféle életképességet. A konstruktivista számára az elméletek, modellek 
és elképzelések akkor életképesek, ha a megfelelően alkalmazhatók abban a kontextusban, 
környezetben, ahol létrejöttek.  

Ismeretelméleti mezőben vizsgálva az objektivizmus és a konstruktivizmus élesen 
szemben állnak egymással. Többféle konstruktivizmus is felbukkant. Megkülönböztethető 
radikális, szociális, fizikai, evolúciós, posztmodern konstruktivizmus, szociális 
konstrukcionizmus, információfeldolgozási konstruktivizmus. Egyesek azt mondják, hogy 
annyiféle konstruktivizmus van, ahány kutató. Ernst von Glassersfeld, Piaget elméleteinek 
követőjeként a radikális konstruktivizmussal hozható összefüggésbe. Radikális, mert szakít a 
konvenciókkal és kialakítja az objektív valóságot nem tükröző tudás képét, amely személyes és a 
tapasztalatok által megkonstruált. A radikális konstruktivizmus úgy tekinti a tudást, mint ami az 
érzékelés vagy a kommunikáció útján is megszerezhető és a gondolkodó egyén által aktívan 
felépítendő. A gondolkodás adaptív és a tapasztalati világ rendszerezését teszi lehetővé, nem az 
objektív valóság felfedezését. 

Von Glassersfeld radikális konstruktivista álláspontjával ellentétben több szociális 
konstruktivista állt elő egy elfogadhatóbb elképzeléssel. Heylingen (1993) szerint a szociális 
konstruktivizmus „igyekszik egyetértésre jutatni a valóságról, igazságról vallott nézeteket. Az 
igazság, vagy a valóság azokkal a konstrukciókkal hozható összefüggésbe, amelyeket egy adott 
társadalmi csoport többségi része elfogad. Tehát amíg az objektivizmus és a konstruktivizmus 
közti választóvonal világos, addig a konstruktivizmus különféle változatai gyakran 
egybemosódnak. … 
A konstruktivista ismeretelméletet szemmel láthatóan nehéz egyértelműen jellemezni. 
Mindazonáltal abban számos kutató és oktató egyetért, hogy milyen hatása lehet az oktatási 
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gyakorlatra, és a tanulásra. Sok konstruktivista gondolja, hogy ez a gondolkodásmód segíthet a 
gyengélkedő iskolarendszer bajain, és meggyőző alternatívája lehet a korábbi pedagógiai 
paradigmáknak. 
 A természettudományos nevelés területén, a tudományok felől nézve nem könnyű 
elfogadni a konstruktivizmus ismeretelméleti állításait, hiszen úgy érezhetjük, hogy vannak a 
fizikai világnak olyan tartópillérei, törvényei, amiket objektívnek tarthatunk. Óvatosságra int 
azonban pl. a modern kísérleti fizika néhány eredménye is, korábban lezárt elméleteket 
megkérdőjelezve. A pedagógiai alkalmazás szerencsére nem kívánja meg az ismeretelméleti vita 
kiélezését.   
 
A konstruktivista tanuláselmélet 

A konstruktivizmust gyakran élesen szembeállítják a tanulás behaviorista modelljével. A 
behaviorista pszichológia azokat a változásokat vizsgálja, amelyek a magatartásban kifejeződnek, 
szemben a csupán belső lelki változásokkal. A tanulást úgy értelmezik, mint a megfigyelhető 
magatartás változását és alakítását, az egyén környezeti ingerekre adott válaszainak szelektív 
megerősítése következtében. A tudatot úgy képzelik, mint valami üres edényt, amit meg lehet 
tölteni a tudással, vagy mint a valóságot visszatükröző tükröt. A behaviorizmus figyelme a 
tanulóknak a környezettről szóló tudás felhalmozására fordított erőfeszítéseire irányul, valamint 
arra a tanári munkára, amivel átvinni igyekeznek ezt a tudást. Emiatt az átvitel elképzelés  miatt 
ez az instrukcionista szemlélet nagymértékben passzív, tanár által irányított és ellenőrzött. Ebben 
az összefüggésben a behaviorizmus az objektivizmus szinonimájának is tekinthető, mivel 
objektivista ismeretelméletet alkalmaz. 

A tanulás objektivista elméletének legfontosabb állításai (Jonassen, 1991): Az 
objektivisták hisznek a világról alkotható megbízható tudásban. Ezzel megegyezően a tanuló 
célja ennek a tudásnak az erősítése, a tanárnak pedig a tudás átadása. Az objektivizmus azt is 
állítja, hogy a tanulók azt a tudást szerzik meg, amit nekik átadnak. Ezért a tanulás az objektív 
valóság beépítését jelenti. Az oktatás célja a tanulók segítése a valóságról való ismeretszerzésben. 
A tervezők és a tanárok célja az, hogy az eseményeket bemutassák számukra. A tanulóknak 
mesélnek a világról és azt várják tőlük, hogy megismételjék ennek tartalmát és építsék be azt 
saját tudásukba. 

Az objektivista modell a tanulás és tanítás sztereotip modelljét eredményezte, amely az 
oktatási reformok által széles körben kritizált és gyakran támadott. Susan Henley a 
konstruktivizmusról szóló vitában leírja álláspontját az objektivista modellel kapcsolatban:  Az 
osztályok rendszerint a tanár beszéde által irányítottak, erősen függenek a tankönyvtől és a 
tantervtől. E mögött a tudás állandóságának elképzelése áll, amelyet a diáknak el kell sajátítania. 
Az információk részekre osztottak és beilleszkednek egy egységes tudásba. A tanárok 
csővezetékként működnek, amelyen keresztül a gondolataik és elképzeléseik átáramlanak a 
passzív tanulókba. A tanulókban felmerülő kérdések, elképzelések és interakciók kevéssé 
kaphatnak teret. A tanuló célja az elfogadható és a tanár által kifejtett magyarázatok és eljárások 
megismétlése.  

Amíg a behaviorizmus a megfigyelhető külső magatartást hangsúlyozza és kerüli az 
értelmezések, elképzelések és gondolatok elemzését, addig a konstruktivizmus sok kognitív 
megközelítést alkalmaz. Ez a csekélynek látszó különbség mély következményekkel jár a tanulás 
elméletének minden tekintetében. A tudás megértésének és megszerzésének módja, a tudás fajtái, 
a középpontba állított készségek és tevékenységek, a tanuló és a tanár szerepe, a célok 
meghatározása, mind mind különböznek a konstruktivista nézőpontból. Von Glassersfeld tanulási 
elképzelése szerint a tanár szerepe a megértés születésénél való bábáskodás, ellentétben a 
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mechanikus tudásátvitellel. Ez a szerep nem csak a tudás szétosztása, hanem lehetőségek 
biztosítása a tanulók számára, hogy maguk építsék fel a tudásukat. Mayer (1996) úgy írja le a 
tanárokat, mint útikalauzokat, a tanulókat pedig mint erre reagáló nézőket. Gergen szerint a 
tanárok koordinátorok, facilitátorok, forrás tanácsadók, tutorok vagy csapatkapitányok. A tanár 
szerepe két szempontból fontos. Az egyik, hogy amikor szükséges, bevezesse az új elméleteket és 
eszközöket és segítséget és vezetést nyújtson a tanulóknak, hogy maguk is megértsék azokat. A 
másik, hogy felmérje azokat a módokat, ahogyan a tanulók tevékenysége továbbfejleszthető. 
Ebből a szempontból a tanítás a tanár számára is tanulási folyamat. 
 Amíg a radikális és a szociális konstruktivizmus eltérő sajátosságokkal rendelkeznek, 
Ernest egy sor elméleti alapelemben közös vonásokat állapít meg: 

• A tudás egészében véve problematikus, nem csak a tanuló szubjektív tudása, hanem a 
matematikai és a logikai is.  

• A módszertani megközelítések sokkal több körültekintést és elemzést igényelnek, mert 
nincs „királyi út” az igazságokhoz, vagy féligazságokhoz. 

• Nem csak a tanulók gondolkodását, hanem a meggyőződéseit és a tudásról alkotott 
elképzeléseit is középpontba kell állítani.  

• A tanárral és a tanár tanítási képességével kapcsolatban nem csak a tantárgyi tudása és a 
diagnosztikus képességei, hanem a meggyőződései, elképzelései és a tantárggyal, 
tanítással és a tanulással kapcsolatos személyes elméletei is fontosak. 

• Ha megpróbáljuk megérteni mások előadott elképzeléseit és cselekedeteit saját 
értelmezéseinkkel, rájöhetünk, hogy a miénktől független valóságról szólnak.  Valójában 
mások valóságát a mi saját valóságunk mentén igyekszünk megérteni, de soha nem fogjuk 
fel azokat, mint valóban létezőt. 

• A tudás szociális konstrukciójából következik a megbeszélés, együttműködés, tárgyalás, a 
gondolatok megosztásának fontossága.  

 
A konstruktivizmus központi eleme a tanulás elmélete. A konstruktivizmus nézőpontjából 

a tanulás nem egy inger – válasz típusú jelenség. A tanulás önszabályozást igényel és a gondolati 
szerkezetek építését, reflexiókkal és elvonatkoztatásokkal. Minél inkább a viselkedést és a 
képességek fejlesztését tűzzük ki célul, annál fontosabb lesz az elképzelések fejlesztése és a mély 
megértés.. A tanárok számára az igazi kihívás, hogy képesek-e felépíteni a diákokban valóság 
elvi modelljét, mivel ezek a világok nagyon különbözhetnek a tanárok elképzeléseitől.  

Ebben az elképzelésben a tanulási folyamaton van a hangsúly és nem annak eredményén. 
Az a fontos, hogyan jut el valaki egy részeredményre, és nem a végleges igazság megállapítása. 
A tanulás az elképzelések felépítését jelenti, a személyes tapasztalati világ alapján. Ebben a 
folyamatban a tanulók hibái pozitív megvilágításba kerülnek, mivel annak jelzései, hogy éppen 
miként rendezik a saját tapasztalati világukat. Az, hogy valaki jól csinál valamit, az attól függ, 
hogy beilleszkedik-e abba a rendbe, amit magában kialakított. Ez a szemléletmód egybecseng a 
konstruktivizmus sokféle igazság, elképzelés, szemléletmód és valóság elképzelésével.  Ez a 
sokféleség nagy jelentőséggel bír az alkalmazás szempontjából: 
 
A konstruktivista tanulás és tanítás jellemzői 
 A konstruktivista tanulás jellegzetességeit sokféle módon határozzák meg az 
irodalomban: helyzetfüggő gondolkodás (situated cognition), az ismeretek “lehorgonyzása” 
(anchored instruction), gyakornok tanulás (apprenticeship learning), probléma alapú tanulás 
(problem-based learning), alkotó tanulás (generative learning), konstrukcionizmus 
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(constructionism), kutató tanulás (exploratory learning). Mindegyik elnevezés arra igyekszik 
utalni, ahogyan az elképzelések gyakorlati formát öltenek a tanulás során. Az elméleti kutatók az 
alábbi lista készítésével a konstruktivista elmélet és a tanítási gyakorlat közötti hidat igyekeznek 
felépíteni. Megkísérelnek eligazítást adni a konstruktivista megközelítésű tervezés, tanítás és 
tanulás számára. Számos oktató és kognitív pszichológus alkalmazza a konstruktivizmust a 
tanulási környezet kialakításában. Ezeknek az alkalmazásoknak a segítésére felállított néhány 
követelmény (Jonassen, 1991): 

• Életközeli környezetet kialakítása, amelyben a tanulás releváns lehet, 
• valósághű megközelítések, az életközeli problémák megoldására, 
• a tanár csapatvezető és a problémamegoldási stratégiák elemzője, 
• az elméleti összefüggések hangsúlyozása, az adott tartalom sokféle elképzelés és 

szempont szerinti feldolgozása, 
• a tanítási célok megvitathatók, nem kijelentendők, 
• az értékelésnek az önellenőrzést kell szolgálni, 
• olyan eszközöket és környezetet kell biztosítani, amely segíti a tanulókat a világ 

sokszempontú leírásában, 
• a tanulásnak a tanuló önellenőrzésével kell folynia. 

 
Az alábbi kritériumok a tudásépítés elősegítését szolgálják: 

• a valóság sokféle reprezentációját kell kínálni, 
• az élet valódi összetettségét kell bemutatni, 
• a tudás konstruálását, építését kell hangsúlyozni, nem a reprodukálását, 
• valódi, életközeli feladatokat kell adni (inkább összefüggéseket állítani, mint elvont 

utasításokat) 
• életközeli, esetleíró tanulási környezetet kell kialakítani, nem előre meghatározott 

utasítássorokat adni, 
• erősíteni kell a tanítási gyakorlathoz kapcsolódó tanári önvizsgálatot (reflected practice), 
• képessé kell válni az összefüggés és tartalom alapú tudásépítésre, 
• támogatni kell a tanulóközösség megbeszélésére alapozott kollaboratív tudásépítést. 

 
A konstruktivista tanulás és tanítás sokféle iskoláját összehasonlítva az alábbi jellemzők 
állapíthatók meg (Ernest, 1995): 

• Érzékenység és odafigyelés a tanuló korábbi elméleteire 
• Diagnosztikus tanítás, amely megpróbálja orvosolni a tanuló hibáit és téves elképzeléseit 
• Metakognitív tudatosság és tanulói önellenőrzési stratégiák használata 
• A matematikai leírás sokféle formájának alkalmazása 
• A tanuló céljainak figyelembe vétele, különbségtétel a tanuló és a tanár céljai között 
• A szociális háttér jelentőségének megértése (például a hétköznapi és a szaktudományos 

megközelítések előfordulása és az előbbinek az utóbbi hasznára való fordítása) 
 
Honebein (1196) hétféle célt különböztet meg a konstruktivista tanulási környezet felépítésére: 

• biztosítson elegendő tapasztalati anyagot a tudásépítés folyamatához 
• biztosítsa és értékelje a sokszempontú megközelítéseket 
• a tanulást realisztikus és releváns kapcsolatokba ágyazza 
• bátorítsa a felelősségérzetet és a vélemények kimondását a tanulási folyamatban 
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• a tanulást szociális tapasztalati közegbe illessze 
• alkalmazza a bemutatás sokféle formáját 
• erősítse az öntudatos tudásépítési folyamatot 

  
A szociális konstruktivizmus fontos elképzelése a „mankó” (scaffolding), az a folyamat, ami 
végigvezeti a tanulót onnan amit most tud, addig amit tudnia kell. A „mankó” lehetővé teszi a 
tanulóknak az olyan feladatok elvégzését is, amelyek kicsit túlmennek a képességeiken, 
közvetlen tanári segítség és vezetés nélkül. A tanári támogatás a tanulók saját fejlődését bizonyos 
határokon belül tartja, ezért fontosabb eszköze a konstruktivizmusnak a „mankó (scaffolding)”. 
 
A sokféle nézőpont, az életközeli környezet, a valódi cselekvési lehetőségek gyakori jellemzői a 
konstruktivista tanulásnak és tanításnak. A következő részben egy egységesítés és összefoglalás 
következik: 

• Sokféle szempont, elképzelés és tartalom megjelenítése, ösztönzése. 
• A célok a tanulókkal való megállapodásban alakulnak ki, egyességre jutva a tanárral, 

vagy az iskolarendszerrel. 
• A tanárok vezetőként, megfigyelőként, csapatkapitányként, szakértő konzultánsként 

(tutor) és lelkesítőként működnek. 
• A feladatok, lehetőségek, eszközök és a környezet a metakogníció erősítését, az 

önellenőrzést, önszabályozást, önvizsgálatot és tudatosítást szolgálják.  
• A tanulók központi szerepet játszanak a tanulási folyamat kialakításában és 

ellenőrzésében. 
• A tanulási helyzetek, környezetek, készségek, tartalmak és feladatok jelentőséggel bírnak, 

valóságosak, hitelesek és a világ természetes bonyolultságát tükrözik. 
• Az alapvető adatoknak a hitelességet és az életközeliséget kell erősíteni. 
• Tudásépítés a megismétlés helyett. 
• A tudásépítés egyéni összefüggésekben megy végbe, közösségi tárgyaláson, 

együttműködésen és tapasztalatokon alapszik. 
• A tanulók előzetes tudáskonstrukcióit, hiedelmeit és magatartásformáit figyelembe kell 

venni a tudásépítés során. 
• A problémamegoldás, a magasabbrendű gondolkodási képességek és a mély megértés 

hangsúlyozottak. 
• A hibák lehetőséget adnak a tanuló előzetes tudásába való bepillantásra 
• A kutatás kedvelt módszer a tanulók önálló ismeretszerzésének bátorítására és saját célok 

keresésére. 
• A tanulóknak módjukban áll a „gyakornokszerű” tanulás, amelyben a feladatok 

összetettsége, valamint a készségek és képességek megszerzése egyre bővül. 
• A tudás komplexitása a elméletek kapcsolódásainak keresésével és az interdiszciplináris 

tanulással áll összefüggésben. 
• A kollaboratív és a kooperatív tanulás kedvelt és alkalmas eszköze lehet a tanulók 

alternatív nézőpontokkal való szembesülésének. 
• A „mankó” (scaffolding) segítő eszköz, amellyel élve a gyerekek saját képességeiket 

meghaladóan teljesíthetnek. 
• Az értékelés hiteles és a tanítási folyamathoz kapcsolódik.  
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Konstruktivista ellenőrzőlap 
A konstruktivizmus egy tudáselmélet filozófiai, pszichológiai és kibernetikai gyökerekkel. 

Hogyan lehet ezt az elméletet átültetni a gyakorlatba? Mit jelent a gyakorló tanár számára a 
„tudásépítés” kifejezés? Amíg a konstruktivizmus egyre népszerűbb, mint a tanulás új elmélete, 
addig sok a kérdés azzal kapcsolatban, hogy ezt a filozófiát miként lehet a gyakorlatba átültetni. 
Vita van azon, hogy szolgálhat-e módszerként, pedagógiai megközelítésként. Ezzel egy időben 
számos kutató foglalkozik a konstruktivista tanulási környezet megtervezésével. Ezek 
bővelkednek a konstruktivista projektek, feladatok és megközelítések leírásában. A következő 
ellenőrzőlap egyszerű eszközként kíván szolgálni arra, hogy a konstruktivizmus jellemzői 
mennyire jelennek meg egy tanulási projektben, feladatban vagy környezetben. Ezzel 
bepillanthatunk a konstruktivista elmélet gyakorlati érvényesülésébe, hogy miként működtethető 
az elmélet. 
 
   

JELLEMZŐ TÁMOGATOTT NEM 
TÁMOGATOTT 

NEM 
MEGFIGYELT 

Sokféle nézőpont    
Tanulók általi 
célkijelölés    

A tanár mint 
csapatkapitány    

Metakogníció     
Tanulói önellenőrzés    
Hiteles feladatok és 
összefüggések    

Tudásépítés    
Tudásszerzés 
együttműködéssel    

Előzetes tudás 
figyelembe vétele    

Problémamegoldás    
Hibák figyelembe 
vétele    

Kutatás    
Gyakornok tanulás    
Elméleti összefüggések    
Alternatív nézőpontok    
“Mankó” (scaffolding, 
támogató környezet)    

Hiteles értékelés    
Közvetlen    
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adatforrások 

 
A konstruktivista ellenőrzőlap alkalmazása 

A kutatók és tanárok növekvő mértékben kapcsolják össze a konstruktivizmus, a 
technológiát és a tanulást. Ez nem meglepő, mivel számos számítógépes tanulási környezet 
erősen támogatja a konstruktivista elméletet. A számítógéppel segített tanulás olyan hiteles és 
életközeli környezet, amelyben a tanulók kutathatnak és felfedezhetnek, összetett módon 
gondolkodhatnak. A fenti ellenőrző lista ilyen projektekben és feladatokban alkalmazható a 
konstruktivizmus érvényesülésének bemutatására, a konstruktivita tanulási környezeti elemek 
kimutatására. Nem tartalmazza valamennyi figyelembe vehető elemet, pl. a tanár/diák 
interakciókat, tanulói reakciókat, a tanulók előrehaladását és sok mást sem.  
 
 
Metakognitív tudatosság  
 
Mi a metakogníció? 
2 

Mindannyian végzünk metakognitív tevékenységeket mindennap. A metakogníció tesz 
bennünket sikeres tanulókká, ilyen módon összefügg az intelligenciával. A metakogníció 
magasabb szintű gondolkodást jelent, amellyel aktívan tudjuk befolyásolni a tanulás közbeni 
szellemi tevékenységünket. Egy feladatmegoldás tervezése, a megértés ellenőrzése, a végrehajtás 
értékelése természetes metakognitív eljárások. Mivel a metakogníció kulcsszerepet játszik a 
sikeres tanulásban, ezért fontos tanulmányozni és úgy fejleszteni a tanulók gondolkodását, hogy a 
metakogníció segítségével sikeresebben működtessék értelmi képességeiket.  

A metakogníciót gyakran egyszerűsítik a „gondolkodásról való gondolkodásra”. 
Valójában ez nem ilyen egyszerű. Az elmúlt néhány évtizedben a metakogníció az 
oktatáspszichológia szótárának része lett, de az elv azóta létezik amióta az ember képes 
reflektálni saját értelmi működéseire. A meghatározás nehézségét fokozza, hogy többféle 
meghatározás is létezik ugyanarra a dologra (pl. önszabályozás, végrehajtás ellenőrzés), illetve 
több oldala is létezik (pl. metamemória) és az irodalomban is felcserélik néha ezeket a szavakat.  
De ha még a meghatározások némileg különböznek is egymástól, a gondolkodási folyamatok 
áttekintésének és ellenőrzésének hangsúlyozásában megegyeznek. 

A metakogníció értelmezése (Flavell 1979) egyaránt tartalmazza a metakognitív tudást és 
a matakogníció gyakorlatát vagy szabályozását. A metakognitív tudás a gondolkodásról szerzett 
ismereteket jelenti, azt a tudást, amivel a gondolkodási folyamat ellenőrizhető. Flavell három 
kategóriát különböztet meg: 

• a személy szerint, (bemutatja, hogyan tanulnak az emberek, ez egy személyes tudás, 
kinek-kinek a tanulási módjáról. Például ha valaki megfigyeli, hogy sokkal hatékonyabb, 
ha a könyvtárban tanul, mintha otthon, ahol sokkal több a zavaró hatás.) 

• a feladat szerint, (a feladatok természetére vonatkozik, a szükséges, egyénileg változó 
folyamatot írja le. Például ha valaki tisztában van vele, hogy sokkal több időre van 
szüksége egy tudományos szöveg elemzésére, mint egy novelláéra.) 

• a stratégia szerint, (a kognitív és metakognitív stratégiákról szóló tudást foglalja magában, 
                                                 
2 Jennifer A. Livingstone: Metacognition - An overview (1997)  
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azaz hogy mikor, milyen esetben célszerű ezeket a stratégiákat használni.) 
 
Metakognitív szabályozás 

A metakogníció a technikák ismeretét és a szabályozás megvalósítását jelenti. A 
metakognitív stratégiák lépésekre bontható folyamatok, amelyeket a gondolkodás ellenőrzésére 
használhatunk és amelyek a kitűzött cél elérését segítik (pl. egy szöveg megértését).  Ezek az 
eljárások segítik a tanulás áttekintését és irányítását, a gondolkodás tervezését és megfigyelést 
szolgálják, egyben ellenőrzik a tevékenység eredményét. Például egy bekezdés elolvasása után 
kérdéseket tehetünk fel a szöveg értelmével kapcsolatban. A gondolkodás célja ekkor a szöveg 
megértése. A kérdésalkotás egyszerű ellenőrzési metakognitív stratégia. Ha a kérdező nem tud 
felelni a saját maga által feltett kérdésre, vagyis nem értette meg a szöveget, akkor meg kell 
határoznia a kívánt célhoz, a megértéshez vezető teendőit.  
 
Kognitív és metakognitív stratégiák 
  Ha a metakogníciót a gondolkodásról való gondolkodásként értelmezzük, egy adott cél 
elérése érdekében, akkor mód nyílik a metakogníció meghatározására is. A kognitív stratégiákat 
egy adott részcél (pl. egy szöveg megértése) elérése érdekében használjuk, míg a metakognitív 
stratégiák biztosítanak arról, hogy valóban elértük-e a célt (pl. kérdések alkotása az adott 
szöveggel kapcsolatban). A metakognitív módszerek rendszerint megelőzik, vagy követik az 
értelmi műveleteket. Gyakran felbukkannak, amikor tévedünk a gondolkodásban, például 
észrevesszük, hogy nem értjük, amit olvastunk. Az ilyen patthelyzetek aktiválják a metakognitív 
folyamatokat a tisztázás érdekében. 

A metakognitív és a kognitív stratégiák átfedhetik egymást, mint pl. a kérdésalkotásban, 
ilyenkor a céljuk döntheti el, hogy melyikről van szó. Például használhatjuk a kérdésalkotás 
módszerét egy szöveg olvasásakor a mondanivaló átvételének eszközeként (kognitív),vagy az 
olvasottak megértésének ellenőrzésére (metakognitív). Mivel a metakognitív és a kognitív 
stratégiák közeli rokonságban állnak és kölcsönösen függenek egymástól, ezért egyiküket sem 
lehet a másiktól elválasztva vizsgálni. 

A tudás akkor minősül metakognitívnak, ha aktívan használjuk a tanulási cél elérésének 
ellenőrzésében. Például a dikok használhatják a tudást egy matematika vizsgára való felkészülés 
tervezésében: tudom hogy én (személyre vonatkozó tudás) nehézségekkel küzdök a szöveges 
feladatokban (feladatra vonatkozó tudás), ezért a számítási feladatokkal kezdem és a 
szövegeseket későbbre halasztom (stratégiára vonatkozó tudás). A legegyszerűbb ilyen tudás, ha 
valaki tisztában van az erősségeivel és a gyengéivel, valamint a feladat természetével de ezt nem 
alkalmazza aktívan a tanulás ellenőrzésében, nem számítható metakognitív tudásnak. 
 
Metakogníció és intelligencia 

 A metakogníció, az, hogy valaki képes ellenőrizni a gondolkodási folyamatait, 
kapcsolatos az intelligenciával. Sternberg elmélete szerint ez az intelligencia metakomponense, a 
hármas tagolású rendszerében. A metakomponensek olyan végrehajtó folyamatok, amelyek más 
értelmi összetevőket ellenőriznek, egyfajta visszacsatolást megvalósítva. Ezek felelősek egy 
feladat, vagy feladatsor végrehajtásáért és az eredményes megoldás jelzéséért. Magukban 
foglalják a problémamegoldás tervezését, értékelését, és figyelését. Az értelmi képességek 
hatékony mozgósítása, mint pl. egy feladat befejezettségének eldöntése, alapvető az intelligencia 
szempontjából. 

A legtöbb átlagos intelligenciájú emberben felerősödik a metakognitív szabályozás, 
amikor különösen elgondoltató feladattal találkozik, de néhányan ebben kiemelkedőek. Ez 
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utóbbiak még sikeresebbek a kognitív feladatok elvégzésében. A jó hír az, hogy bárki 
megtanulhatja jobban szabályozni a gondolkodását. A metakogníció tanulmányozása 
hozzásegítheti az oktatáspszichológusokat ahhoz, hogy megértsék a tanulás közben lezajló 
értelmi folyamatokat és a jobb és gyengébb tanulók közti különbségeket.  
 
A metakogníció fejlesztése 

A metakogníció a gondolkodásról gondolkodás, tudni, hogy mit tudunk, és mit nem 
tudunk. Ahogyan egy cég ügyvezetője irányítja a vállalkozást, úgy szervezi a metakogníció a 
gondolkodást. 
 
Az alapvető metakognitív stratégiák:  

• Az új tudás kapcsolása a már meglévőhöz 
• A gondolkodási stratégia tudatos megválasztása 
• Az értelmi folyamat tervezése, nyomon követése és értékelése. 

A gondolkodó ember felelős a viselkedéséért. Képes azt is megállapítani, hogy mikor használjon 
metakognitív stratégiát. Ennek során meghatározzák a probléma helyzetet és felkutatják az 
alternatív megoldásokat. Kialakítják az információkezelés energia- és időkímélő módjait. 
Nyomon követik, szabályozzák és megítélik saját gondolkodásukat. Értékelik és eldöntik, hogy 
mikor kielégítő a probléma megoldása, vagy mikor fontosabbak időlegesen vagy hosszabb távon 
a napi élet követelményei. A kutatások azt mutatják, hogy a bemutatandó direkt utasítások 
hasznosak lehetnek és a tanításuk is lehetséges, a gyerekek önálló alkalmazási képessége 
fejleszthető. 

A tanulási módszerek elsajátítása, a problémamegoldást szolgáló gondolkodási 
folyamatok választékának kiépítése, az oktatás fontos célja. Az iskolakönyvtár, a médiatár, mint 
az iskola központja ideális helye a diákok érdeklődési területeihez kapcsolódó 
képességfejlesztésének összehangolására. Amikor az élet olyan helyzeteket hoz, amelyek nem 
oldhatók meg a betanult módon, akkor munkába lép a metakognitív működés. Erre mindig 
szükség van, amikor a megszokott válasz nem sikeres. Segítség a felismerésben, gyakorlat az 
alkalmazásban és a metakognitív stratégiák egy életen át segítik a diákokat a sikeres 
problémamegoldásban.   
 
A metakognitív módszerek fejlesztése 
 
1. Meg kell állapítani, hogy mit tudunk és mit nem tudunk 

A kutatómunka megkezdésekor a tanulóknak tudatosan fel kell mérniük a meglévő 
tudásukat. Először a diákok arról írnak, hogy: „mit tudok már a…-ról” és „mit akarok megtanulni 
a…-ról” Ahogy a diákok feltárják a témát, igazolják, tisztázzák és kiterjesztik, vagy kicserélik 
helytállóbb információkkal a kezdeti ismereteiket.  
 
2. Beszélni kell a gondolkodásról 

A gondolkodásról beszélni nagyon fontos, mert a tanulóknak szükségük van egy 
gondolkodási szótárra.  A tervezés a problémamegoldás közben a tanár hangosan gondolkodik, 
így a diákok követhetik a bemutatott értelmezési folyamatot. A modellezés és a megbeszélés 
fejleszti a tanulók gondolkodással kapcsolatos szókincsét  A gondolkodási folyamatok 
alkalmazás közbeni visszajelzése azért fontos, hogy a tanulók felismerjék ezeket. 
A páros problémamegoldás egy másik használható stratégia. Az egyik tanuló elemzi a problémát, 
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leírva saját gondolatmenetét. A társa eközben hallgatja és értelmező kérdéseket tesz fel. Ehhez 
hasonló a fordított (reciprok) tanulás, amelyben egy kisebb tanulói csoport tagjai váltogatják a 
tanár a kérdező, az értelmező és az összefoglaló szerepeket. 
 
3. Gondolkodási napló vezetése 

A metakogníció fejlesztésének másik lehetősége a tanulási napló vezetése. Ebben a 
tanulók leírják gondolataikat a bizonytalan, kétértelmű dolgokról, és beszámolnak a megoldási 
tervükről.  
4. Tervezés és önállóság kialakítása 

A tanulóknak egyre növekvő felelősséggel kell rendelkezniük saját tanulásuk tervezése és 
szabályozása tekintetében. Nehéz azonban önállóvá válniuk, ha valaki más vezeti és ellenőrzi a 
tanulási folyamatot. A tanulóknak gondolkodniuk kell a tanulási feladatok tervének elkészítésén, 
amelyben felbecsülik a szükséges időt, összeállítják az anyagokat, és rendszerezik a feladat 
végrehajtásához szükséges teendőket. A könyv- és médiatár kínálata segíti a diákokat a megfelelő 
anyagokhoz való hozzáférésben. Az értékelési kritériumokat a gyerekekkel együtt kell 
kialakítani, így azok megtanulhatják a kérdések feltevését és megválaszolását, miközben egy 
tananyagrészt feldolgoznak. 
 
5 A gondolatmenet kikérdezése 
A feladatok befejezésekor irányítsuk a tanulók figyelmét a gondolkodási folyamatra, hogy 
tudatosítsák magukban a jövőben is használható stratégiákat. Háromlépéses eljárást 
alkalmazhatunk. Először a tanulók tanári segítséggel tekintik át a feladatot, összegyűjtik a 
gondolatmenetre vonatkozó adatokat és megbeszélik az ezzel kapcsolatos érzéseiket. Ezután a 
csoport tagjai hozzáfűzhetik gondolataikat, meghatározhatják az alkalmazott gondolkodási 
stratégiákat. Végül értékelik a sikerességet, kizárják a nem megfelelő gondolkodási stratégiákat, 
meghatározzák azok értékét a további alkalmazásra vonatkozóan, és ígéretes alternatívákat 
keresnek. 
 
6. Önértékelés fejlesztése 
Az irányított önértékelés gyakorlata egyéni elbeszélgetés és ellenőrző kérdések segítségével 
valósítható meg. Az önértékelés fokról fokra önállóbban történhet. Ahogy a tanulók rájönnek, 
hogy a tanulási tevékenység a különféle tantárgyakban hasonló, elkezdik átvinni a tanulási 
stratégiákat az új helyzetekre is. 
 
A metakognitív környezet 

A metakognitív környezet erősíti a gondolkodás tudatosságát. A tervezés meg van osztva 
a tanárok, a könyv- és médiatár szakemberei illetve a tanulók között. A gondolkodási stratégiákat 
megbeszélik. Folyamatos az értékelés. A metakognitív környezet létrehozásában a tanár 
megfigyel és alkalmazza a saját tudását, szándékosan modellezi a metakognitív magatartást, ezzel 
segítve a tanulókat a saját gondolkodásuk tudatosításában. 

A metakognitív stratégiák már a tanári eszközkészlet részét képezik. Figyelnünk kell 
rájuk és tudatosan meg kell jelenítenünk őket a tanulók előtt. A problémamegoldás és a kutató 
feladatok bármely tantárgy esetében jó alkalmat szolgáltatnak a metakognitív stratégiák 
fejlesztésére.  A tanároknak rá kell irányítani a tanulók figyelmét a feladatok megoldásának 
módjára. A tanulási célokat, beleértve a tartalmi követelményeket is, a tanulókkal együtt kell 
megállapítani és értékelni, így megismerhetik, hogy a gondolkodási folyamatok átvétele hogyan 
segítheti a tanulás eredményességét. 



 28

Ebben a gyorsan változó világban a tanítás kihívása az, hogy segítsük a tanulók el nem 
avuló képességeinek fejlesztését. A metakognitív stratégiák elengedhetetlenek a 21. században. 
Ezek teszik képessé a tanulókat az új helyzetekkel való sikeres megbirkózásra. A tanárok és az 
iskolakönyvtár/médiatár szakemberei a bőséges forrásokhoz segítik hozzáférni a tanulókat, ezzel 
metakognitív környezetet hoznak létre, ami erősíti a jól gondolkodókat a sikeres 
problémamegoldóvá válásban és az élethosszig tartó tanulás megalapozásában.  
 
 
Probléma alapú tanulás3 
 

Ha megkérdeznék, akkor a legtöbb tanár elismerné, hogy az információs társadalomba 
lépve az oktatás egyik legfontosabb célja a tanulók hatékony problémamegoldó képességének 
kifejlesztése. A legtöbb iskola pedagógiai programjában szerepel a kritikus gondolkodás és a 
problémamegoldó képesség fejlesztése. A kutatások azt mutatják, hogy ezek nem éppen 
jellemzőek az osztálytermi tanulásban. A felmérések szerint (USA) a tanárok által feltett 
kérdések 85%-a tanultak egyszerű visszakérdezésére irányul. Az összegzést igénylő kérdések 
viszonylag ritkák.  

A probléma alapú tanulási környezetben a tanulók szakértők, és a problémákkal abban a 
formában szembesülnek, ahogy azok felmerülnek – nehezen elhatárolhatóan, hiányos 
információkkal, és használható megoldást kell kidolgozniuk határidőre. Ez az a mód, ahogyan a 
mérnökök, orvosok - és persze a tanárok is – találkoznak a problémamegoldással, ellentétben 
azzal, ahogyan a tanár hagyományosan mint „bölcs előadó” vezeti a tanítványait egy letisztult, 
elméleti megoldás felé.    
 
Eredet 
A probléma alapú tanulás három évtizede alakult ki, mint tanítási módszer és tantervi forma, 
elsőként észak-amerikai orvosi egyetemeken. A változás lényege az volt, hogy a tanítási 
folyamat, illetve a tanterv a tanár központúságtól a tanuló központú, interdiszciplináris 
megközelítések felé mozdult el.  
A probléma alapú tanulás elterjedése abból a felismerésből táplálkozik, hogy a tanulóknak 
minimális ismeretük marad a hagyományos tanulási módszerekkel folyó tanulást követően és azt 
is csak nehezen tudják más összefüggésekben alkalmazni. A PBL-módszer olyan tanulási 
környezetet kínál, amelyben a tanulók feltárhatják az előzetes tudásukat, életközeli 
összefüggésekben tanulhatnak, és egyéni vagy kiscsoportos munkában fejleszthetik tudásukat. 
 
A PBL meghatározása 
 
A projekt alapú tanulás tantervet és folyamatot is jelent. A tanterv gondosan válogatott és 
megtervezett problémákat tartalmaz, amelyek a tanulóktól kritikus gondolkodást, 
problémamegoldó képességet, önirányított tanulási stratégiát és csoportmunka képességet 
követelnek. A PBL tanulási folyamat rendszerszerű megközelítéssel válaszol a 
problémamegoldás és az élethelyzetek, karriervezetés kérdéseire.  
Más értelmezések is léteznek, melyekben a kulcspont a PBL módszerrel elérhető tanulói 
                                                 
3 Források: http://www.samford.edu/pbl/ 
http://score.rims.k12.ca.us/problearn.html 
http://www.mcli.dist.maricopa.edu/pbl/info.html 
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teljesítmények tervezése, megvalósítása és értékelése. Ezek a meghatározások az alábbi elemeket 
tartalmazzák: 
A PBL olyan tantervépítő szemlélet, amely gyakorlati problémákkal állítja szembe a tanulókat, 
ezzel tanulási késztetést ébresztve bennük. 
A PBL olyan oktatási módszer, amely kihívást jelent a tanulók számára a tanulás megtanulására, 
a csoportban való munkavégzésre, a valós problémák megoldására. Ezek a problémák alkalmasak 
a tanulók érdeklődésének felerősítésére és rávezetnek az adott témakör tanulására. Felkészíti a 
tanulókat a kritikus és elemző gondolkodásra, az alkalmas tanulási források felkutatására. 
A PBL egy fejlesztési és tanulásvezetési módszer, amely olyan bonyolult problémák köré épül, 
amelyek természetüknél fogva többoldalúak és komplexek, kutatást, információszerzést, elemzést 
igényelnek, változó és kísérletező, és nem rendelkezik előre meghatározott, megformált, „helyes” 
megoldásokkal. 
 
Jellemzők: 

• Bonyolult, komplex problémák adják a tanterv fókuszpontjait és ösztönzik a tanítás, a 
tanterv, a program kialakítását. 

• A tanulás tanuló-központú 
• A tanárok csapatkapitányi, segítői (facilitátor) szerepet játszanak 
• A tanulók kisebb csoportokban dolgoznak, a problémák többféle megoldását dolgozzák 

ki. 
• A tanulói értékelés az ön- és társértékelést állítja előtérbe. 

 
Célok: 
 
A PBL tudományterületre való tekintet nélkül fokozza a tanulók teljesítményét az alábbi 
területeken (Barrows, Tamblyn 1980, Engel 1997): 

• Alkalmazkodás és részvétel a változásokban 
• A problémamegoldás alkalmazása új és jövőbeli helyzetekben 
• Kreatív és kritikus gondolkodás 
• A problémákra és helyzetekre irányuló holisztikus megközelítések elfogadása  
• A nézőpontok különbözőségének elismerése 
• Sikeres együttműködés a csoportban 
• A tanulási hiányosságok és erősségek felismerése 
• Az önirányító tanulás elősegítése 
• Hatékony kommunikációs készségek 
• Az alaptudás növekedése 
• Vezetői készségek 
• A különböző források kezelése  

 
Összehasonlítás más tanulási stratégiákkal 
 
Az illinoisi (USA) Matematikai és Természettudományi Akadémia összehasonlította az előíró és 
a tapasztalat központú tanterveket. A vizsgálat megállapítása szerint a PBL az utóbbihoz áll 
közelebb, a módszer értelmezésétől és alkalmazási módjától függő mértékben. 
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Előíró tanterv  Tapasztalat központú tanterv 

Tanár középpontú   Tanuló középpontú 

Lineáris és racionális    Koherens és releváns 

A résztől az egész felé tartó    Az egésztől a rész felé tartó 

A tanítás tudásátvitel   A tanítás a tanulás elősegítése 

A tanulás tudásátvétel   A tanulás konstrukció 

Strukturált tanulási környezet   Rugalmas tanulási környezet 

A PBL és más tanulási stratégiák alapvető jellemzői (Savin-Badin, 2000):  

Tanulási stratégia Leírás 

Előadás A témát a tanár fejti ki. 

Eset alapú módszer Írott esettörténet és előadás alapján tartalmi és koncepcionális 
megbeszélés az osztályban.  

Esettanulmány Írott esettörténet, amit az osztály előzetesen tanulmányozhat, majd 
megbeszélhet. (jellemzően kisebb csoportokban) 

Módosított 
esettanulmány 

Részleges, írott információk tanulmányozása az osztályban. A hiányzó 
információk meghatározása csoportmunkában. Esetleg többlet 
információk adhatók az osztálynak. 

Probléma központú A tanulók egy szimulált problémán/forgatókönyvön dolgozhatnak. 

Probléma alapú 
Részleges, írott információk adása és tanulmányozása az osztályban. A 
probléma megoldásához szükséges tanulási feladat középpontba állítása. 
A tartalmak és az értelmezések a kulcselemek megtanulását szolgálják.  

Az eset alapú és a probléma alapú tanulás megkülönböztetése nem könnyű. A sajátosságok 
leginkább a probléma bemutatásában fedezhetők fel. Az eset alapú módszerben a probléma 
leírása mellett források és kérdések is szerepelnek, a probléma alapú módszer magára a probléma 
leírására szorítkozik. A PBL inkább arra figyel, amit a tanulók tudnak és nem arra, amit a tanár. 

A probléma alapú tanulás folyamata 
 

A legtöbb tanulási helyzetben a tanulók hatalmas mennyiségű tananyaggal vannak 
bombázva, amiket el kell olvasniuk, és be kell számolniuk az adott problémával kapcsolatos 
megértésükről. Ezek a problémák jellemzően szép, kerek válaszokat igényelnek. Ez a módszer 
nem készíti fel a tanulókat a professzionális problémamegoldásra 
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A probléma alapú tanulás a tanulókkal kezdődik, kisebb csoportokban folyik, elmélyedve a 
kulcspontok meghatározásában, az életből vett problémák megoldásán dolgozva a tanár 
(facilitátor) segítségével. A valós problémára összpontosítva a tanulók sokoldalú és mély 
látásmódra és tudásra tesznek szert az adott témában. Ez a módszer nem új, gyökerei a korábbi 
„cselekedve tanulás” modellig nyúlnak vissza. 

A PBL megváltoztatja a hagyományos tanítás és tanulás jellegzetességeit (James, Baldwin 
1997). Ebben a tanulási folyamatban a téma részletei apránként kerülnek elő, eközben a tanulók 
beépíthetik a különféle tudáselemeket és remélhetőleg hatékonyan alkalmazzák azokat a 
személyes és a szakmai problémák megoldásában. A PBL ösztönzi a tanulókat a használható 
tudásforrások felkutatására, saját tanulásuk ellenőrzésére.     
 
A probléma alapú tanulás szakaszai 
 
A PBL módszerben a tanulói tevékenységek három szakasza különíthető el.  
 
1. szakasz: A probléma felvetése és értelmezése 
A tanulók valamely életből vett problémával találkoznak, valósághű leírásban. Feltehetik az 
alábbi típusú kérdéseket: 

• Mit tudok már erről a problémáról vagy kérdésről? 
• Mit kell még tudnom ezen kívül? 
• Milyen források alapján tudok összeállítani megoldási javaslatot, vagy egy elméletet? 

Szükség van egy célratörő Probléma leírásra, de figyelembe kell venni, hogy újabb információk 
feltárásakor ezt módosulhat. 
 
2. szakasz: Információkeresés, értékelés, felhasználás 
 A probléma világos megfogalmazását követően a tanulóknak írott, szóbeli, vagy elektronikus 
információforrásokat kell felkutatniuk. Az a probléma jellegétől függ, hogy melyik forma a 
kedvezőbb (pl. falukutatásnál a szóbeli kikérdezés). Az Internet mindenképpen az 
információkeresés központja, egyfajta digitális enciklopédia. Egyszerűbb problémák esetében a 
tanulók sokféle forrást találhatnak, amelyeket a felhasználás előtt értékelniük kell. Mennyire 
korszerű? Mennyire hiteles és pontos? Van-e jele valamilyen elfogultságnak?  
 
3. szakasz: Összegzés és előadás 
Ebben a szakaszban a tanulók kidolgozzák a probléma valamilyen megoldását. Ehhez 
legtöbbször az információk újszerű összerendezésére is szükség van. A megoldás bemutatása 
rendszerint számítógépes multimédia segítségével történik. 
 
 
Tanterv tervezése 
A kurrikulum típusú tanterv a kivitelezendő tanulási folyamat teljes vázlata, stratégiája. 
Tartalmazza az átfogó és s részletes tanulási célokat és követelményeket. Leírja a teljesítéshez 
vezető folyamatot és a teljesítmény értékelésének módját, eszközeit. A kurrikulum az adott 
tanulócsoport szaktárgyi és személyes fejlődésének elősegítése szándékával készül. 
A projekt alapú tanulás tervezése a kurrikulum része lehet, ezen belül kiterjedhet az egész 
tananyagra, egy témakörre, vagy egy modulra. Gyakran a személyi és eszközfeltételek, illetve az 
anyagi források határozzák meg a PBL alkalmazásának szélességét és mélységét. 
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A probléma alapú tanulás bevezetése aggodalmakat válthat ki az iskolavezetés, a tantestület és a 
diákok körében. Ezt a változás és a PBL módszer eredményességével kapcsolatos bizonytalanság 
okozhatja. Megelőzése az alábbiak alapján lehetséges: 
 

• A PBL módszer alkalmazásának és a kurrikulumok releváns alkotóelemeinek 
értelmezése, megmagyarázása. 

• A tanárok továbbképzésének, önfejlesztésének támogatása. 
• Odafigyelés a tanulókra 

 
Ha döntés születik a PBL alkalmazásáról, akkor a következő lépés a kurrikulum tervezés 
összefogása, megszervezése. Meg kell határozni a tervezésért, alkalmazásért és értékelésért 
felelősök körét. Meg kell tervezni a legfontosabb tartalmakat, lehámozva minden felesleges 
dolgot. Ez nagyon fontos a PBL sikeressége érdekében, mivel nem áll elegendő idő rendelkezésre 
az összes lehetséges tartalom feldolgozására.  
Az alábbiakban a probléma alapú tanulás egyfajta lehetséges tervezési segédletét mutatjuk be: 
  

Probléma alapú tanulás  
tervezési munkalap  

Témakör:  
Szerző(k): 
1. Kapcsolódás: 
A. Melyik iskolai szint, évfolyam? 
B. Melyik tantervi szakasz? 
C. Melyik alaptantárgy? 

2. Tananyag témakörök: 
A. Az adott problémára vonatkozó tananyag témakörök és tanulási célok meghatározása. 
B. A főtémakörhöz kapcsolódó altémák felvázolása. 
C. Az eset vagy probléma bevezetőjének felvázolása. 
D. Az elemzési eljárások meghatározása és értékelése. 
E. A tervezési és cselekvési módok felvázolása. 
F. Ha lehetséges, illetve szükséges, akkor a probléma megoldásának meghatározása. 

3. Tanári segédlet: A fenti információk felhasználásával készítsünk tanári segédletet. 
4. Tanulói segédlet: Készítsünk a probléma vezérfonalát és finomabb részleteit tartalmazó tanulói 
segédletet (ha van elegendő idő az alkalmazására) 
 
A probléma alapú tanulás bevezetésekor világosan látni kell, hogy ez a módszer több időt 
igényel, mint a hagyományos tanítási stratégiák, pl. a tanári előadás. A tanulók több segítséget és 
időt igényelnek a probléma kellő megközelítéséhez és megoldásához, különösen ha az összetett 
és nyílt végű. 
Meg kell vizsgálni a rendelkezésre álló forrásokat is. Biztosítani kell a tanulóknak a számukra 
szükséges a szakemberekhez és az anyagokhoz való hozzáférést. Végül, de talán legfontosabb 
elemként meg kell határozni az értékelés módszereit. 
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Témakör tervezése 
 
Probléma, probléma, Ebben az esetben a PBL módszer a teljes témafeldolgozásra 

alkalmazható. A tanulók tanulási céljai a tudás és a képességek 
felfedezésére irányulnak. Ebben a típusban a tanulók folytonos 
kihívásokat kapnak új tudás szerzésére és saját tanulási szükségletük 
követésére.  

Részprobléma, 
átfogó probléma 

A PBL módszer ebben az esetben is folyamatosan alkalmazható. A 
tanulók tanulási céljai a tudás és a képességek megszerzése körül 
forognak. A végső, általános probléma csak a megelőző 
részproblémákra építve oldható meg. 

A-szintű probléma,  
B-szintű probléma,  
C-szintű probléma 

A tanulók tanulási céljai a kritikus gondolkodás, a problémamegoldási- 
és a döntéshozatali képesség egyre mélyebb fejlesztésére irányulnak. 
Ebben a típusban egyszerű, könnyen megoldható feladatokkal indul, 
majd egyre összetettebb és több időt igénylő problémákkal folytatódik a 
tanulás. 

Probléma, előadás A tanulók tanulási céljait ebben a típusban a speciális tudás 
szükségletének felfedezése irányítja. A vizsgált probléma feltárását 
előadások segítik. 

Esettanulmány, 
probléma 

A tanulók külön segítséget igényelnek a tudásszerzéshez és 
készségfejlesztéshez szükséges források meghatározásához és 
megkereséséhez. A döntéshozatali esettanulmány is azt bizonyítja, hogy 
egy témakör bevezetéséhez megfelelő források kellenek. A témakör, a 
problémák feldolgozása során a tanulóknak meg kell határozniuk a 
tanulási feladataikat és meg kell találniuk az ehhez szükséges forrásokat.

 
A problémák kiválasztása meghatározza a program sikerességét. A tartalom kiválasztásához 
sokféle forrás áll rendelkezésre. Újságcikkek, filmek, könyvek, társadalmi szervezetek 
kiadványai, esetleírások és egyebek. A téma kidolgozására és kipróbálására elegendő időt kell 
szánni. Egy probléma megtervezésére, feldolgozására és értékelésére az alábbi eljárás ajánlható 
(Barbara Dutch): 

• Határozzuk meg a témakörben szereplő alapvető elveket, elméleteket. 
• Vázoljuk fel a problémával kapcsolatosan várható tanulási eredményeket. 
• Ötletroham után vázoljuk fel az összetett, komplex problémát. 
• Osszuk fel a problémát részekre, feldolgozási lépésekre. 
• Készítsünk tanulási segédletet 
• Segítsük a tanulókat a megfelelő források felkutatásában 

 
Mások  háromlépéses eljárást javasolnak, amely a problémának a tanulókkal való 
megismertetésére is kiterjed: 
 
A probléma megértése Mit tudok a témáról?? 

Mi is a probléma? 
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Hogyan lehetne modellezni? 
Milyen megoldások lehetségesek? 
Melyek az értékelési szempontok? 

Tanulás Mit kell tudnunk a problémával kapcsolatban? 
Ki gyűjti össze az információkat? 
Hol találok én információkat? 
Használható/megbízható-e az információ? 
Hogyan tudom átadni a tudásomat a csoportomnak? 
Hogyan tudnak a társaim engem tanítani? 

Megoldás Hogyan tudom alkalmazni a megszerzett tudásomat? 
Milyen írásbeli munkákat kell elkészíteni? 
Milyen hasonló problémákat tudok már megoldani? 

 
 
Probléma tervezés 
 
Néhány javaslat a PBL problémák tervezéséhez 
 
A jól megtervezett problémát az alábbiak jellemzik: 

• Érdeklődést keltő, a valódi világra irányul 
• Sokféle elképzelés kapcsolódhat hozzá 
• Csoportos együttműködést igényel 
• Összefügg a kijelölt tanulási célokkal 
• Korábbi tudásra/tapasztalatra épít 
• Elősegíti a magasabb rendű gondolkodási képességek (kognitív kompetenciák) fejlődését 

 
A megfelelő cím és bevezető információ kiválasztásához vegyük figyelembe, hogy a probléma 
legyen: 

Interdiszciplináris Eredeti 

Időszerű Termék/cél/készség központú 

Nyílt végű Vizsgálható 

Komplex Fontos 
 
A problémák szerkezetének összehasonlítása: 
 

Jól strukturált Kevéssé strukturált 

Milyen a szén-dioxid 
molekulaszerkezete? 

Milyen következményei lehetnek a 
globális éghajlatváltozásnak? 

Milyen betegséget okoz az ivóvíz 
magas nitrát tartalma? 

Milyen okai és megelőzési 
lehetőségei vannak az illegális 
hulladéklerakásnak? 
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A probléma értékelése 
 

Kiváló Jó Fejlesztendő Nem elfogadható 

Világos, 
áttekinthető, 
Jól behatárolható. 

Jól megfogalmazott, de 
a kiterjedése nem 
pontosan behatárolható. 

A megfogalmazás 
esetenként nem 
világos, nem jól 
értelmezhető.  

A probléma 
megfogalmazása 
egyáltalán nem világos. 

A probléma a 
jelen kihívásairól 
szól, sokakat 
érint. 

A probléma a jelen 
kihívásairól szól, de az 
érintettek köre szűk, 
nem jól meghatározható. 

A probléma nem a 
jelenről szól, az 
érintettek köre szűk, 
nem jól 
meghatározható. 

A probléma nem a 
jelenről szól, az 
érintettek köre 
meghatározhatatlan. 

 
A problémák megközelítési módja 
 
A problémák felvetésének és megoldásának folyamata az alábbiak szerint alakulhat: 
 

1. Az alapelvek és értelmezések ismertetése egy témakör, modul vagy altéma körében. 
2. A feldolgozási lépések meghatározása 

a.) A csoporttagok szerepének és felelősségének meghatározása. A probléma alapú 
tanuláshoz 4 – 6 fős csoportlétszám ajánlott. A tanulók (váltakozva) csoportvezető, bátorító, 
kételkedő, előadó és jegyzetelő szerepet kaphatnak.    

 b.) Szabályok. Az alábbi példa a szabályalkotás egy lehetséges módszerét mutatja be 
(Amos, White 1996): 

A témakör címe, évfolyam, csoport 

Szabályalkotás 

Vitassátok meg és fogalmazzátok meg a csoporton belüli szabályokat. Például olyanokat, hogy: 
„Legyünk pontosak! Mindenkinek adjunk másolatot az anyagokból!” 
Vázoljátok fel a szabályok megsértésének lehetséges következményeit! 
A tanár felülvizsgálhatja és jóváhagyhatja a felállított szabályokat és megszegésük 
következményeit. 
A lapot a csoport minden tagja töltse ki (írja be a vállalt szerepét és felelősségét) és írja alá! 
Végül jelöljétek ki a csoport kapcsolattartóját és írjátok fel az elérhetőségeit!  
 
A probléma feldolgozása 
 
Elképzelések Információk Tanulási tartalmak Munkaterv Értékelés 

Ötletroham 

Milyen adatok, 
információk 
állnak 
rendelkezésre? 

A probléma kielégítő 
feldolgozásához 
szükséges további 
adatok, ismeretek 
összeállítása. 

A probléma 
megoldásához 
vezető cselekvési 
sor összeállítása. 

Megoldottnak 
tekinthető-e a 
probléma? Meg 
kell-e ismételni az 
eljárást? 
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4. Önálló tanulás, kutatás 
5. A probléma áttekintése 

a. A felhasználható források meghatározása és értékelése 
b. A probléma összegzése 
c. A probléma újraértékelése 

6. Csoportos értékelés 
7. Következtetések levonása és összegzése 

a. Meghatározások, fogalmak, elméletek felvázolása. 
b. Diagramok, táblázatok, fogalmi térképek, folyamatábrák készítése. 

8. Ön- és társas értékelés 
9. Tanári értékelés 
 
 
Csoportmunka 
 

A szakirodalomban elegendő 
bizonyíték támasztja alá, hogy a 
diákok többsége sikeresebben 
tanul, együttműködve, 
információkat adva és kapva, 
támogatva és megerősítve, 
konfliktusokat megoldva és 
kommunikálva másokkal. A 
csoportmunka tehát fokozza a 
tanulás hatékonyságát.  
A csoportokra bontás azonban 
önmagában nem elegendő. A 
tanulóknak a csoportmunka 
megszervezéséhez és végig 
viteléhez szükséges tudásra és 
készségekre is szükségük van. 
Ha ez hiányzik, akkor könnyen 
megtörténhet, hogy: 

 
„Egy négytagú csoport tagjai: Mindenki, Valaki, Bárki és Senki. Nagyon fontos feladatot kellett 
végrehajtaniuk. Mindenki biztos volt benne, hogy Valaki meg fogja csinálni. Bárki megtehette 
volna, de Senki sem tette meg. Valaki emiatt dühbe gurult, mert Mindenki feladata lett volna. 
Mindenki azt gondolta, hogy Bárki megteheti, de senki sem ismerte fel, hogy Mindenki nem 
csinálhatja meg. A dolog azzal végződött, hogy Mindenki hibáztatott Valakit, mivel Senki sem 
végezte el azt, amit Bárki megtehetett volna.” ( Gibbs, 1995) 
 
A sikeres csoportmunka az alábbiakat feltételezi (Meyers, Jones 1993):  
 

• A kölcsönös függőség érzetét nyújtja 
• A tanulók egyéni felelősséggel rendelkeznek egymás és a tanár felé 
• Kölcsönös interakciókat biztosít a csoporttagok között, a célok elérése érdekében 
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• Elősegíti a csoportmunka készségek fejlődését 
• A csoportmunka folyamat kritikai elemzése rendszeres 

 4  
Szerepek és felelősségek 
A csoportmunkát vezető tanár, vagy diák mentor feladata: 

• Biztosítja a tanuláshoz és a munkához szükséges forrásokat  
• Elősegíti a csoportmunkát 
• Eligazít a további források keresésében 
• Beilleszkedik a kutató megbeszélésekbe 
• Tanuló (ő is…) 

 
A probléma alapú tanulás bevezetése időigényes feladat, el kell készíteni a tananyagokat, 
segédleteket, ki kell alakítani a problémákat, fel kell készíteni a tanárokat és közreműködőket, 
meg kell határozni a tanulók értékelésének módját. A másik kritikus pont a szerepváltás. A bölcs 
előadó (sage on the stage) helyett a PBL tanár figyelmes segítő (guide on the side). A tanulás 
megkezdése előtt a tanár modellezi a problémamegoldás különféle módjait, igyekszik 
követhetővé tenni a gondolkodásmódját. A metakognitív kérdések, mint pl.: Honnan tudod ezt? 
Mit feltételezhetsz? Mit kell még tudnod? – alkalmasak a problémamegoldás elősegítésére. 
 
A tanulók szerepe 
 
  A probléma alapú tanulásban a tanulók szerepe is megváltozik. Ez a tanulási forma 
nagyon különbözik a tanulók által eddig használatos módszerektől. Eleinte nehézséget jelenthet a 
gondolkodásmód elsajátítása és az önirányított tanulás. A kezdeti meglepettség és ellenállást 
követően azonban kialakul az elfogadás és a bizalom.  

A tanulóknak felelőssé kell válniuk a saját tanulásuk iránt. A PBL módszer azt erősíti a 
tanulókban, hogy fedezzék fel saját tanulási szükségleteiket és határozzák meg a feladatok 
teljesítéséhez szükséges forrásokat. Az egyéni tanulás összekapcsolódik a társakkal és a 
tanárokkal való együttműködéssel. A kollaboratív tanulás elmélyíti a problémák megértését és 
elősegíti a tudás más helyzetekben való alkalmazását. A csoportmunkára való képesség 
elengedhetetlen lesz a tanulók jövőbeli munkahelyein is. 

A PBL módszer alkalmazáskor még két nehéz feladatot is meg kell oldani. Az egyik az 
önismeret, önellenőrzés (self-assessment), a másik a társas értékelés (peer-assessment). Az 
önellenőrzés abban segíti a tanulókat, hogy felismerjék, hogy mikor vannak készen a tanulással. 
„Mit tanultam meg eddig? Mit kell még tudnom? Hogyan tudom kezelni ezt a problémát a 
jövőben?”- és más hasonló kérdéseket tehetnek fel a tanulók önmaguknak. A tanulás szakértő 
értékelése ki kell terjedjen a társak értékelésére is. A saját tanulás tudatos ellenőrzése alapján 
mások tanulásában is segíthetünk, és ez egyben fontos személyes készség is. 

A diákokat többféleképpen is rávezethetjük a probléma alapú tanulásra. Az egyik 
lehetőség az alapelvek és módszerek bemutatása, a másik lehetőség valamilyen egyszerűbb 
probléma feldolgozása tanári vezetéssel.      
                                                 
4 A csoportmunkaszervezéssel kapcsolatos további webhelyek: Facilitating small groups: PBL learning. Desired 
tutor competencies (Risdon, Braley & Gordon, 2002) 
http://www.fhs.mcmaster.ca/facdev/Small%20group%20tutoring%20competencies.pdf ) 
Class and group size in PBL at http://www.grian.com/pblpage/pbl7.html 
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Problémamegoldás és kooperatív tanulás 

Lehetséges-e kooperatív tanulási környezet probléma alapú tanulás nélkül? Minden 
bizonnyal. 

A kooperatív tanulás használható a tartalom alapú tanulásban is. A PBL módszerben egy 
probléma megoldásán közösen dolgoznak a tanulók, megbeszélik az elképzeléseiket, megosztják 
a feladataikat. Kooperatív tanulásról beszélhetünk, ha kisebb csoportokban, kölcsönös 
függőségben, önirányítással folyik a tanulás. 

Lehetséges-e probléma alapú tanulás kooperatív módszer nélkül: Minden bizonnyal. Az 
egyéni kutatási feladatok nem igénylik a kooperatív tanulást. 
 
A probléma alapú tanulás alkalmazásának problémái 
 

A projekt alapú tanulás bevezetéséhez kulturális váltásra is szükség van. A tanulók a 
hagyományos tanulási módszerekkel azt szokták meg, hogy a tanár a bölcs előadó, aki szétosztja 
a tudást tanítványai között.  

A tanulóknak csoportban kell dolgozniuk. Ahogyan a való életben is, egy ember nem 
képes végigvinni a kutatást, kidolgozni és bemutatni a probléma megoldását. A potyautasoknak 
(akik a csoport tagjai, de érdemi munkát nem végeznek) a többi keményen dolgozó diák (és 
szüleik) szemrehányásával kell szembesülniük.  

A PBL módszer alkalmazásakor a tanároknak is át kell állniuk. A problémák 
megtervezése több előkészítő munkát igényel, emellett elegendő forrást is össze kell gyűjteniük. 
Ezeknek jól kell szolgálniuk a tudásépítést és a képességek fejlesztését. Meg kell tanulniuk a 
segítő szerepet is, a korábbi vezető szerep helyett. 
 
A jutalom 

Gondoljuk meg, hogy a tanár központú tanításról a projekt, vagy probléma alapú tanulási 
környezetre való átállás némi kényelmetlenséggel jár ugyan, de új energiát és lelkesedést adhat az 
osztályainknak. A tanulók értékelik a kihívást jelentő feladatokat, amiket a tanulás során kell 
elvégezniük.  
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A természettudományos tudás 
 

Az OECD új kutatási területet hozott létre, amelyben összekapcsolja a természettudományt és a 
technológiai kutatást. 
 
„A modern tudományok eredményeinek az oktatása olyan tudás közvetítése, amelyet speciális 
módszerek és eszközök alkalmazásával kiemelkedően felkészült emberek hoztak létre, így a 
közvetlenül megtapasztalható valósággal csak sokszoros áttételeken keresztül hozható 
kapcsolatba.  
 
„A természettudományok tanításában a leendő tudósok számára szükséges tudás helyett a 
mindenki számára hasznos ismeretek, egyfajta civil tudomány irányába tolódott el a hangsúly.” 
 
 
Természettudomány, technológia, társadalom 
Az STS irányzat alkalmazásának néhány elvi- és gyakorlati vonatkozása5 

A STS irányzat kialakulása 
Az STS mozaikszó az angol Science, Technology és Society szóhármast jelöli. Az STS 

irányzat megjelenésének időszaka a 20. század ’80-as éveiben volt, melyben új kihívásokkal 
szembesült a társadalom: 

1) A Föld globális környezeti problémáinak megjelenése  
A növekvő népesség a gazdasági növekedéssel és technológiai fejlődéssel (még ha nagyon 
ellentmondásos módon is) vészesen kimerítette bolygónk készleteit, elpusztította, elszennyezte a 
természeti környezetet. Kirajzolódtak a jövő sötét árnyai, de a realisztikus jövőmodellek 
megalkotása késlekedett. Világossá váltak a környezeti gondok megoldásának útjában álló, 
azokat inkább gerjesztő társadalmi okok. 

2) Tudományos- technológiai forradalom 
A társadalmak versenyében a technológiáktól való függőség felerősödött. A vezető ipari országok 
gazdasági növekedését a fejlesztések, a csúcsiparágak alapozták meg. Elkezdődik az elektronika, 
ezzel együtt az informatika robbanásszerű fejlődése, megalapozódik az információs társadalom. 

3) A közoktatás kiszélesedése 
A modern ipari társadalom igényt formál a kiművelt emberfőkre, elsősorban a szakképzésből 
kikerülő alkalmazottakra, munkásokra. A 20. század végére azonban átszíneződik a 
foglalkoztatási paletta, kevesebb gyári munkás kell (legalábbis a fejlett országokban), viszont 
többen kaphatnak helyet a magasabb képzettséget igénylő szolgáltatások területén. A 
munkaerőpiac felvevőképessége némileg vissza is esik, jól jön, ha később lép ki az új generáció 
az iskolák kapuján. Az élet küszöbét átlépő fiatalok az élethosszig tartó tanulás kecsegtető 
perspektívájával szembesülnek, jó tehát, ha fel vannak vértezve az ehhez szükséges készségekkel, 
képességekkel. A természettudomány művelése már csak kevesek életcélja, a diákok inkább a 
mindennapi életükben használható tudásra kívánnak szert tenni.   

4) A neveléstudomány fejlődése 
                                                 
5 Bővebb tanulmány:  Testvéri tantárgyak –című CD-ROM-on (Szerkesztő: Csorba F. László, OKSZI, 2003) 
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A tudás tanulás útján jön létre, de hogy miként zajlik a tanulás folyamata, arról változó képünk 
van. A nevelés gyakorlatában több fejlődési korszak váltotta egymást, kialakult a szemléltetés, 
majd az átélés gyakorlata, de a tanuló személye, személyes tudása csak a legutóbbi időkben 
került a figyelem középpontjába. Bebizonyosodott, hogy a gyerekek meglévő értelmezési 
rendszerük szerint, annak aktív használatával alkotják meg saját új tudásukat. A folyamat 
modelljét felállító konstruktivizmus szemléletmódja meghatározóvá vált a korszerű pedagógiai 
rendszerekben. Az értelmi nevelés elsődlegessége is megrendült, ma már egyenrangú szerepet 
kapott az iskolában folyó személyiségfejlesztés érzelmi-, szociális oldala is. A 
műveltségtartalmak közvetítése párosul az együttműködési készség, csoportba illeszkedés 
igényének és képességének kiépítésével. A társadalomorientált természettudományos nevelésnek 
erre az alapra kell felépülni. Az STS szemléletű programok ezzel az igénnyel készülnek.  

Egy STS szemléletű program: a Politechnikum természetismeret programja 
 A komplex természetismeret tantervünk társadalmi szempontokat figyelembe vevő, vagy 
középpontba állító program elemekből áll. A moduláris szerkezet tagolása és szerkesztési 
szabadsága lehetővé tette, hogy a kiindulópontok ne minden esetben a szaktudományokban 
legyenek. Igyekeztünk olyan témákat összeállítani, amelyek a technológia használat, a természeti 
környezet állapota, az ember egyéni és társadalmi létezésével összefüggő kérdésekben segítik 
eligazodni a gyerekeket. A tanulási folyamat konstruktivista modelljének megfelelően 
megpróbáltuk valamiféle rendszerbe szervezni az ismereteket. Az alapozó részben olyan 
gondolkodási műveleteket építünk ki, amelyek a témák tartalmától függetlenül is alkalmazhatók. 
Ez nem azt jelenti, hogy itt valamilyen önmagában vett képességrendszer jönne létre, pusztán 
csak grafikus szimbólumokhoz kötött probléma megoldási rutinok eszközkészletét állítjuk össze. 
Az egység felismerése, a rendszerelemzés, az egymásba épülő szerveződési szintek elve, a 
rendszerállapotok és változásaik, a folyamatok és egyensúlyok vizsgálata egységesebbé teszi a 
tanulók természettel kapcsolatos tudásrendszerét. Végül tehát három elem változó arányú 
keveredése történik: a komplex alapelvek és műveletek, a szaktudományos ismeretek leírása és a 
gyakorlati, társadalmilag hasznosítható szemléletmód és képességrendszer kiépítése. A várt 
eredmény az egyéni természettudományos kompetencia lenne, az a motívum, ismeret és attitűd 
készlet, amely képessé teszi az egyént saját túlélésére, életminősége optimalizálására, társadalmi 
szinten pedig megalapozza a fenntartható fejlődést.  

Tudomány 
Az STS szemlélet elsajátítása és alkalmazása megkívánja a benne összekapcsolódó 

fogalmak értelmezését és a köztük lévő kölcsönhatások számbavételét. A feladat valójában 
elvégezhetetlen, hiszen tágabban értelmezve életünk jó része belefoglalható e három fogalom 
jelentésmezejébe. Ahhoz, hogy a tanításban alkalmazzuk, először magunkban kell tisztázni, mit is 
értünk a tudomány, technológia, társadalom viszonyrendszerén. Fel kell rajzolnunk azt az 
értelmezési tartományt, amelyen belül mozoghatunk a programok tervezésében. Az alábbi 
gondolatok az áttekintést célozzák, nem az adott szakterület, hanem a laikus érintett 
szempontjából. 
 A társadalmi összefüggések kapcsolt tartalomként jelennek meg a természettudományos 
programokban, de létezik egy ennél sokkal erősebb, mégis felszín alatti összefüggés is. Az iskola 
a tudomány által feltárt és elfogadott ismereteket közvetíti a diákok számára, a kollektív tudás így 
válik egyénivé. Az egyének előbb-utóbb visszahatnak a közösségre, módosítják, bővítik annak 
tudásrendszerét. A megismerés tehát többszintű társadalmi folyamat, melyben más szerepe van a 
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tudománynak és az oktatásnak. A kapcsolódások felismerése mellett nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a különbségeket sem. Új tudás csak előzetes tudás által jöhet létre, de ez másként 
érvényesül az egyéni szinten az iskolai oktatásban és társadalmi szinten a tudomány 
műhelyeiben. Nem biztos, hogy az éppen uralkodó modellek közvetlenül, vagy akár 
leegyszerűsítve behelyezhetők a diákok fejébe. Számtalan oka lehet a befogadásra való 
képtelenségnek, a belső személyes világmodell eltérésétől a mélyebb érzelmi ellenérzésekig. A 
társadalomra figyelő természettudományos nevelésnek elsősorban hatékonynak kell lenni, azaz 
nagy biztonsággal és nagy sávszélességben át kell adnia a sikeres egyéni és közösségi létezéshez 
szükséges modelleket. 
 Az ember kiemelkedése az állatvilágból értelmező rendszerének sikerességén alapult. A 
több millió évig tartó folyamatban fokozatosan változott az agy szerkezete, megmaradt minden 
korábbi vívmány, de az idegi alvázra és az érzelmi központokra jóval nagyobb agykérgi területek 
épültek rá. Ezek az idegsejtek csak kisebb részben alkottak öröklötten meghatározott hálózatokat, 
nagyobb részben arra vártak, hogy a mindennapi élethelyzetekben alakítsák ki kapcsolataikat. A 
mennyiségi növekedés új minőséget is eredményezett, az egyéni értelem hozzá hasonló 
kapcsolatokat keresett. A kommunikáció kezdetleges formáiból kialakult a beszéd másodlagos 
jelzőrendszere. A fogalmakat jelölő szavak összekapcsolása ismét a meglévő belső világmodell 
feladata volt. Az értelmezés és jelzés folyamatos kölcsönhatásában fejlődve kialakult a nyelv és a 
gondolkodás. Ez az új képesség nem lecserélte a korábbiakat, hanem ráépült azokra. Továbbra is 
fontosak maradtak az érzelmek és a szavakkal nem kifejezhető beállítódások. A rendszer 
összességében azonban jóval nyitottabbá vált, képes lett önmaga folyamatos módosítására, a 
tanulásra. 
 Az egyéni tanulási képesség kibontakozása összekapcsolódott az emberi faj 
csoportevolúciós folyamataival. A kémiai kódolás csak lassan és kis hatékonysággal örökítette át 
a magatartási elemeket, ezt egészítette ki az utánzásos tanulás. A beszéd kialakulása a belső 
értelmező rendszer olyan jellegű és mértékű módosítását tette lehetővé, amire a korábbi 
mechanizmusok nem voltak képesek. A beszélgetésben résztvevők megjeleníthették egymás előtt 
saját személyes világmodelljeiket, amelyek eközben hatottak is egymásra. A versengő 
gondolatok sikeressége újfajta evolúciót indított el, melyben hasonló szabályok működtek, mint a 
biológiai fejlődésben. Itt is a szaporodás a kulcskérdés, hogy egy-egy változat milyen 
sikerességgel képes elterjedni a lehetséges hordozók körében. Bonyolítja a képet a rangsorok 
képzésére való hajlamunk, ezek felállítása ugyanis nagyon összetett hatásokon alapulhat. Nem 
csak a gondolatok, hanem a magatartás és az egész testalkat, mint jelzés is szerepet játszhat 
benne. A rangsorban felül állók határozzák meg az alájuk rendeltek cselekedeteit, megpróbálják 
rájuk kényszeríteni saját értelmezéseiket, amik persze saját érdekeiket tükrözik. A domináns és az 
elnyomott modellek konfliktusa nem csak az erő nyelvén oldható meg. Az emberi közösségek 
olyan működési rendszereket is kialakíthatnak, amelyekben kölcsönösen elfogadott eljárásai 
vannak a vélemények egyeztetésének és összecsiszolásának. 
 A tudományban való hit az elmúlt évtizedekben igen erős volt. Ennek is köszönhető, hogy 
a tudományos igazság abszolút kategóriává emelkedett, amit a hittételekhez hasonló módon 
lehetett, vagy inkább kellett visszhangozni a tanulóknak. Nem a tudománnyal volt a baj, hiszen 
tudósok tudják a legjobban, hogy elméleteik nem feltétlen örök életűek. A tudomány működő 
rendszer, még inkább az a technológia, amiben jóval közvetlenebb a tudás beválásának 
visszajelzése. De hol kapott a diák ilyen megerősítéseket a tanári tekintéllyel legitimált tudással 
kapcsolatban? Legtöbbjük soha nem is használta semmire. Az STS szemléletmód társadalmilag 
hasznosítható tudás kiépítését várja a gyerekektől. Közreműködést, aktív társadalmi részvételt vár 
el tőlük, ahogyan arra későbbi életszakaszaiban is bíztatja őket. Nem diktálja, hanem 
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együttműködve segít felépíteni a diákok személyes tudását. Azt viszont nem ígéri, hogy ezt 
bármeddig használhatják, de képessé teszi őket a módosításra, tudásuk naprakészen tartására. Az 
élethosszig tartó tanulás nem csak kényszer, hanem örömforrás is lehet, ha a személyiség 
fejlődését szolgálja.  

A természettudomány nagyon hatékony társadalmi megismerő rendszer, a technológia 
áttételein keresztül alapvető meghatározója az életviszonyok alakulásának. A társadalmi 
szabályozás igyekszik kialakítani a kutatási irányokat és dönt az eredmények alkalmazásáról. A 
világ a tudományos haladás következtében átformálódik, átalakulnak a társadalmi viszonyok is. 
A fejlődési folyamat és annak hatásai azonban nem pontosan tervezhetők előre. A felbukkanó 
újabb eredmények váratlanul érik az embereket, ha ez túl gyakori, akkor a bizonytalanság érzetük 
fokozódik. A tudománnyal szembeni bizalmatlanság egyik oka – egyes vélemények szerint – 
éppen a túl sok újdonság, a változások túl gyors tempója. Valójában az ember igen rugalmasan 
képes befogadni a környezet változásait, legyenek azok akár természeti, akár technológiai 
jellegűek. Gondoljunk csak a legújabb idők életmód átalakító találmányaira, például a 
mobiltelefonra, vagy az internetre, még korábban a televíziózás elterjedésére. A fogadtatás nem 
mindig magyarázható meglévő szükségletek kielégítésével, gyakoribb, hogy éppen az adott 
eszköz alakítja ki saját befogadó környezetét. A gőzgép a maga korában eleinte megosztotta a 
közvéleményt, túl veszélyesnek tartották. Ma az atomerőművek elleni és melletti érvek csapnak 
össze. A találmányok és alkalmazások tehát aligha minősíthetők jónak, vagy rossznak, sokkal 
inkább a korszellem ítélkezik róluk. A 20. század közepén a technikai modernizáció a jólét 
növekedésének érzésével párosult, ekkor a tudomány nagy becsben állt. Ezt tükrözte az oktatás 
tudomány központúsága is. Az ezredfordulóhoz közeledve fordulat állt be, érzékelhetővé váltak a 
növekedés korlátjai. A társadalom hibáztatni kezdte a tudományt és a tudósokat. Ez a szélsőségek 
közötti hullámzás biztosan nem mai jelenség, de erősödése összefügghet a tudomány 
alkalmazásainak egyre növekvő hatékonyságával.  

A társadalmi célokat magáénak valló természettudományos nevelés felvállalja egy 
reálisabb tudománykép felrajzolását. Nem az ellentmondások kiküszöbölése, hanem 
megjelenítése és kezelése a feladata. Legjobb, ha a gyerekek átélik a tudományos módszerekkel 
és eszközökkel történő megismerést, majd megvitatják az alkalmazás kérdéseit. Szimulálhatják a 
döntések előkészítésének és meghozatalának folyamatát, átélhetik a döntéshozók felelősségét. A 
nevelés eredménye az lehet, hogy világosabbá válik a tudósok és a demokrácia eszközeivel élő 
állampolgárok közötti szereposztás. Hosszabb távon a tudomány megítélése 
kiegyensúlyozottabbá válhat, a közvélemény felkészültebb lesz az új felfedezések befogadására.   

Technológia  
A posztmodern világban az ember elsődlegesen fogyasztó, a termelést akár a gépeire is 

bízhatja. A fogyasztás átlépi a tárgyi világot, a szolgáltatások csak virtuális termékek, amelyek 
előállítása és birtokba vétele másféle képességeket igényel. A megváltozott gazdasági- társadalmi 
térben az ember is keresi a helyét, korábbi beidegződései átalakulnak. Az átlagembert 
előzékenyen kiszolgáló technika kezelése egyre kevesebb szakértelmet igényel, de a 
csúcstechnológiákat már nem is lenne képes megérteni. A felszabaduló szellemi energiák jó 
esetben más irányba, például a művészet felé fordulnak, rosszabb esetben lekötetlenül maradnak 
és a személyiség belső feszültségét fokozzák. A tudományos és technológiai haladás tény, de 
értelmezése és hatásai nem egyértelműek. A megismerés más területein – a művészetben és a 
vallásban - is zajlik valamiféle fejlődési folyamat, ami kevésbé kelti a haladás képzetét.  

A tudomány – technológia – társadalom viszonyrendszere koncentrikus körökkel 
ábrázolható, a tudomány belső köre a technológián keresztül kötődik össze a külső, mindkettőt 
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magába foglaló társadalommal. Rendszerszemléleti megközelítéssel: a technológia illesztő 
rendszerként működik az ismeretszerzés és a társadalmi befogadás között. A társadalom mindig 
meghatározó szerepet játszik, de az éppen fennálló rendszerállapottól függő mértékben és módon. 
Vannak tudományt támogató időszakok és társadalmak, amikor befektetnek a kutatásokba, de 
nem várnak el közvetlen és gyors hasznot. A tudományt szinte vallásos tekintély övezi, 
függetlensége biztosított. A másik véglet az, amikor nem bíznak a tudósokban, károsnak, vagy 
nem kifizetődőnek tartják a munkájukat. Ha a hatalom erre az álláspontra jut, akkor leginkább 
magában bízik, és nem akarja, hogy bárki megingassa a pozícióit. 

A piacgazdasági modell szerint nem a hatalom, hanem a gazdasági szereplők döntik el, 
hogy milyen technológiákba ruháznak be, illetve milyen kutatásokat finanszíroznak. Az állam 
akár ki is vonulhat a szabályozásból. Ez visszaüthet, ha a vállalkozások anyagi érdekei szerint 
alakuló technológiai gyakorlat társadalmilag veszélyes irányba fejlődik. A környezeti problémák 
megjelenése felhívta a figyelmet a társadalmi érdekeket képviselő állam felelősségére. 
Kialakultak azok a közvetlen és közvetett jogi- és gazdasági szabályozó eszközök, amelyekkel 
módosítani lehet a gazdasági környezetet, ezáltal pedig a technológiai szerkezetet is. Az adott 
időben választható lehetőségek skálája azonban korlátozott, és csak a kutatás – fejlesztés 
felgyorsításával lehet bővíteni. Ekkor léphetnek be a tudományt támogató eszközök, amelyek a 
gazdaság felől elsősorban az alkalmazott kutatásokra irányulnak. Nagyobb lépések megtételéhez 
szükség van a tudományos alapok bővítésére, ekkor válnak fontossá az alapkutatások, melyek 
pénzügyi megtérülését nagyon nehéz kivárni és kimutatni. Ismét a társadalom kényszerül 
szerepet vállalni, támogatnia kell az alapkutatásokat is.  

Demokratikus működés esetén az állami megrendelések a társadalmi igényeket közvetítik, 
például a hadiipar, vagy a gyógyszergyártók felé, ezek a technológiák gyorsan fejlődnek és 
maguk előtt tolják az alapkutatásokat is. A forradalmi változások persze nem rendelhetők meg, 
ezek a tudományos áttörésekhez kapcsolódnak. A DNS ”szép új világát”, vagy az Internet 
korszakot senki sem látta előre. A nem túl távoli jövőben biztosan bekövetkeznek hasonló 
horderejű új felfedezések. A társadalom a forradalmakat követően kiegyensúlyozódik, befogadja 
az új technológiát és más ennek ismeretében gondolja tovább hétköznapjait. Az STS 
programokban be kell mutatni ezt a kapcsolatrendszert, a diákok erről kialakult tudása működő 
modellként kell, hogy szolgálja a társadalomban való szerepvállalásukat.    
 

Társadalom 
A társadalom beilleszkedik az anyagi világ hierarchiájába, de létrehoz egy külön világot 

is, az emberi szellem birodalmát. A kapcsolódás egyik módja a biológiai örökség átvétele, vagyis 
az ember genetikai meghatározottsága. A másik a környezet használatba vételével jön létre, ez a 
technológia világa. Az emberi tudás, a szellem világa mindkét szálhoz hozzászövődik. A 
magatartás öröklött alapjai a társadalmi lét során is működnek, de a személyiségfejlődés a tudatos 
komponensek egyre nagyobb arányát eredményezi. A környezet átalakító technológiák 
megjelenése is a szellemi fejlődésnek köszönhető, de az új környezetben egyre hatékonyabb 
eljárások kifejlesztése vált lehetségessé.   

A társadalom különféle méretű és szerkezetű közösségek egymásba épülésével kialakult 
rendszer, melynek alapja maga az ember. Az emberrel a természet- és a társadalomtudományok is 
foglakoznak, vannak átfedések és határtudományok is. A szervezeti alapokat a magasabb rendű 
idegműködések bemutatásával az idegélettan kutatja és foglalja össze. Az életműködésekhez 
szükséges környezeti feltételek biztosítása is társadalmi kérdés, ezek benne vannak a társadalmi 
szükségletek kosarában. A magatartás már nem olvasható ki közvetlenül a biológiai 
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struktúrákból, ebben már bonyolult információs rendszerek működtetése játszik szerepet. Ezek 
azonban maguk is evolúciós termékek, bennük számos öröklött program rögződött. Ilyen lehet az 
ember csoportképzési hajlama is, amelynek beállításai formálják a közösségek szerkezetét. 
Természetes vágyunk például az elemi csoporthoz való tartozás, ezeket 3 – 8 ember alkotja. A 
kapcsolatépítés mindenképpen elvezet hozzájuk, illetve a nagyobb csoportok mindenképpen 
felosztódnak ekkora elemi egységekre. A család is elemi csoport, de annak sajátos esete, 
amelyben sokkal erősebb kötődések működnek, mint például a baráti társaságokban. Az elemi 
szintről a kiscsoportokba juthatunk, ezek 25-30, legfeljebb 50 – 60 emberből állnak. Az emberré 
válás több millió éves folyamatának kezdetén valószínűleg ez volt a legnagyobb közösség. Ebben 
már kialakult és fejlődésnek indult a kultúra, megjelent a kommunikáció és a tanulás. A csoport 
működését a rangsor kialakulása biztosította, ez jelenthette az elemi csoportok, vagy egyedek alá- 
fölé rendeltségét is. A következő szint a nagycsoport, amely átlagosan 150-200, legfeljebb 500 
főből áll. A múltban ilyenek lehettek például a nomád törzsek. Később ezek egyre szervezettebbé 
váltak, működésüket szabályokkal irányították, vagyis már elemi szervezetté fejlődtek. A 
történelem során változatos formában újratermelődött ez a csoporthierarchia, ami azt mutatja, 
hogy valamilyen mélyebb, az emberi természetben, képességrendszerben gyökerező oka van. 

A modern tömegtársadalom bonyolult módon avatkozik be a közösségek egymásba 
épülésébe. Az emberek elsődleges tevékenysége a munka, amiben nem feltétlenül van jelen ez a 
rend, illetve gyakran át is alakulnak a viszonyok, átszervezés, vagy munkahelyváltás miatt. A 
lakókörnyezet építészeti szerkezete sem mindig segíti elő a közösségek kialakulását, de ebben 
másként működik egy körfolyosós bérház, egy panelház, vagy egy fiataloknak épült modern 
garzonház. A kommunikációs és információs technológia megjelenése némileg más 
megvilágításba helyezte a csoportképzés kérdését, ma már beszélhetünk virtuális csoportokról is. 
Az Interneten kialakuló chat-szobákban, vagy az e-mail kapcsolatokban más minőségben, de 
valódi kapcsolatok szövődhetnek, legalábbis megalapozódhatnak. A globális környezeti válság 
egyik elemeként meghatározható humán világkrízis - „elembertelenedés” – megoldási módjai 
között szerepet kell kapnia a kultúra központú városépítészetnek, vagy a civil szerveződést segítő 
társadalmi mechanizmusoknak. A közös ügyek persze ma is összehozzák az embereket, erre 
példa a környezetvédő mozgalmak spontán szerveződése. Felbukkanásukban a bolygónk sorsáért 
érzett aggódás is szerepet játszik, ami talán egy újabb szerveződési szint, a globális, vagy 
planetáris közösség  kialakulását jelzi. 
 

Értékek és stratégiák 
 A természettudományos nevelés célja az egyének és közösségek társadalmi aktivitásának 
formálása. Az egyén önkéntes magatartásának szabályozója a belső értékek készlete, amelyek 
tudatos ismeretek és meggyőződések, érzelmi motívumok rendszerei. A magatartási mintázatok, 
viselkedésmódok, vagy attitűdök kimondva, vagy kimondatlanul függenek az értékektől. A 
személyiség fejlődése bővíti az értékkészletét is. Az öröklött beállítódások elemei az értékeknek, 
de azokat sokkal inkább alakították az emberi közösségeken belüli folyamatok. Az evolúciós elv 
alkalmazása arra az eredményre vezet, hogy azok a csoportok tudtak fennmaradni, amelyekben 
az önfenntartást szolgálók mellett hatékony együttműködési és önzetlenségi értékek is 
megjelentek. Az emberek jellemvonásait, vagy viselkedését ezek alapján minősítették jónak vagy 
rossznak, levonva az ítélet tanulságait is. A közösséget szolgáló értékek összefoglalása és 
hagyományozása az erkölcs körében történt, amit a vallások és a nevelési intézmények 
közvetítettek. Az értékek alapján az emberek megfogalmazhatják céljaikat, amelyek szerint 
cselekednek, vagy amelyek szerint minősítik a körülöttük zajló eseményeket. Ezek az érdekek, 
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amelyek nem csak egyéni szinten, hanem a közösségi hierarchiában is jelen vannak. Az egyén 
érdeke lehet az érvényesülés, a személyes tudás alkalmazásával kivívott siker. Az értékek 
működésük szerint nem minősíthetők jónak vagy rossznak, ez már csak az általuk kialakított 
viselkedés következményei alapján ítélhető meg. Nyilvánvalóan vannak olyan egyéni érdekek, 
amelyek szemben állnak a közösség elemi érdekeivel. A társadalmi verseny hasznos, mert az 
adott viszonyrendszerben legjobbak, legjobb csoportok és megoldások sikeressége fokozza a 
társadalom egészének versenyképességét, adott esetben túlélési esélyét. A versenyben 
alulmaradtak számára viszont a vereség nem tűnik érdekükben állónak. 
A környezeti problémák megoldása a bonyolult társadalmi érdekviszonyoknak a tisztázását is 
igényli. A magasabb szerveződési szint érdeke (mivel magában foglalja a kisebbeket) bizonyos 
határok között fölérendelődik az alacsonyabbnak. Ennek módszere és mértéke azonban 
alapvetően különbözik a demokratikus és a diktatórikus társadalmakban. A demokratikus 
érdekegyeztetés technikái lehetővé teszik a különféle érdekek közötti kompromisszum 
kimunkálását. Ha ez mégsem sikerül, akkor a jogrendben és az igazságszolgáltatásban bízhatnak 
a vitás felek. Az iskolai nevelésben a diákoknak szert kell tenniük a demokratikus jogállamban 
használható cselekvési modellekre. Ez nem lehetséges ismertközléssel, gyakorolniuk is kell. A 
környezeti nevelésben alkalmazott akciók, szituációs játékok, viták és döntéshozatalok 
alkalmasak erre, az STS szemléletű programok pedagógiai feldolgozottsága a gyakorlati 
kivitelezést is segíti. 
 A társadalmak sokfélesége, eltérő stratégiája, illetve letűnésük és újabbak felemelkedése 
arra utal, hogy ezen a szinten is működik az evolúciós rendszer logikája. Ami megnehezíti az 
események értékelését, az a megszokottnál jóval tágabb idődimenzió. Az egyéni szinten hozott 
következetesen rossz döntések néhány generáció alatt leállíthatják egy adott stratégia 
alkalmazását. A társadalom szintjén ez az idő akár több ezer év is lehet. A biológiai rendszerek 
kémiai átörökítési mechanizmusa jól rögzíti a sikereket, a társadalmak esetében ez a jóval 
esetlegesebb kulturális hagyományozódás feladata. Megeshet, hogy egy kultúra pusztulását 
okozó hibát később mások ismét elkövetnek. Az sem mindegy, hogy az éppen működő 
társadalmi evolúciós rendszer hányféle változattal működik. A korábbi idők kommunikációs 
lehetőségei nem tették lehetővé túlságosan nagy birodalmak kiépítését, de legalábbis mindig 
voltak versenytársak. A kommunikációs és információs technológiák mai szintjén már nem lenne 
probléma akár egy világméretű társadalom működtetése sem. A globalizáció folyamata részben 
már erre a lehetőségre épül, egyre sikeresebben uniformizálva a kultúrát és egységesítve a piacot. 
De mi van, ha az alkalmazott stratégia nem válik be? A bukott bolygó helyét melyik másik veszi 
át? Igaz, hogy a civilizációt csak hordozza és táplálja a Föld, de most éppen abba bukhatunk bele, 
hogy kimerítjük a bolygó tartalékait és felborítjuk az egyensúlyát. A társadalmi stratégia 
megválasztása tehát létkérdés, mint ahogyan az is, hogy miként lehet a globalizált világban 
biztosítani a sokféleséget? A választék még rendelkezésünkre áll, csak észre kellene venni az 
uralkodó modell mellett szerénykedő alternatívákat. A mai világrendben a vágyott világot a 
fejlett nyugati társadalmak jelentik. Az egyéni fogyasztásra épülő gazdasági berendezkedés a 
szabad piaci verseny keretei között működik. A vállalkozások fennmaradása a piaci siker által 
biztosítható jövedelmezőségen áll vagy bukik. Más érték, mint a fogyasztás növelése nem nagyon 
fedezhető fel e stratégia mögött. A rendszer ráadásul álságos, mert a verseny valójában nem 
igazán szabad, hiszen a tőke birtoklása nem rendezhető át tetszőlegesen. Az egyén értéktudata 
hamis társadalmi információkra épül, úgy is mondhatnánk, hogy manipulált. Valójában nem a 
fogyasztásban és a javakért való versenyben lenne érdekelt, hanem az emberi mivoltának 
megfelelő életmód és környezet megteremtésében. A csoporthoz tartozás érzése, a személyes sors 
irányításának lehetősége, az egészséges természeti környezet és az értelmes aktivitás igénye 
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mélyen gyökerező biológiai igény. Az elnyomására tett társadalmi kísérlet eredménye még nem 
világos, sok mindenhez hozzászokott már az emberi faj. A belsőleg hordozott és a kívülről 
betáplált stratégiák konfliktusa felemészti a személyiség energiáit, vagy különféle 
pótcselekvésekben vezetődik le. Ha nem tudunk részei lenni semmilyen kisközösségnek, akkor 
beülhetünk esténként a TV elé és nézhetjük a való világot. 
  A természettudományos körön belül a környezeti nevelés feladata és lehetősége, hogy a 
diákok előtt megjelenítse a társadalmi stratégiák konfliktusát. Nem merülhet ki azonban a 
jelenlegi gyakorlat kárhoztatásában, ki kell jelölnie valamilyen alternatívát és el kell sajátíttatnia 
a gyerekekkel az ajánlott modellben való cselekvés gyakorlatát. Az STS programokban olyan 
pedagógiai módszerek jelennek meg, amelyek támogatják a csoportban való együttműködést. Ez 
a szemlélet csak az alsóbb szintek felől hathatja át a társadalmat. A gyerekeket nem valamiféle 
kollektivista ideológia elsajátíttatásával, hanem a saját munkájuk sikerével győzhetjük meg a 
verseny és az együttműködés helyes kezeléséről. A környezettel kapcsolatos társadalmi 
stratégiába a fogyasztás és a verseny elsődlegessége helyett a megőrzés és az együttműködés 
szempontjait kell beillesztenünk. Ne feledjük azonban a konstruktivizmus alaptételét, mely 
szerint a gyerekek már valamilyen előzetes tudással jönnek be az iskolába. Társadalmi 
kérdésekben ezek az alapértelmezések már a családban kialakulnak és később nagyon nehéz 
megváltoztatni őket. Hiába mondjuk a gyerekeknek, hogy nem az anyagi javak megszerzése 
vezet el a boldogsághoz, ha otthon a család „erre hajt”. A jól megtervezett és kivitelezett nevelési 
programok olyan helyzetekbe hozzák a gyerekeket, amelyekben az addigi belső meggyőződésük 
valamiképp konfliktusba kerül az átélt tapasztalatokkal. Abban kell reménykednünk, hogy 
megtörténik a váltás, és a régi helyébe lépő új modell átveszi a cselekedetek feletti stratégiai 
parancsnokságot. 
 A fent vázolt koncepcióváltás sikerességét jelezheti az is, ha a gyerekeink másként 
gondolkoznak a társadalmi pályák, karrierek választásáról. Ezekben a döntésekben az egészséges 
önérdeknek kell működni, de nem mindegy, hogy ez hogyan formálódik meg a gyerekekben. Az 
anyagi értékmérők jól működhetnek az egyén szintjén, de nem biztos, hogy társadalmilag 
működő munkamegosztást eredményeznek. Vannak olyan tényezők, amelyek anélkül képesek 
befolyásolni a fiatalok pályaválasztását, hogy pénzben kifejezett előnyöket nyújtanának. Megint 
vissza kell utalni a genetikai örökségünkre, az ember csoportlény természetére. Ennek egyik 
megnyilvánulási formája az a sajátos önzés, amely éppen az önzetlen magatartást erősíti. Ez 
biztos sikerrecept, hiszen akkor számíthatok a csoporttól több juttatásra, ha magam is többet 
adok. A csoport fennmaradása nélkül az egyén sem számíthat a túlélésre. A közösségi tudat 
erősítése, a csoportazonosság jelzése a kultúra egyik legfontosabb feladata. A csoport jelenthet 
helyi közösséget, vagy a nemzetet, de akár az egész emberiséget is. A viszonyítás függvényében 
vállalkozik valaki a helyi tanítói állásra, a honvédelemben való elhelyezkedésre, vagy a 
tudományos kutatói pályára. A természettudományos nevelés olyan pályák felé is terelheti a 
gyerekeket, amelyeken a siker ilyen szempontjai jelentik az értéket. Úgy kell irányítanunk a 
gyerekek személyiségfejlődését, hogy az értékelő modelljeik tartalmazzák a valódi társadalmi 
érdekeket is. 
 

STS – a gyakorlatban 

Programszerkezet 
  A programok alapját a kurrikulum típusú modulok képezik, amelyekből különféle 



 47

rendszerek állíthatók össze. Ezek a modulok viszont önmagukban többé- kevésbé zártak, 
határozott szerkezettel bírnak, amely a tanuláselmélet és módszertan alapján alakult ki. Vannak 
olyan általános jellemzőik, amelyek a tartalomra, a feldolgozásmódra és az értékelésre 
vonatkoznak: 
 
Az STS programok jellemzői (Brunkhorst, Yager): 
1) Hangsúlyozzák a minden diák számára elérhető természettudományos tudást 
2) Kiemelik a tartalomhoz kötött, magasabb fokú gondolkodási képességek jelentőségét 
3) Interdiszciplináris természetűek  
4) Cselekedtető, gondolkodtató, diák központú programok 
5) Diákoknak szóló munkaterveket, projekteket, terepmunka feladatokat tartalmaznak 
6) Sokféle külső forrást használnak 
7) Az STS témákat összekötik a hagyományos tananyaggal 
8) Az értékelésben strukturáltságra és differenciáltságra törekszenek 
9) Az értékelés tájékozottsági és megértési szempontokat tartalmaznak 
10) Többnyire nem a hagyományos, hanem inkább több területre kiterjedő feladatokat 
alkalmaznak. 

Tanulási spirál 
A programmodulok belső szerkezete a konstruktív tanulás modelljét követi. Az alábbi műveleti 
sorrend egy lehetséges típust alkot:   
1) Probléma felvetés 
2) Megoldás keresése, felfedezés 
3) Magyarázatok, megoldások kidolgozása 
4) Kiterjesztés, gyakorlati alkalmazás 
 
Érdekes lehet, hogy egy vizsgálatban a tanárok milyen alkalmazási nehézségekről számoltak be 
(Mitchener, Anderson, 1989): 
1) Tartalmi aggályok 
2) Kényelmetlenségek a csoportmunka szervezés miatt 
3) Bizonytalanságok az értékelésben 
4) A diákközösség miatti meghiúsulás 
5) A tanári szerep zavarossága 
 

Komplex STS témakörök 
 Az STS – programok a három terület integrált szemléletmódját képviselik. Komplex 
természettudományos környezetben lehetőség van olyan alapok lerakására, amelyek nem csak a 
szaktudományokat egyesítik, hanem egységbe foglalják a világot, és eszközöket adnak a 
vizsgálatához. Ilyen mindenekelőtt a rendszerszemlélet, amely az anyagi világ objektumainak 
elhatárolását, belső felosztását és a részek közötti kapcsolat feltárását jelenti. Az elemi 
részecskéktől induló építkezés a komponens rendszerek elve alapján hozza létre a kémiai elemek 
atomjait, a molekulákat, a halmazokat, illetve az olyan összetett rendszereket, mint az égitestek és 
az élőlények. Még további szintek is beilleszthetők a képbe, az ember és csoportjai vizsgálatával 
átléphetünk a társadalmi szerveződés világába. Az egység felismerése, a részek alrendszerként 
való értelmezése és az összességükkel való magasabb szintre jutás belátása hasznos gyakorlati 
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készségek. 
 A rendszerek állapota az időben változhat, erre az állapotok leírásával és 
összehasonlításával deríthetünk fényt. Az elemi változások folyamatokká szerveződnek, amelyek 
különböző szerkezettel és szabályozással jellemezhetők. Az anyag – energia – információ 
egységére épülő anyagelmélet magyarázhatja az összetettebb változások irányát és jellegét, 
összekapcsolva az élettelen- és az élő természet rendszereit. Némi átértelmezéssel a társadalomra 
is alkalmazhatjuk. Fontos még az egyensúlyok és állandó állapotok megértése, mivel az élet és a 
társadalom fenntarthatósága ezek révén lehetséges.  
 
Anyagok 

Az emberi életviszonyok alakulása a történelem során mindvégig összefüggött az anyagok 
célszerű használatának fejlődésével. A korai kultúrák az alapanyagok készleteitől és a 
feldolgozás technológiáitól függtek. A jól pattintható kövek lelőhelyei nagy becsben álltak és 
elosztásuk nem mindig békésen történt. Később az alapvető fémek, a réz, az ón és a vas mellett 
már a nemfémes anyagokra is egyre nagyobb szükség mutatkozott. Ez a tudás már nem csupán a 
mindennapi tapasztalatokra épült, avatott szakemberek kutatták és tanították a mesterségek 
fogásait. Korábban alapvetően természetes eredetű és állapotú anyagokat (követ, fát, bőrt, 
csontot) használtak, ezek alkalmazási módjai később átalakultak, felváltották őket az ember által 
módosított anyagok. Az építkezés, a ruházkodás, vagy az ételkészítés során célszerűen 
válogatták, keverték és fizikai- kémiai módszerekkel alakították az anyagokat. A jobb 
anyagokból tökéletesebb szerszámokat lehetett készíteni, amelyekkel tovább finomíthatták az 
anyagok előállítását is. A készletekkel való gazdálkodás általában a szűkösséghez való 
alkalmazkodást jelentett, de a pazarlás is előfordult. A társadalmi rétegek és az egyes földrajzi 
régiók lehetőségei és gazdálkodási stratégiái között egyre nagyobb különbségek alakultak ki.    

A mai társadalmak anyaghasználata végletesen különböző, az emberiség nagyobbik része 
csak a legszükségesebb anyagokból részesedik, azokat is csak egyszerű technológiai szinten 
képes alkalmazni. A fejlett társadalmak megszerezték a nyersanyagok piacai feletti ellenőrzést és 
behozhatatlan előnyre tettek szert a feldolgozó ipari technológiák területén. A nagyobb nyereség 
érdekében a termelést az elmaradottabb régiókban folytatják, ennek hasznából azonban ismét 
csak a gazdagok szűk köre részesedik. A csúcstechnológiák fejlesztésével összefüggő kutatások 
eközben gőzerővel – és nagy költséggel – folynak. A félvezetők és az informatika egyéb anyagai 
egyre nagyobb teljesítményű eszközök fejlesztését teszik lehetővé. Az űrkutatás is élen szerepel a 
különleges anyagok alkalmazásában, de ezen a területen nehéz elválasztani a polgári- és a katonai 
célokat. A társadalmi megrendelés és hasznosság talán az orvostudomány újabb anyagai terén a 
egyértelmű, habár ezek árát csak a fejlett országok lakói, vagy a kiváltságosak képesek 
megfizetni.  

A termékek választékét és minőségét alapvetően az anyagelőállítás és megmunkálás 
technológiái határozzák meg. A szilárd anyagok tulajdonságainak ismerete, a befolyásolás 
képessége és a formaalakítás eljárásai tartoznak ide. A természetben fellelhető anyagok 
választéka meghatározza a felhasználási módokat, alapot ad a fejlesztéshez. A tisztítás, keverés, 
kémiai átalakítás bőséges eszköztára áll rendelkezésünkre, ezek elveit és módszereit a 
természettudományokból kiindulva lehet megismerni. Különösen fontos terület például a 
kohászat, a kerámia, vagy a műanyagipar. További kombinációk is lehetségesek, például a 
kompozit elv alkalmazásával, aminek történeti múltja van, de jövőbe mutató területe például a 
szénszálas anyagok járműszerkezeti felhasználása. Mindennapi környezetünkben egyszerre 
figyelhető meg a visszatérés a természetes anyagokhoz (pl. az érzelmi-, esztétikai hatásuk miatt), 
és a különleges anyagok alkalmazása (pl. a konyhai tűzhely üvegkerámia felülete). 
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 Ha megvan a szükséges alapanyag, akkor következik a kívánt forma kialakítása. A 
pattintott kőkorszak technológiájától a számítógép vezérlésű megmunkáló rendszerekig tartó 
fejlődés új gépi kultúrát és munkahelyi minőséget eredményezett, amelyben az ember szerepe is 
átértékelődött. Nem könnyű minősíteni ezt a változást, mivel a kevesebb ipari munkahely 
foglakoztatási gondot jelent, viszont a precíziós technológia sok ponton megkönnyíti az 
életünket. Ez a fejlődés erősíti fel az élethosszig való tanulás szükségességét is. A pontosság és 
finomság növekedése az elektronika mellé társult mechanikában is lemérhető, ilyen 
mechatronikai termék például a számítógépek merevlemez meghajtója, vagy a videó és CD 
lejátszó. Jellemző új irányzat a nanotechnológia is, amelynek még csak szárnypróbálgatásait 
láthatjuk, de érdekes belegondolni az atomokkal történő kirakójáték lehetőségeibe, például a 
számítástechnika, vagy az orvostudomány területein. 

Az STS összefüggések keretében az alapvető anyagszerkezeti ismereteket, vizsgálati 
módszereket kapcsolatba hozhatjuk az alapanyagok, nyersanyagok és feldolgozási módok 
bemutatásával. A szaktudományok felől a társadalmi összefüggések felé haladva fel lehet 
dolgozni az anyagok iránti szükségleteket gerjesztő hátteret, a technológiai fejlődés 
ellentmondásait és az anyag-, illetve hulladékgazdálkodás problémáit. A gyakorlati munka 
változatos és ésszerű anyaghasználata is nevelő jellegű, de tervezhető esettanulmány, vita, 
kiállítás, projekt is. A módszereknél azonban fontosabb a társadalmi értékek, érdekek és célok 
kijelölése, a különféle nézőpontok közötti eligazodás, állásfoglalás. Az anyagokkal kapcsolatosan 
is a fenntarthatóság szempontjai és a humánum etikai értékei jelenthetik a viszonyítási pontokat 

Energia, információ 
A korszerű nevelési programok elkülönülten vagy integráltan, de mindenképpen komplex 

szemlélettel tanítják a természettudományos ismereteket. A konstruktivista tanuláselmélet szerint 
a megismerés az általános elvek felől halad a részletek irányába, miközben a meglévő 
tudásrendszer alakítja az újabb elemek beépítését. Ezért van nagy jelentősége a részleteket 
összerendező alapelveknek, a szaktudományokat összekapcsoló fogalmaknak. Kétségkívül ilyen 
fogalom az energia, amelyről mindegyik klasszikus tantárgynak van mondanivalója. Abban azért 
nem lehetünk biztosak, hogy a tanulók végül meg is értik az energia szerepét a természeti 
folyamatokban. A komplex természettudományos program alapozó szakaszában ki kell építeni 
azt a szemléletmódot és műveleti rendszert, amellyel átfogóan elemezhető a természeti 
folyamatok hajtóereje és irányultsága. 

Az energia mellett az információ általános értelmezése is hasznos lehet. Az információ az 
energetikailag lehetséges változásokat határozza meg, vagy közvetlenül az anyagszerkezet belső 
viszonyai szerint, vagy egy kódrendszer segítségével. Az emberi agy magasabb rendű kódolással 
szerez és dolgoz fel információkat, fogalmi gondolkodással és modellalkotó képességgel 
rendelkezik. A személyes modellek között a kommunikációs csatornákon áramlik az információ. 
Napjainkban a beszéd és az írás mellett az elektronikus kódolás is megjelent, sőt az információs 
társadalom alapvető szervező erejévé vált. Az anyag – energia – információ különböző arányban 
és kölcsönhatásban jelenik meg az egyes rendszerekben. Az energiaváltozások mindig 
valamilyen információs meghatározottsággal zajlanak, de a magasabb rendű információ is mindig 
valamilyen anyag – energia jellegű hordozóhoz kapcsolódik. A technológiai fejlődés egyre 
nagyobb információmennyiség egyre kisebb hordozón való kezelése irányába halad. Az anyag 
információs építkezése az anyagfajták, illetve a biológiai evolúció lehetőségeit nyitja meg. Az 
ember által birtokba vett és felhasznált információ segítségével formáljuk a körülöttünk lévő 
világot.  

Az energiagazdálkodás a környezeti nevelés alaptémája, amelyben a társadalom 
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energiaszükségletének okait, formáit, az energiahordozók és források alternatíváit, a felhasználás 
hatásait tudjuk áttekinteni. A nevelési célok között elsőrendű az egyéni és a kollektív életmód 
elemzése, annak megvilágítása, hogy miként kerülnek konfliktusba a rövid és hosszabbtávú 
érdekek. Vizsgálni kell, hogy jelenlegi környezetünk megfelel-e az emberi természet 
alapvonásainak, valóban van-e indoka és értelme a túlgépesített, energiafaló világnak? A 
feladatok más része az energiaátalakítási módokkal foglalkozik, áttekinti az energianyerés 
forrásait, elemzi megújuló vagy kimerülő jellegüket. Ki kell alakítani a termodinamika II. 
főtételének megfelelő szemléletet, mely szerint az energia átalakítása nem lehetséges veszteség 
nélkül, a környezeti hatások nem elkerülhetők, csak megválaszthatók. A csoportmunka 
feladatokban a gyerekek információkat gyűjtenek, állásfoglalásokat alakítanak ki, ezeket vitákban 
ütköztetik és társadalmi döntéshozatali folyamatokat modelleznek. Fontos a jelen idejű, az éppen 
akkor a közvéleményt foglalkoztató kérdések feldolgozása. Irányt mutató társadalmi 
megoldásokat is fel kell tárnunk, az energiagazdálkodás közvetett és közvetlen szabályozásának 
konkrét példái tanulságosak lehetnek. 
  A társadalmi érzékenység jelenhet meg abban is, ha olyan programokat készítünk, 
amelyek kiindulópontja a gyerekek mindennapi környezete, a háztartás, a közlekedés és a 
szórakozás világa. Ilyen lehet például a lakásfűtés, főzés, világítás, autózás, szórakoztató 
elektronikus eszközök használata. A témák sorrendjének olyan rendszerét kell kialakítanunk, 
amely a leghatékonyabban elvezeti a gyerekeket az ellentmondások átéléséhez, de egyben 
felkínálja a valódi érdekek és a fenntartható megoldások felismerését. 

Információ és kommunikáció 
 A mindennapokban használatos technológiákban egyre nagyobb arányú az 
információkezelő eszközök aránya. A háztartás költségeinek már nagyobb hányadát fordítjuk a 
kábeltévé, vezetékes és mobiltelefon, illetve Internet költségekre. Előnyös lehet, ha az információ 
utazik és nem az ember, ha megtakarítható az ügyintézés és vásárlás közlekedési hatása. Kérdés 
viszont, hogy mindez miképpen változtatja meg az emberek szociális viszonyait? Kevesebb lesz-
e így a személyes találkozás másokkal, vagy csak mi döntjük el, hogy kivel és mikor akarunk 
találkozni? 
 A másik probléma az információáradatban való eligazodás. A hírek, közérdekű 
információk és reklámok elárasztanak bennünket, de azokat változatos módon éljük át, építjük 
személyiségünkbe. Mindenképpen keletkeznek bennünk belső feszültségek, amelyek 
feloldásához alapértelmezésekkel kell rendelkeznünk. Ezért is fontos, hogy az iskolai nevelés 
képessé tegye a gyerekeket a társadalmi értékek alapján való gondolkodásra. El kell döntenünk, 
hogy milyen csatornákon figyeljünk és azokon milyen információkat szerezzünk be. A média 
megválogatása is érték alapon történhet, például annak valósághűsége, érdekkötődése, vagy 
egyszerűen szakmai színvonala alapján.  
 A fény és a hang információ közvetítésére is alkalmas energiaformák, amelyeket a 
hagyományos kommunikációtól a multimédiáig változatos módon alkalmazunk. Természetük 
tudományos elemzése adja az alapját a jeltovábbításban való felhasználásuknak. Az emberi 
érzékszervek hosszú alkalmazkodási folyamatban fejlődtek ki, de a technológia segítségével 
kiterjeszthetjük lehetőségeinket. A kép- és hangrögzítés, a tárolás és továbbítás, valamint a térben 
és nagyságrendben tőlünk távoli világok megpillantása átformálja világképünket, melyben más 
értelmet és szerepet kap az ember helye is. A képek és hangok nagy erővel hatnak az értelmünkre 
és az érzelmeinkre, általuk irányítani lehet az emberi viselkedést. A fiatalokat megragadó zenei 
világ épít erre az alapra, erős kötődést építve ki közönségében. A fények és hangok a városban 
felerősödnek, egészen más érzelmi keretet adnak, mint a természet lágyabb motívumai. A 
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fényszennyezés eltakarja szemünk elől a csillagos eget, megfoszt bennünket a kozmosz 
átélésétől. A zajok stresszhatást jelenthetnek, különféle egészségkárosodásokat okozhatnak. Az is 
fontos társadalmi szempont lehet, hogy a látó és halló emberek átéljék a fogyatékkal élők 
helyzetét, elfogadják, hogy segíteniük kell őket. Ezekben a témákban sokféle bemutatás, 
csoportos kísérlet és játék szervezhető, de helye van a véleménykutatásnak, vitának is. 
 
Elektronika 

Egyetlen technológiai váltás sem alakította át annyira életünket, mint az elektromos 
energia használatba vétele. Három évszázadon átívelő történetében a 19. század volt az alapok 
lerakásának időszaka, a 20.-ban előbb, mint energiaforma terjedt el, később megjelentek és a 
utóbbi évtizedekben az információs alkalmazások is kibontakoztak. A 21. század még a rejtélyek 
birodalma, de már sejthető, hogy a fejlett világban tovább bővül és mindennapivá válik 
kibernetika alkalmazása, egyre intelligensebb gépek vesznek majd körbe bennünket. A kőolaj 
korszakának várható lezárulása után a gépkocsik talán majd elektromos hajtásúak lesznek. A 
világ kevésbé szerencsés felén még várni kell ezekre a vívmányokra, a falvakban és a városok 
szegénynegyedeiben nem mindenhol gyullad fel villanyfény. A kényelemnek viszont ára van, az 
energiatermelés csak környezeti károk árán lehetséges. Kérdés, hogy milyen módon állítsunk elő 
villanyáramot, kiaknázzuk-e a fosszilis energiahordozók készleteit – vállalva a jövő piaci válság 
éveit és a környezetszennyezés következményeit – vagy megújuló forrásokat veszünk 
használatba, esetleg új technológiák kutatásába fektetünk be. Bármely módszerrel szembeni 
alternatíva, hogy csökkentjük az energiafelhasználást. Az információs társadalomban elvi 
lehetőség volna erre, a távmunka, az elektronikus vásárlás és ügyintézés lehetőségei ezt 
megengednék. Mégsem csökken a gépkocsiforgalom, mert az ingázás, az áruszállítás és a 
turizmus növekvő arányú.     

Az új elektronikus technológiák alapjait az anyagszerkezeti kutatások alapozzák meg, a 
félvezető anyagok és eszközök előállítása egyre hatékonyabb és sokoldalúbb felhasználások előtt 
nyit utat. A mikroelektronika Moor – törvénye leírja a teljesítőképesség megduplázódásának 
sebességét, de a szilícium alapú rendszerek sokkal jobban már nem fejleszthetők. Társult 
technológiaként egyre nagyobb szerepet kap a lézerfény alkalmazása, lendületesen fejlődik az 
optoelektronika. A CD – lemezek és az optikai kábelek több adatot képesek tárolni és 
továbbítani, mint a korábbi megoldások. A rádióhullámok is más szerepeket kaptak, a 
mikrohullámokkal vezeték nélküli, mobil kommunikáció bonyolítható. Most már nem csak a 
lakásunkban rendelkezünk információs kapcsolatokkal, hanem gyakorlatilag az életünk minden 
pillanatában. Ez a közösségi lét más minősége, a személyes kapcsolatok függetlenednek a térbeli 
korlátoktól. Újabb társadalmi probléma is születik, mivel az elérhetőség ellenőrizhetőséget is 
jelent, a „Nagy Testvér” figyelhet bennünket. A személyiségi jogok biztosítása és az új 
fenyegetésekre hivatkozó hatalom ellenőrzési igénye konfliktusban van, aminek megoldása 
egyelőre nem megnyugtató. 
 
Építészet  
 Az egyik legfontosabb társadalmi igény a lakhatás emberi feltételeinek biztosítása. Az 
őskori barlang úgy látszik nem elégített ki minden igényt, mert a későbbi kultúrákban éppen a 
lakóhelyépítés vált az egyik alapvető közösségi céllá. Ebben is az anyagtechnológia adja a 
kiindulópontot, a favágáshoz, kőfaragáshoz éles szerszám kell, ismerni kell a vályog és az égetett 
tégla előnyeit. Tapasztalati tudás is segítette az építkezőket, megismerték a mészégetést és a 
természetes vulkáni cement előnyeit. A 20. század az építészeti technológiában is forradalmi 
változásokat hozott, elterjedt az acél és az üveg alkalmazása, magasabbak lettek az épületek, első 
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terükbe beáradt a napfény. A közösségi épületek is nagyobbak lettek, már nem csak templomok, 
hanem fedett sportcsarnokok, bevásárlóközpontok is épülhettek nagy alapterülettel. Az épületek 
fizikai viselkedésének ismerete nem csak a szerkezeti, hanem a szigetelőanyagok fejlesztését is 
ösztönözte. Ma már tökéletes vízszigetelés, lélegző burkolat és hatékony hőszigetelés is 
készülhet. A technológia ezen a területen sem pusztán önfejlesztő, mindig voltak visszacsatolások 
a társadalmi szükségletek felé. Az egészséges lakáskörülmények a biológiai igényeket elégítik ki, 
megfelelő hőmérséklet, páratartalom és megvilágítás biztosítható, elegendő nagyságú és 
beosztású személyes térben.     
 
Közlekedés 
 Elődeink mozgásképessége nem a nagy távolságok bejárásában vagy a vágtázásban, 
inkább az ügyességben különbözött az állatokétól. Később ennek nagy szerepe lett az 
eszközhasználatban és a tárgyi kultúra megteremtésében. A csoportok növekedése, egymással 
való kapcsolatfelvétele, valamint a technológiai színvonal emelkedése olyan igényeket is 
támasztott, amelynek az emberek már nem tudtak pusztán a saját erejükkel megfelelni. A nomád 
csoportok egyre több eszközre tettek szert, ezekkel hatékonyan kiaknázták a környezet 
erőforrásait, majd továbbvándoroltak. Ehhez előbb-utóbb állati erőt is igénybe kellett venniük, 
ebből a célból háziasították a lovat. A kerék i.e. 3500-körüli feltalálása döntő jelentőségű 
technológiai újítás volt, de a kocsit továbbra is állati erő vontatta. A nagy súlyok mozgatása 
ezután hétköznapi lehetőséggé vált, ami megnövelte a technológiai és kereskedelmi 
lehetőségeket. A szárazföldi közlekedés újabb forradalma az erőgépek feltalálását követően 
bontakozott ki, előbb a gőzgép és a vasút, majd a robbanómotor és az autóközlekedés alakult ki. 
A vízi közlekedés talán még korábban megindult, ez a folyó- és tengerparti kultúrák kiváltsága 
volt. Állati erő helyett itt a nagyobb teljesítményt a szélnek köszönhették, ez az energia nem 
került pénzbe, de a vitorlások építéséhez szükséges tudás megszerzése annál fáradságosabb 
lehetett. A gyors vízi eszközök tették lehetővé a mediterrán birodalmak felemelkedését, később 
pedig a világkereskedelem kialakulását. A levegő közlekedési célra való használata sokáig csak 
irigyelt állati képesség volt, de a 20. században eredményt hoztak a kísérletek. A közlekedés 
ezzel nem csak az erő, hanem a sebesség birodalmát is kitágította, a tér és az idő most már egyre 
kevésbé korlátozza a társadalmi fejlődést. 
 A közlekedés témakörét a járművek tervezése és a meghajtás módja, a közlekedés 
rendszerjellege, és az életmódra, környezetre gyakorolt hatása felől közelíthetjük meg. A 
dinamika törvényei a közlekedésbiztonsági megoldásokat segíthetnek megérteni, de az autók 
menetteljesítménye és a vezetéstechnika is érdekes kitérő – vagy kiindulópont –lehet. A sebesség 
fokozása technológiai lehetőség, de az egyes típusok növekvő ereje a vásárlók igényeit is 
kiszolgálja. A gépkocsi használat mértéke és módja fontos társadalmi probléma, gondoljunk csak 
az elővárosi ingázó forgalomra, vagy a városi utak zsúfoltságára, illetve a parkolási gondokra. A 
tömegközlekedés fejlesztése, vagy a kerékpárutak építése megoldást jelenthetne, de vajon a 
lehetőség, vagy az igény van-e kezdeményező szerepben? A közlekedés szervezésével 
kapcsolatos viták közben intenzív kutatások folynak új hajtóanyagok, hajtási technológiák 
fejlesztése céljából. A kőolaj készletek kimerülése hamarosan bekövetkezik, ami nem csak az 
értük vívott küzdelmet, hanem az árakat is fokozza. Alternatívák már vannak, de még nem látszik 
a nyerő megoldás. Egyelőre marad a robbanómotor, de működhet biogázzal, bioetanollal, vagy 
biodízel olajjal. Ezek megújítható energiaforrások, de fokozzák a területhasználatot, és szén-
dioxidot termelnek, vagyis hozzájárulnak a globális klímaváltozáshoz. A motorok hidrogénnel is 
működhetnének, ebben az esetben a környezetszennyezés elválasztható lenne a közlekedési 
helyszíntől. A hidrogén vízből való előállításával körfolyamat jönne létre, amelyet napenergiával 
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hajthatnánk. A biológiai légzés is ezen az elven működik, de bennünk a víz nem égés közben 
keletkezik. Erre is volna technológiai lehetőség, az üzemanyagcellák alkalmazásával. Többféle 
típusuk van terjedőben, az egyszerűbb rendszerek autókban is megfelelőek lehetnének, de 
egyelőre még túl költségesek. 
 A társadalmi érdekek kuszasága megnehezíti a közlekedés jövőjével kapcsolatos 
állásfoglalások kialakítását. Döntéseket mégis nap mint nap hoznunk kell, például abban, hogy 
autóba ülünk-e, vagy villamosra szállunk, szavazópolgárként a metró megépítését kérjük vagy 
elutasítjuk. A meggyőzésünkön fáradozó lobbik befolyását gyengítheti, ha természettudományos 
ismeretekkel rendelkezünk, melyeket figyelembe véve önálló véleményt tudunk kialakítani. A 
természettudományos nevelés feladata ebben a kérdésben is az, hogy a személyes tudást olyan 
környezeti értéktudattal párosítsa, amelyben a fenntarthatóság hosszú távú szempontjai a 
meghatározóak. Hatékony módszer lehet erre az esettanulmány, a döntési szimuláció, a 
drámajáték. 
 
Gépipar 

Már a legelső kőeszközök is alkalmasak voltak az erő összpontosítására, velük 
hatékonyabbá vált bizonyos munkafeladatok elvégzése. Ezek az egyszerű gépek elvén működtek, 
és elsősorban kéziszerszámként használták őket. A mezőgazdaság fejlődése és a városok 
kialakulása összetettebb gépek kifejlesztésével járt együtt, ennek feltétele a fémek alkalmazása, a 
fa pontosabb megmunkálása, a kötelek fonásának képessége volt. Az építőkövek kivágása, 
faragása, szállítása, vagy az öntözővíz kiemelése lejtőkkel, kerekekkel, csigákkal működő 
gépeket igényelt. Az emberi munkát nem csökkentették, de az erőt képesek voltak megnövelni. 
Később a víz, a szél, vagy a háziállatok erejét munkára fogó gépeket fejlesztettek ki, ekkor már 
kialakultak az alkalmazások fontosabb területei is, mint például az anyagmegmunkálás, szállítás, 
emelés, aprítás, hajítás, fonás, szövés, stb. A gőzgép, majd a robbanómotor új erőforrást jelentett, 
amely nem csak erősebbé, hanem mozgékonyabbá és összetettebbé is alakította a gépeket. Egy-
egy berendezés több szerkezeti szintre tagolódott, az alkatrészek részegységeket alkottak, a 
gépeket ezekből szerelték össze, de egy bonyolultabb feladat elvégzése akár többféle gép 
együttes alkalmazását is igényelte. Az ember más szerepet kapott: terveznie és működtetnie 
kellett a gépeket, erejét kímélte, de tudását jobban igénybe vette az új technológia. A 
munkahelyüket elvesztett munkások azonban dühösek voltak az őket feleslegessé tevő 
szerkezetekre, voltak példák géprombolásra is.       

Ma természetesebbnek tűnik egy gép, mint saját izmaink és ügyességünk igénybevétele. 
A tervezők ügyelnek is erre, tetszetős és kézbe illő formákkal csábítanak a vásárlásra. A halk 
villanymotorok mindenféle méretben készíthetők, így a legkisebb és a legnagyobb gépekben is 
alkalmazhatók. Egy jól gépesített háztartásban ma átlagosan 15 – 20 darabot találhatunk belőlük. 
Legfőbb előnyük nem is az erő, hanem az idő megtakarítása. A házimunka hamarabb 
elvégezhető, a családnak másféle tevékenységre is marad ideje. A szabadidőben fejlődhetnek a 
szociális kapcsolatok, pihenhet, szórakozhat az ember – persze ebben a tevékenységében is gépek 
fogják segíteni. A termelés technológiai színvonala meghatározza a gazdasági versenyképességet, 
a fejlesztés elmaradása viszont egyre halmozódó hátrányhoz vezethet.  

A természettel ellentétben a gépi világ nem fejlődik magától – vagy másképpen működő 
önfejlesztő mechanizmusai vannak. A tervezői tudás ma fontosabb, mint bármikor, mivel a 
modern gépek több szakma együttműködésével alkothatók meg. Az információs technológiai 
részegységek egyre bonyolultabbak, ezeket pedig már szinte minden gépben megtalálhatjuk. A 
tudás így válik a technológiai-, gazdasági-, társadalmi siker zálogává. Ma már az árnyoldalak is 
látszanak, a globális energiaigény növekedése a készletek gyors kimerüléséhez és a környezet 
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károsodásához vezet. Egyesek szerint a technológia fejlesztésével meg lehet előzni a súlyosabb 
gondokat, mások szerint elsősorban az életmódunkon kellene változtatnunk. Az elméleti háttér 
tisztázása, felmérések és esettanulmányok végzése, modellezés és állásfoglalás kialakítása 
felhívhatja a figyelmet ezekre a dilemmákra. 
 
Vegyipar 

Tapasztalati kémiai ismeretekkel már régóta rendelkezik az emberiség, valószínűleg 
először az ételkészítésben, a test és a környezet festésében, vagy az anyagok feldolgozásában 
élhettek vele elődeink. Ismerhették a kövek, a vizek, a növények és állatok világát, amelyek 
anyagokkal szolgáltak a számukra. Összekeverték őket, figyelték a változásokat és alkalmazták 
az újabb anyagokat. A középkorban ez a tapasztalati tudás sokkal célszerűbben kezdett működni, 
az alkimisták az aranycsináló bölcsek kövét keresték. Azt máig sem találták, de az anyagok 
világa feltárult a szemük előtt. Megismerték a hozzáférhetőbb elemeket és vegyületeiket, sokféle 
új vegyület előállítását is megoldották. A fejlődés eredményei nem egyformán jutottak el az 
emberekhez, a gazdagabbak tárgyai, ételei és gyógyszerei jóval változatosabbak voltak. A kémia 
iparrá válását sok kisebb technológiai fejlesztés együttese tette lehetővé. Olyan alapanyagok 
előállítását kellett megoldani, mint a klór, a kénsav, vagy az ammónia. A szerves vegyiparban 
egy fizikai eljárás, a kőolaj lepárlása nyitotta meg az utat a műanyagok széleskörű elterjedése 
számára. A vegyipari termékskálán szereplő anyagok sokfélesége a modern ember kemizált 
világát alakította ki. Használatuk mögött a valódi szükségletek és a mesterséges keresletteremtés 
egyaránt megtalálhatók. A tisztítószerek csökkentik a fertőzésveszélyt, a növényvédőszerek 
növelik a termést, a gyógyszerek meghosszabbítják az emberi életkort. Ugyanezek a szerek 
helytelen, vagy túlzott használat esetén károsak is lehetnek. Velük kapcsolatban a biztonsági 
meggondolásuk is nehezebben követhetők, szemben például a villamossággal, amit az 
érintésvédelem betartásával kezelhetünk. A kémiai biztonságnak már nemzeti intézetei vannak, 
amelyek vizsgálják a káros anyagok előfordulását és használatát. Szükség van-e ilyen mértékben 
kemizált világra? Mennyire vagyunk kiszolgáltatva a fogyasztásra ösztönző reklámoknak? Az 
életminőséget javító technológiák áldásosak, a mellékhatások viszont átkosak. A társadalmi 
vitákat modellezhetjük az osztálytermekben is, áttekinthetjük a környezetünkben előforduló 
anyagok csoportjait és használatuk indokait, majd állásfoglalást alakíthatunk ki a használatukkal 
kapcsolatban.   
 
Hadiipar 
 Az ember csoportok kialakulásával, azaz magával az emberi fajjal egyidős a versengés 
legélesebb formája, a háborúskodás. A terület, vagy az erőforrások birtoklása állandó 
konfliktusok forrása volt, amelyek megoldására akkoriban még nem nagyon állt rendelkezésre a 
tárgyalásos megoldás lehetősége. Az őskori emberek technológiája még nem volt differenciált, a 
kőkések, kőbalták egyaránt szolgálhatták az állatok elejtését, vagy az ellenség legyőzését. A 
fegyverként használt eszközök minősége és a harci stratégia összefüggött, mindegyik csoport a 
maga számára előnyös megoldásokat igyekezett választani. A hajító eszközökkel elkerülhető volt 
a közelharc, de ha mégis arra került a sor, akkor az volt előnyben, aki jobb szúró – vágó 
eszközökkel rendelkezett. A siker egyben a csoport evolúciós sikere is volt, a legjobb vadászok 
és harcosok túlélhettek, az eszközök és használati módjuk így állandóan tökéletesedett. A fémek 
használatának technológiája változást hozott, megjelentek a kizárólag ember-ember elleni 
harcban alkalmazható eszközök, a fegyverek. A közelharcot kardokkal és baltákkal vívták, 
lándzsákat dobtak, de hamarosan kialakultak a lőfegyverek is. A tapasztalati fizika tudás 
megismertette az emberekkel a rugalmas erő tárolásának és felhasználásának módjait, ez 
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mindenekelőtt a személyi fegyverzetben hozott változást, az íj és a nyilazás formájában. A 
védekezés és támadás eszközei kölcsönhatásban fejlődtek, a pajzsok, páncélok ellen erősebb 
számszeríjakat, az erődítések ellen a hajítógépeket vetették be. A harci szekerek felgyorsították a 
támadó harcot, ez a technológia fölényt hozott a gyalogsággal szemben. A 14. század elején a 
lőpor, a lőfegyverek alkalmazása indította el az újabb technológiai fejlődést, nyomában pedig a 
társadalmi erőviszonyok átrendeződését. Háborúk és birodalmak sorsa dőlt el a fejlettebb 
hadviselési eszközökkel és módszerekkel, lehetőséget adva az európai civilizáció idegen 
kontinensekre való kiterjesztésére. Ezekben a háborúkban még nem merült fel az ágyúöntők, 
lőporkészítő vegyészek, kardköszörűsök felelőssége. 

A tudomány és a háború összefüggése az atomfegyver kifejlesztése közben és a bevetést 
követően kapott új hangsúlyt. A II. világháború fegyverkezési versenyében a szabad világ érdeke 
volt a fasiszta Németország megelőzése, de a hirosimai bombázás megítélése legfeljebb stratégiai 
szempontból lehetne pozitív. Az atomfegyverek a hidegháborúban is alapvető szerepet kaptak, 
minőségi és mennyiségi fejlesztésükre épült a globális elrettentés és a két világrendszer 
egyensúlya. A technológiai verseny eldöntése szerencsénkre mégsem a III. világháború során 
született meg, a Szovjetunió összeomlása inkább az űrfegyverkezés túlzott költségeinek 
köszönhető. Ebben a technológiai váltásban már a mikroelektronika, a kibernetika is döntő 
szerephez jut, hiszen a pontosan célra vezethető bombában már nem kell megatonnányi 
robbanóerőt koncentrálni. A világ vezető katonai hatalma, az USA modern háborúiban csak egy 
dolog nem vitatható: a magasan fejlett technológia hagyományos fegyverzettel szembeni fölénye. 
A szegényebb országok sem maradtak azonban tömegpusztító fegyverek nélkül, hiszen a 
szegények atombombájaként rendelkezésükre állnak a vegyi és biológiai eszközök. Ezekkel nem 
csak hagyományos háborúban kell számolni, hanem az új típusú terror – antiterror 
összecsapásokban is.  
 A hadiipar inkább csak a felhasználás módjában, sem mint jellegében speciális 
technológia. Az anyag előállítási- és megmunkálási módszereknek köszönhető éles és kemény 
eszközök az élet egyéb területein is jól használhatóak. A rugalmas energia tárolása, vagy az 
egyszerű gépek elve is jelen volt az ókor és a középkor mindennapjaiban. A robbanóanyagok – 
pl. Alfréd Nobel dinamitja – az építkezéseken és a bányákban is használatosak voltak. Az 
atomenergia békés célú felhasználása a világ energia gondjait enyhíti. A kommunikációs és 
informatikai forradalom új technológiái nem csak a háborút, hanem a békét is átalakítják. Az 
viszont talán új jelenség, hogy a vezető hatalmi szerep minden korábbinál jobban egybefonódik 
az USA haditechnikai előnyével. A tudomány társadalmi felhasználása ennek kivívását és 
megőrzését szolgálja, a kutatásokra fordított összegek elosztása és a kutatási kapacitások 
kialakítása is ennek a célnak rendelődik alá. Kevés olyan ágazat van, amely ne lenne érdekelt 
ebben az üzletben. A globális társadalmi célok – a fenntartható jövő, az egyenlőtlenségek és a 
nyersanyagfüggés csökkentése -, viszont nehezen hozható kapcsolatba vele. Melyek azok a 
társadalmi értékek és érdekek, amelyek indokolják a hadiipari fejlesztéseket? Mi a tudomány 
szerepe az új háborúk eszközeinek és stratégiáinak biztosításában? Milyen szimbolikus ereje van 
az olyan haditechnikai eszközöknek, mint például egy repülőgéphordozó úszó város? Miként 
alakítja át a háborúk megvívhatóságát a modern elektronikus eszköztár, az ebből adódó 
erőfölény? Hogyan függnek össze mindennapi környezetünk technológiai újdonságai a 
hadiiparral? Mai világunk megértését segítheti, ha a tudományos ismeretek technológiai 
alkalmazásai kapcsán látókörbe vonjuk a hadiipart is, feldolgozva a társadalmi hajtóerők és 
visszacsatolások kérdését is.  
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Élelmiszeripar 
 Az emberi faj kialakulásának helyszínén adott volt az a természeti kínálat, amely 
elláthatta élelemmel elődeinket, de tapasztalatból ismerni kellett a növények tulajdonságait és az 
állatok viselkedését. A társadalmi tudás biztosan nem egyenletesen oszlott meg, voltak hozzáértő 
gyűjtők és vadászok. A növekvő létszámú csoportok ellátása megkívánta a készletek fenntartását, 
ehhez tapasztalatokat kellett szerezni a feldolgozás és tartósítás lehetséges módjairól. A tűz 
birtokba vétele új technológiákat eredményezett, a sütés főzés nem csak ízletesebbé, hanem 
tartósabbá is tette az ételeket. A csoport egészségére vigyázók arra is rájöttek, hogy milyen ételek 
fogyasztása segíthet elkerülni bizonyos betegségeket, illetve hogyan őrizhető meg a fizikai erő a 
jó táplálkozással. A társadalmak természettől való függését csökkentette bizonyos állatok 
háziasítása, lehetővé vált a folyamatos hús és tej ellátás. A növények termesztése már letelepedést 
igényelt, az első nagy földművelő kultúrákban a települések fejlődése is felgyorsult. A 
mezőgazdasági technológiák kiegészültek az öntözéssel, a trágyázással, illetve a talaj 
megmunkálásának fejlettebb módjaival. A tapasztalati tudás gyarapodásával megjelentek az 
erjesztéses iparok, az emberek kenyeret süthettek, tejből vagy cukros levekből alkoholos italokat 
készíthettek. A mikrobák élettevékenységének visszaszorítására is találtak módszereket, 
kialakultak a szárítás, sózás, cukrozás, füstölés tartósító eljárásai. A hatékonyabb mezőgazdasági- 
és élelmiszeripari technológiák több ember ellátását tették lehetővé, egyre nagyobb városok 
épültek, melyekben sokan találhattak maguknak ipari- kereskedelmi jellegű munkát. 
 Az élelmiszerek ma sem kevésbé fontosak életünkben, de már jóval összetettebb 
technológiák szolgálják előállításukat és elosztásukat. A tudományos ismeretek gyarapodása a 
tapasztalatokon túl a kutatásoknak is köszönhető, amelyek új technológiák fejlesztését tették 
lehetővé. Néhány évtizeddel ezelőtt még csak fantasztikus elképzelés volt a mikrohullámú sütő, 
ma már a legtöbb háztartásban megtalálható. A tűz helyettesítésére szabályozható elektromos 
sütők állnak rendelkezésünkre. A tartósítás forradalma elsősorban a hűtésnek és a fagyasztásnak 
köszönhető, de a boltban vásárolt élelmiszerek között vannak védőgázas csomagolásúak és 
sugárkezeltek is. A legnagyobb átalakulást a nagyüzemi gyártási technológiák okozták, az 
alapanyagok módosítása és kiegészítése számtalan adalékanyaggal történik, amelyeket fel is 
tüntetnek a legtöbb termék dobozán. A csomagolás technológiája éppen az élelmiszerek piacán 
fejlődött a legjobban, műanyag, fém, papír és mindenféle festék adódik hozzá az árucikkekhez. A 
hulladéktermelés pedig éppen nem társadalmi szükséglet, de a gazdaság működése ma igényli a 
csomagolás elosztási és reklámhordozó szerepét. A gazdasági haszon elérése azonban nem 
mindig a jó minőség felé tereli a gyártókat, nem árt, ha fel vagyunk vértezve önvédelmi célokat 
szolgáló tudással, ha kritikus szemmel tudunk tájékozódni a szupermarketek és a gyorséttermek 
kínálatában. Ehhez nem elegendőek a szerves- és biokémiai alapismeretek, sokféle gyakorlati 
tudásra és szemléletre is szükségünk van az egészségesebb táplálkozási szokások társadalmilag 
hasznos elterjesztéséhez. A kapcsolódó tananyagok feldolgozása során a gyerekek megismerhetik 
a technológiák lényegét, alkalmazási módjait és következményeit. Vitatkozhatnak a személyes 
életmódok különbségein, a tudományos alapismeretek birtokában és konkrét példák ismeretében 
állásfoglalásokat alakíthatnak ki az élelmiszerek gyártásával és a táplálkozási szokásokkal 
kapcsolatban.    
 
Környezet 
 A társadalmi felelősség legmagasabb foka az élet fennmaradásának biztosítása. A 
világegyetem távoli térségeit figyelő SETI programban még nem tudtak rögzíteni más bolygóról 
érkező életjelet. Alacsonyabb rendű életformák talán itt a Naprendszerben is vannak, de értelmes 
civilizáció valószínűleg csak nagyon ritkán fejlődhet ki. A jelenlegi élővilág 3,5 milliárd éves 
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fejlődés eredménye, eközben teljes kihalás valószínűleg nem történt. A környezeti feltételek 
azonban többször is drámaian megváltoztak, ezekben az időszakokban akár az élő fajok 90%-a is 
kipusztulhatott. Kisebb környezeti átalakulások még gyakoribbak, ezek is módosíthatják az 
élővilág képét. Az ember megjelenése óta egyre hatékonyabban használja környezetét, a 
népesedés és a technológiai színvonal emelkedésének együttes következménye pedig már a 
múltbéli változásokkal is összemérhető. A vegyi szennyezés, az éghajlat átalakulása vagy egyes 
nyersanyagok készleteinek kimerülése akár durva változásokat is okozhatnak a környezeti 
rendszerekben. Az emberi hatásokra kialakult mesterséges élővilág fenntartása sokba kerül, de ha 
az érintetlen területekre is behatolunk, akkor a természetes állapotokhoz való visszatalálás 
lehetősége is elvész. Az ember természeti lény, a növények, állatok, tájak iránti öröklött 
vonzalmát még nem veszítette el. A városokban is keressük a velük való találkozás lehetőségét, 
vagy inkább kiköltözünk egy természetközelibb faluba.  
 Az élet olyan különleges állapot, amelyet ugyan nem választ el szakadék az élettelen 
világtól, de annak csak nagyon szűk értéktartományaiban képes kialakulni és fennmaradni. Az 
élethez szükség van a nehezebb elemekre is, amelyek nem minden csillag környezetében 
találhatók meg. A gázbolygók sem tűnnek alkalmasnak élet hordozására, de legalábbis nehezen 
tudunk elképzelni ilyen lebegő létformákat. Ha viszont van szilárd felszín, akkor fölötte 
valamilyen védelemnek is ki kell alakulni, erről gondoskodhat a megfelelő összetételű és 
sűrűségű légkör. A Mars ritka és hideg, vagy a Vénusz sűrű és forró gázburka bizonyítja, hogy ez 
nem is olyan könnyű. A gázok kavargása és a szilárd állapot kristályba fagyott rendje nem 
biztosíthatja a szerkezet változékonyság és állandóság közötti ideális állapotát, ehhez folyadékra 
van szükség. A Naprendszerben többféle anyag is előfordul cseppfolyós állapotban, de a külső 
bolygók fagyos világában ez nem a víz. A Földön éppen olyan a hőmérséklet, hogy a víz 
legnagyobb része olvadék állapotban van és így sokféle anyagot képes oldani. Ez a vizes oldat az 
élet természetes közege, ezt hordozzuk az élet kialakulása óta sejtjeinkben. Az emberiség 
jövőjének egyik kulcskérdése, hogy mennyire változtatjuk meg mi magunk e teremtő és fenntartó 
környezet állapotát? Láthatjuk-e időben a közelgő veszélyeket és tudunk-e felelősen, összefogva 
cselekedni az élet, vagy az életminőség védelmében? Ha mi magunk nem is károsítjuk a bolygót, 
vajon jöhet-e olyan földi eredetű, vagy kozmikus hatás, amelyre fel kell készülnünk? 
  A tudomány több szerveződési szinten vizsgálja a környezeti rendszereket. A kémiai 
elemzések kimutatják azokat a vegyületeket, amelyek akár természetes úton, akár emberi 
tevékenység következtében kerültek a vízbe, levegőbe, vagy a talajba. Ezek a vegyületek 
átalakulásokban vesznek részt, származékaik, bomlástermékeik is megjelennek. A fizikai hatások 
szerepe még nagyobb, a Naphoz a tömegvonzás bilincse mellett a sugárzással is kapcsolódunk. A 
beérkező energia melegíti a Földet, de kapunk pusztító sugarakat is. Az élet az anyagi információ 
fokozatos és folyamatos felépítése, ez is fényenergia segítségével történik. A légkör és az óceán 
folyamatai már nem számíthatók ki olyan módon, mint az atomok közötti reakciók. Az emberi 
hatások következményeit sem tudjuk pontosan előre jelezni, ezért fokozott óvatossággal kell 
eljárnunk a környezetet megváltoztatni képes technológiák alkalmazásában.  
A komplex természettudományos szemlélet segíthet az összefüggések bemutatásában, 
megalapozhatja a rendszerszemléletet, de önmagában nem ad olyan érzelmi motivációt, amely a 
környezeti értékekre épülő egyéni magatartási stratégiák kialakulásához vezetne. A túlzó 
félelemkeltés nem helyes, a tehetetlenség érzését alakítja ki és visszatartó hatású. A cselekvés 
abban az esetben sem biztos, ha világosan látszanak a károk, mivel a gazdasági-, társadalmi 
kényszerek nagyobb erővel hatnak. A mai világ tagolt, eltérőek a régiók érdekei és lehetőségei, 
de a következmények mindenkit érintenek. Nincs egyértelműen javasolható középút a modern 
életmód megőrzése és a környezet megkímélése között. A nevelés akkor képviseli jól a 
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társadalom érdekeit, ha tudományosan megalapozott, és környezeti értékekre érzékenyített 
értelmező kereteket alakít ki a gyerekekben. Ezek azonban ne dogmákból álljanak, hiszen a 
technológiai fejlődés és a társadalmi változások képesek új feltételek állítására, amelyben a 
döntési lehetőségeink is másként alakulhatnak. A valóságérzék is fontos, be kell látni, hogy ez 
már egy modern világ, amelyben nem lehetséges a visszafordulás valamilyen korábbi 
technológiai szintre. Demokratikus társadalmakban van esély a helyi- és országos döntések 
befolyásolására, ennek legitim eszközeivel a tanulóknak is meg kell ismerkedniük. A társadalmi 
szerveződés (a kommunikációs és információs rendszerek fejlődésével) lassanként eléri 
maximális szintjét, kialakul valamiféle világtársadalom, planetáris tudat, amelyben a megőrzés és 
együttműködés a Föld egészére, magára a bolygóra is vonatkoztatható. 
 
Élővilág 
 A Földet múltja során sokféle élővilág népesítette be. Az óceánokban kialakult élet a 
baktériumok szintjén működött, eleinte a talált szerves anyagokat erjesztették, de néhány 
százmillió év alatt felélték a készleteket. Az élet ekkor „technológiai fejlesztést” hajtott végre, 
megtalálta a fényenergia hasznosításának módját. Az első termelő–fogyasztó típusú 
életközösségek a kénvegyületek átalakításával működtek, a hatékonyabb vízbontó fotoszintézis 
később alakult ki. Közel kétmilliárd évig csak baktériumok lakták a Földet, majd különös 
együttműködésük elvezetett a magasabb rendű sejtek kialakulásához. Ezekből szövetek 
kialakításával többsejtű szervezetek jöttek létre. Az életformák változatossága ezután bontakozott 
ki, lassanként a szárazföldön is. Az egysejtűek különféle képviselőiből kiágazott a növények, 
gombák és állatok fejlődési vonala, de ezek a fajok még kezdetlegesek voltak. A fejlődés 
önmagát szélesítő módon ment végbe: a változatos környezetben sokféle növény jelent meg, 
ezeket szintén sokféle állat fogyasztotta, miközben a mikrobák folytatták a szerves maradékok 
visszabontását. Az ismét hozzáférhető ásványi tápanyagokon még gazdagabb növényzet 
burjánzott, még több állat legelészett. Rájuk már ragadozók is lestek, beteljesítve a 
táplálékközösség felépülését. A színpad ugyan a környezeti katasztrófák (pl. becsapódások, 
vulkánkitörések, jegesedések) hatására többször is átrendeződött, de az életközösségek újra és 
újra felépültek. A mai élővilág egy – a dinoszauruszok letűnése óta tartó - hosszabb nyugalmas 
periódus eredményeképpen roppant gazdag és színes.  
Az emberi technológia egész bolygóra kiterjedő hatása nem szerepelt az eddigi alkalmazkodási 
próbák között. Ismeretlen vegyi anyagok jelentek meg a vízben, levegőben, talajban, változik a 
napsugárzás energiája, átalakul az éghajlat. Legpusztítóbb talán az élőhelyek eltűnése, az utak és 
városok agresszív területfoglalását nem élhetik túl a kiszorított fajok. Az erdők és rétek eltűnése, 
művelésbe vonása nyomán naponta tűnnek el szárazföldi fajok. A korallszirtek pusztulása a 
tengeri élőlényeket tizedeli meg. A folyamatot a védelmi intézkedések sem tudták megállítani. 
Az élővilágot megőrizni kívánó társadalom hivatkozhatna saját érdekére is, a kiirtott fajok akár 
még hasznosak lehettek volna, például gyógyszerként. Azt sem tudhatjuk, hogy miként viselik a 
minket közvetlenül éltető mezőgazdasági életközösségek a többi faj fokozatos kipusztulását? De 
talán a legmagasabb rendű érv az etika parancsa: nem azért születtünk erre a gazdag bolygóra, 
hogy kifosztva adjuk tovább utódainknak, kilátástalan helyzet elé állítva őket. A kortárs fajok 
lakótársaink ebben az életközösségben, és (jobb bolygókon) nem szokás kiirtani a szomszédokat. 
Az élet tisztelete és megőrzésének szándéka az élőlényekkel való bánásmódban is kifejeződik. 
Legtöbb ellenérzést az állattenyésztés ipari módszerei váltják ki. Ezek a technológiák a növekvő 
népesség ellátásával, illetve a versenyképesség megtartásával indokolják kegyetlenségüket. Az 
állatkínzások látványa az emberben is érzelmi hatást kelt, ez annál inkább negatív, minél jobban 
elítéljük az erőszakot és az agressziót. A modern tömegtársadalom éppen ezen a módon 
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stabilizálódik, vagyis érzékenyítődik a romboló erőszakkal szemben. A tiltakozások hatására 
megszülettek az állatvédelmi törvények, de nem szűntek meg az alapvető társadalmi-, gazdasági 
kényszerek. A biotechnológia tekintettel lenne az állatok igényeire és egészségesebb felnevelést 
biztosítana, de a vevők még nem fordultak nagy számban e költséges alternatíva felé. Az otthon 
tartott társállatok másféle szerepben vannak, mint étlapra kerülő társaik. Velük kivételezünk, 
sokszor embertársainknál is több figyelemben részesítjük őket. Ez az érzelmi viszony részben a 
természet utáni vágyat hivatott kielégíteni, részben pedig az emberi kapcsolatok városi 
életmóddal gyakoribbá váló zavarait jelzi. Az is erre utal, hogy a saját állat szeretete nehezen 
terjesztődik ki a magánszférán túli természet megóvásának igényévé.  
 
Magatartás, életmód 
 A leszármazás következményeit nem csak a testalkatunkban, hanem a természetünkben is 
magunkon viseljük. Az emberi magatartás öröklött elemekből álló komplexumra épül, amely 
meghatározza és irányítja a kultúrában való nevelkedést. Egyes öröklött viselkedésformák 
megtalálhatók az emberszabású majmoknál is, mások némileg már különböznek, és vannak csak 
az emberre jellemző elemek is. A „humán viselkedés-komplexum” döntő mértékben a 
csoportképzéssel, csoportélettel függ össze, másik részét a konstrukciós képességek alkotják 
(Csányi V.). A csoportok önazonossága, belső összetartása, a tagok együttműködése egymásra 
hangolódással, együttes cselekvéssel párosul, ami hatékonnyá teszi a működésüket. A csoportok 
átörökítik kultúrájukat, így a különféle kultúrák közötti versengéssel evolúciós rendszer jöhet 
létre. Ez a folyamat civilizációk letűnése és felemelkedése során formálta meg a ma létező kisebb 
– nagyobb kultúrákat. A globalizációt segítő kommunikációs eszköztár szinte az egész világot 
egy csoporttá köti össze, melyen belül a viselkedésminták cserélődnek, kiválogatódnak és a nyerő 
változatok elterjednek. A nemzeti sajátosságok, vagy a még kisebb régiók, települések belső 
kultúrája nem tűnik el, hanem beillesztődik a világtársadalom sokszínű kulturális mozaikjába. A 
társadalom ezzel a többszintű, hierarchikus felépítéssel érné el a szerveződés legmagasabb 
szintjét. Ma átmeneti időben élünk, és a változások közepette egyéni és közösségi 
egyensúlykereséssel próbálkozunk. Személyes világképünk kialakításához keressük az értékeket, 
de a hagyományos és modern világ keveredése elbizonytalanít. Önmagunk megismerése, 
képességeink fejlesztése és életutunk kényszerek és lehetőségek közti navigálása a feladat, 
amelyre magunknak kell megtalálnunk a megoldást. 

A biológiai és társadalmi létezés feladatok sorát adja, ezek legtöbbje ismétlődő jellegű, 
tehát valamilyen szokás kialakításával könnyebbé tehető a megoldása. Az alkotott környezet 
elősegíti és visszatükrözi a szokásokra épülő életmódunkat. A természettudományok 
megismertetik a technológiai környezet elemeit és rendszerét, a biológiai felépítés és működés 
alapján levezetik a testi szükségleteket, feltárják viselkedésünk öröklöttségét és a tanulás 
képességét. Ezek a tudati elemek érzelmi motivációkkal és cselekvési rutinokkal párosulva 
segítik életmódunk személyes megalkotását. A társadalom egyéni életmódok mozaikja, ezért 
elsőrendű cél, hogy a nevelés legyen képes az életmód formálására is.  

Mindennapi tevékenységeink közül – az alvást leszámítva – a munkavégzés igényli a 
legtöbb időt. A modern társadalmakban a munkamegosztás és a munka jellege is átalakult, 
kevesebb a fizikai munka és több a tudásra épülő, összetett munkafeladat. Az életmód 
szempontjából döntő lehet a munkahely kialakítása és az ott végzett tevékenység. Jellemző a 
számítógépes munkahelyi környezet elterjedése, amelyben az ember testi adottságainak nem 
megfelelő módon kénytelen dolgozni. Az ülő testhelyzet, illetve a monitor kétdimenziós, villódzó 
képének nézése fárasztó és egészségkárosító. A technológia fejlődése talán hamarosan változtat 
ezen a helyzeten, már ma is vannak egészségesebb képernyők és a kábel nélküli rendszerek is 
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szabadabb mozgást engednek. Szellemi képességeink kibontakozásának viszont jót tett az új 
technológia, az adatok tárolása és kezelése már nem terheli az emberi agyat, így az alkotó 
gondolkodásra is marad időnk. 

Munka után a szórakozás következhet, ma már ezt is technológiák sokasága szolgálja. Az 
elektronikai ipar a hangok és képek mind magasabb minőségét állítja elő, ezek a rendszerek már 
a számítógépre épülnek, ami így válik nélkülözhetetlen munka- és szórakoztatási eszközzé. A 
jövő víziói virtuális valóságról szólnak, amelyben valósághű élményeknek lehetünk részesei – de 
ki tudja miként hatnak majd elménkre ezek az álomvilágok? A munkában és a passzív 
szórakozásban megfáradt test vágyik a mozgásra, ezt tehetnénk a természetben, de a városlakó 
nem könnyen szabadul ki az épületekből. Az edzőtermek inkább nevezhetők géptermeknek, de a 
használatban az izom épül, a gép kopik. A versenysportokban is fejlett technológiai háttérre van 
szükség, a jobb teljesítmény ma legalább annyira mérnöki feladat, mint amennyire felkészülés és 
tehetség kérdése. A ruházat és az eszközök tervezése mellett a mozdulatokat is számítógépekkel 
tervezhetik, modellezve a valóságban nehezen kivitelezhető vizsgálatokat.  
 
Egészség 
 A technológiai fejlődés - minden káros hatása ellenére – meghosszabbította az átlagos 
életkort, de nem tüntette el a betegségeket. Az idős emberek életminősége annak függvénye, 
hogy melyek azok a betegségek, amelyekre az öröklött tényezők és az életmód előzményei 
alapján szert tettek. Vannak népbetegségek, amelyek hátterében a helytelen táplálkozás, a 
szennyezett környezet, a dohányzás és az italozás, vagy a mozgásszegénység állnak. Vezető 
halálok a szív- és keringési betegségek csoportja, ezt követik a daganatos betegségek. Mindkettő 
összefüggésbe hozható lelki tényezőkkel is, a stressz és a kiszolgáltatottság érzése megrontja az 
egészséget. A diagnosztikai technológiák, valamint a gyógyszeres, sebészeti, vagy fizikoterápiák 
gyorsan fejlődnek, de ezzel egyre drágábbak is. A hozzáférésre nem mindenkinek van esélye, a 
társadalmi egészségügyi rendszerek nem képesek minden igényt kielégíteni. Az egészségnevelés 
segíteni hivatott a betegségmegelőzést, ehhez elsősorban az egészség értékszemléletét kell 
kiépítenie. A kedvezőtlen magyarországi halálozási adatok arra utalnak, hogy az alapvető 
ismeretek megléte önmagában még nem biztosítja az egészség megőrzését. A gazdaság, az 
életmód és a társadalmi szerveződés alakulása olyan helyzetet teremtett, amelyben az egyén nem 
kap megfelelő segítséget sorsának alakításához, jobbra fordításához. Ezért sem könnyű eldönteni, 
hogy a szenvedélybetegségek vajon az ok, vagy az okozat megjelenítői? Az alkohol, a cigaretta 
és a drogok más-más módon hatnak, de egyaránt károsak az egészségre és csökkenthetik az 
ember szabad döntési képességét saját sorsának alakításában. A megelőzés eszköztárában 
szerepet kapnak a tudományos ismeretek, de még fontosabbak a felvilágosítás, tiltás és elfogadás 
elemeire épülő nevelési eszközök.  
 
Ellentétek, megosztottság 

A társadalom nem homogén, többféle megosztottság is jellemzi. Egyik fele férfiakból áll, 
a másik nőkből, vannak fekete és fehér bőrszínűek, fiatalok és idősek. Magasabb szinten az 
országok és régiók tagolják, de a kultúra különbözősége egy népen belül is megosztó lehet. Az 
emberi nemek léte ugyanannak a szexuális szaporodási módnak köszönhető, amely az 
állatvilágban is kialakította a hasonló, vagy eltérő külsejű ivari párokat. A biológiai rendeltetés a 
szexuális magatartás gyakorlásával ér célba, de ennek nincsenek kőbevésett szabályai. Az emberi 
kultúra átalakította a szex jelentőségét, a szaporodást szolgáló párzásból a párkapcsolatok 
alapjává és az élet örömforrásává tette. Az állatvilágban is vannak olyan fajok, amelyek 
monogámok, így közösen nevelik fel utódaikat. A család azonban több ennél, tagjainak erős 
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összetartozási élményt nyújt, érzelmi támaszt biztosít és az erkölcsi- és kulturális nevelés 
közegeként működik. A családi életre nevelés a férfi – nő kapcsolat kialakításához, a 
párválasztáshoz és az együttéléshez szükséges képességeket alakítja ki. A szexuális nevelés 
felkészít a nemi szerepre, megvilágítja biológiai alapját, elemzi a viselkedési módokat és a 
gyakorlati kérdésekre is választ ad.  
  A ma élő emberfajták – legalábbis a gének szintjén - rendkívül kevéssé különböznek 
egymástól. A szembetűnő formai és színbeli eltérések nem is magyarázzák eléggé a 
rasszizmusban kifejeződő ellenérzéseket. A történelmi okok mélyebbek, a fehér társadalom 
kulturális- és gazdasági fölénye időszakában ítélkezett a tőle különböző és leigázott népekről. 
Nem mondható, hogy ezek a nézetek ma nincsenek jelen a társadalmakban, de a nyílt 
megkülönböztetés ma már sehol sem elfogadható, sőt törvények által tiltott. A másságtól való 
idegenkedés a csoportevolúció folyamán is szerepet játszott, a konfliktusok, háborúk egyik 
okozója volt. A legsikeresebb csoportok átörökítették ezt a harci szellemet, amely a magasabb 
társadalmi szerveződés kialakulásával vesztette el hajtóerejét.  

Korábban az öregek jóval „fiatalabbak” voltak, mint ma, - rövidebb volt az átlagéletkor és 
gyorsabb az öregedés. Új jelenség, hogy egyes országokban az idősek képezik a népesség 
nagyobbik hányadát. Az ebből eredő ellentétek nem csak a gazdasági oldalon jelentkeznek, bár 
igaz, hogy a nyugdíjrendszerek működtetése az elöregedés időszakában megnehezül. A 
felgyorsuló technológiai- és kulturális fejlődés is elválasztja egymástól a generációkat, egyfelől 
mert az új tudásra idősebb korban nehezebb átállni, másfelől mert a megszerzett kultúra nagy 
része nem hagyományozható az utódokra. Az új nemzedékek csoportidentitása jóval kifejezettebb 
és sokfélébb, mind szerkezetében, mind kifejezésmódjában. Más a zene, más az irodalom és más 
a képi világ. A fogyasztói társadalom új vásárlók tömegeire épül, az idősek nem célcsoport, ők 
kiszoríthatók a munka, vagy a kultúra világából. A gazdasági fejlődés némileg változtathatja ezt a 
helyzetet, a nyugdíjak vásárlóértéke is növekedhet, így ismét észrevehetjük nagyszüleinket. Talán 
erre előbb is lehetne módot találni, ha a nevelés az emberi életkorok sajátos megélhetőségét, 
szépségét is fel tudná tárni.   
 
 
Tanulói motiváció  

Mind a tanulási környezet kialakítása, mind a tanítási tartalom és módszerek kidolgozása 
szempontjából alapvető kérdés a megfelelő tanulói motiváció biztosítása. A kérdés korábban 
talán nem volt olyan fontos, mint manapság, mert a tekintélyen alapuló pedagógia és a tanulás 
objektivista elmélete, valamint a tanulás valódi eredményességét, hatékonyságát mérő módszerek 
hiánya elleplezte a tanulás iránti érdektelenség problémáját. Az is lehet, hogy a társadalmi 
viszonyok, a gyerekeket körülvevő világ jobban támogatta az iskolai tudásszerzést, vagy 
legalábbis nem hatott lényegesen ellene. A mai viszonyokra az a paradoxon jellemző, hogy míg a 
tanulásra az egész életen át szükség van, a fiatalok világa gyökeresen különbözik az iskola 
világától. Ez főleg a városi viszonyokra érvényes, és különböző szubkultúrák kialakulásában 
fejeződik ki. Az iskola, mint tanulóközösség nehezen jelent alternatívát pl. a techno-kultúrához 
kötődő fiatalok számára. Az erőszakos integráló módszerek nem segítenek, inkább növelik az 
ellentéteket.  

A tanulási motiváció összefüggést mutat az életkorra jellemző pszichológiai- és 
társadalmi sajátosságokkal. Kisgyermek korban még erősebb a családhoz, szülőhöz való kötődés, 
ekkor a korábbi kulturális modell még hatással van a tanulással kapcsolatos beállítódásokra. 
Később, a serdülő- és a kamaszkorban fellazul ez a kapcsolat és sok fiatal számára (tartósan vagy 
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átmenetileg) a kortárscsoportok jelentik a viszonyítási pontot. Ekkor értékelődik át a tanulás is, az 
egyéni útkeresés más irányokba is megindul.  

A motiváció természete 

A készségek és képességek csak megfelelő motivációk mellett működnek optimálisan. A 
személyiség motivációs készlete nagyon összetett, soktényezős rendszer, biológiai, pszichológiai, 
társadalmi, etikai elemekkel. Elméleti oldalról vizsgálva (Nagy József, 2000) 
megkülönböztethető a motivátor: az a dolog, amire a figyelem irányul, a motívum: az a 
viszonyítási alap (érték), ami az érdeklődést meghatározza, az érdekeltséget kifejező érzelmi 
jelzés (emóció), valamint maga a cselekvési indíttatás, mint a motivációs folyamat eredménye 
(aktiváció). A motivációs rendszer sajátosságainak figyelembe vétele inkább tapasztalati szinten 
történik, mintsem tudatos tervezéssel, pedig valószínűleg nagy tartalékok lennének 
mozgósíthatók az oktatás hatékonyságának növelése érdekében. 

Figyelemmel kellene lenni a tanulók alapaktivitási szintjének optimális szabályozására, 
kerülve a kifáradást, vagy éppen az unalmat és ingerkeresést eredményező helyzeteket. Az 
ingerszükséglet része a mozgásszükséglet is, ennek kielégítésére a tanulópadban ülve nincs mód, 
a szünetekkel járó felfokozottság pedig nem segíti a tanulási folyamatba való visszailleszkedést. 
Sokkal jobb, és természetesebb lehetne az a tanulási környezet, amely a tanulói aktivitást, 
mozgást lehetővé teszi, sőt eszköznek tekinti. Nem csak a tanórákon, vagy az iskolán belül kell 
erre módot találni, hanem a helyi társadalommal, a szülőkkel együttműködve az iskolán kívüli 
„való világ” helyszínein is.  

Az érdeklődés felkeltése érdekében azt is figyelembe kell venni, hogy mekkora a közölt 
információ hírértéke. Amiről még semmilyen ismeretük sincs a tanulóknak, azt nem tudják 
kapcsolni saját belső értelmezéseikhez és értékeléseikhez, azaz nem alakulhat ki bennük 
érdeklődés sem. Az ilyen hatásokat egyszerűen háttérzajnak tekintik és keresnek helyettük 
valamit, ami számukra valódi információ (olvasnak, játszanak, beszélgetnek).  Ez a körülmény 
ismét a tudás rendszerszerűségét és a megismerés deduktív útjának jelentőségét emeli ki, vagyis a 
fogalmakat az általánostól az egyedi felé haladva, egymásra építve kell megismerni, így 
biztosított a megértés és megmarad az érdeklődés.  

A fejlesztés eszközkészletét jelentő feladatok optimális nehézségi foka is feltétele a 
motiváció kialakításának. A túl nehéz feladat megoldása ugyan erős sikerélményt gerjesztene, de 
ha erősebb a kudarctól való félelem, akkor elfordulunk a problémától. Legnagyobb motivációs 
ereje a közepes nehézségű feladatoknak lehet, amelyek esetében a probléma megoldása 
valószínűbb és a sikerélmény is elegendően erős marad. Ezek az érzelmi-, értékelési beállítások 
öröklött elemeket tartalmaznak, és egyedileg nagy szórást mutathatnak. Egyesekben túl erős lehet 
a kudarcfélelem, állandósul a szorongás, ami nem csak az iskolai teljesítményt csökkenti, hanem 
az egészséget is alááshatja. Ezért fontos a feladatok típusának és nehézségének egyéni beállítása, 
illetve a negatív ítéletek helyetti formatív és segítő értékelés. Az is fontos, hogy a gyerekek 
mindig a saját, vélt vagy valós meggyőződésüket építik be az önértékelésükbe, így a nem kellően 
tisztázott kudarcélmények, vagy az annak megélt események a nevelő számára érthetetlen 
gátlásokat eredményezhetnek. 

A gyakorlatban alkalmazott motivációs rendszer direkt módon a tanulásra irányuló 
elemeket is tartalmaz. A gyerekekben él valamilyen teljesítményvágy, még ha nagyon különböző 
mértékű is. Ha világos tanulási célokat, teljesítményszinteket jelölünk ki, akkor a diák számára 
értelmezhető lesz a saját teljesítménye, amit viszonyíthat az önmagával szembeni elvárásaihoz. A 
nevelés feladata, hogy optimalizálja a tanulók teljesítményvágyát, amely a serkentést és a 
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túlhajszolás elkerülését egyaránt jelentheti. 
A tanár hibát követhet el, ha túlzott segítséget kínál, vagy ha magára hagyja a nehéz 

problémával küszködő gyereket. Ha túlzott bírálatokkal nem kelt ellenállást saját személyével 
szemben, akkor esély van a pozitív kötődés kialakulására. Ennek lényege a gyermekben ébredő 
védettségérzet, szeretettség érzés. A pedagógus felől nézve ez nem lehet kényszerből rárótt 
feladat, de belső meggyőződés és igény esetén, őszinte, spontán formában a tanári munka fő 
erényévé emelkedhet. A fejlesztési feladat itt saját személyiségünk fejlesztése, a gyermekek 
kötődési igényének optimális kiváltása és elfogadása irányába. 

Az igényszint és az ambíció, valamiféle életprogram szintén alapfeltétel a kielégítő 
tanulási motiváció eléréséhez. Ebben is eltérő genetikai adottságok és társadalmi különbségek 
fokozzák az eltéréseket. Közrejátszik valamiféle rangsorképzési hajlam, vannak, akik ki akarnak 
tűnni a többiek közül, szerencsés esetben a tanulási teljesítményükkel. Sajnos a társadalmi 
valóság, vagy inkább annak téves értelmezése iskolaellenességet szülhet, amikor a siker nem a 
tanulás, hanem az ügyeskedés, mások kijátszásának eredményeként jelenik meg. E szemlélet 
ellen tudatos felvilágosítással, és a helyi környezet pozitív példáinak bemutatásával lehet 
küzdeni. Az iskola önmaga is sokat tehet, ha az általa nyújtott ismeretek gyakorlati értékét 
biztosítja.  

A kognitív készségek, képességek fejlesztésének alapkérdése a kész ismeretek, illetve a 
gondolkodtatás arányának, viszonyának, meghatározása. Másként feltéve a kérdést: lehet-e 
önmagukban fejleszteni a kognitív képességeket, vagy ez mindig valamilyen terület, 
ismeretrendszer talaján lehetséges? A mi válaszunk egyértelműen ez utóbbi, azaz csak megfelelő 
mennyiségű és minőségű ismeret képezheti a kogníció és a kompetenciafejlesztés alapját. Az 
ismeretközpontú oktatáshoz képest az a lényeges előrelépés, hogy a felhalmozás és a feldolgozás 
közül ez utóbbi kap elsőbbséget, ezáltal az iskolai tanulás probléma alapú, valódi tudásépítés 
lehet, és a korábbinál nagyobb tanulói tömegek vonhatók be a munkába a fejlődés esélyével. 
 
Motiválás az életen át folyó tanulásra 

Az OECD oktatásfejlesztéssel foglalkozó szervezete (CERI) 2002-ben tanulmányt adott 
ki a tanulói motiváció és az életen át folyó tanulás közötti kapcsolatról, a kérdéssel összefüggő 
jelenlegi helyzetről. A vizsgálatok fontosságát kiemelte, hogy a fiatal pályakezdők körében 
jelentős munkanélküliség alakult ki, amit csak az érintettek aktív részvételével, az oktatás és 
képzés megerősítésével, a tanulás eszközként való elismertetésével lehet csökkenteni, és meg kell 
erősíteni azokat a kulcskompetenciákat, amelyek segítik ennek a célnak az elérését. Az 
élethosszig tanulás fogalma egyébként nem egyenlő a foglalkoztatás közben zajló átképzésekkel! 
Felöleli az egyéni, társadalmi fejlődési és környezeti témakör minden vállfaját. Hivatalos formái 
az iskolákban, szakképzési intézményekben, felsőoktatásban, felnőttoktatásban folynak, a nem 
hivatalos formák otthoni, munkahelyi, közösségi tanulást jelentenek. Az OECD vizsgálat néhány 
következtetése a jövő lehetséges útjairól: 

• Az iskoláknak olyan tanulási környezetet kell kialakítaniuk, amelyben a tanulók szívesen 
tartózkodnak, és ahol megtanulják, hogyan kell tanulni (kialakulnak alapvető készségeik). 

• Azok az oktatási rendszerek, amelyeket jelenleg részletes központi tantervek, életkor 
szerint szervezett osztályok, rögzített és szűk időrendek, hatalmi jellegű tanítási stílus és 
ismétlő jellegű tanulási módok jellemeznek, előbb, vagy utóbb zátonyra fognak futni. 

• A teljesítményt mérő tesztek jelentősége csökkenni fog, mivel a memorizált, tényszerű 
ismereteket mérik fel a kompetencia szűk területein és nem járulnak hozzá igazán a 
készségek, a motiváció, és az önbecsülés kifejlődéséhez., amely az élethosszig tartó 
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tanulás legjobb alapjának bizonyult.  
 
A motiváció alapvetően kétféle mechanizmus szerint működhet: 

• Belső : a tanulók a saját érdekükben, a tanulásban rejlő élvezetért vagy a sikerért vállalnak 
fel valamilyen tevékenységet. 

• Külső: a tanuló arra törekszik, hogy megszerezzen valamilyen jutalmat, vagy elkerüljön 
valamilyen büntetést, amelynek semmi köze sincs magához a tevékenységhez 
(osztályzatok, matricák, tanár elismerése) 

 
A tanulók motivációját erősítő „lélektani környezet” létrehozása érdekében az iskoláknak a 
következőket kell tenniük:  

• Bátorítani kell a csoportmunkát, csoportos tanulást, az önálló problémafelvetést, a 
megoldások keresésének gyakoroltatását.  

• A teljesítmény értékelésében és mérésében egyéni technikákat kell bevezetni.  

• Ki kell alakítaniuk az idővel való gazdálkodás készségeit, és lehetőleg mindenkit a saját 
tempója szerint kell tanítani.  

• Fel kell készíteniük a tanulókat a célirányos erőfeszítésre és az önmenedzselésre.  
Más kutatások arra utalnak, hogy a gyerekek valószínűleg egész életen át tanuló felnőttekké 
válnak, ha megvannak a következő feltételek: 

• vonzó tanterv;  
• biztonságos, gondoskodó közösség, amelyben lehetőség van a felfedezésre és az 

alkotásra,  
• jelentős mértékű választási szabadság abban, hogy mit, hogyan és miért akarnak tanulni.  
A motiváció fokozódik, ha a tanulókat a középfokú oktatásban nagyobb önállóságra és 

önellenőrzésre biztatják. A rövid távú célokkal kapcsolatos feladatok meghatározása segíthet a 
tanulóknak abban, hogy az erőfeszítést társítsák a sikerrel, de természetesen szükség van hosszú 
távú célokra is. A tanulók nézeteinek feltétlenül vissza kell tükröződniük az irányelvekben és a 
programokban, mivel az élethosszig tartó tanulás egyik sajátossága a tanulóközpontú 
megközelítés, mely nagy hangsúlyt helyez a tanulók kezdeményezéseire és a tanulásban való 
„tulajdonjogára”. Véglegesen elmúltak azok a napok, amikor a diákok csak az ismeretek passzív 
befogadói voltak.  

A tanulókhoz hasonlóan a tanároknak is szükségük van ösztönzésre ahhoz, hogy 
megváltozzanak. Őket is motiválni kell arra, hogy célul tűzzék maguk elé az egész életen át tartó 
tanulást. A legtöbb országban elégtelennek tűnik a tanárok felkészítése az innovációra. Nem 
valószínű, hogy sikerül kialakítani az élethosszig tartó tanulás kultúráját, ha a tanárok és az 
iskolák menedzserei nincsenek megfelelően felkészítve egy ilyen forradalmi változásra. Fontos, 
hogy a tanárok is motiváltak legyenek a tanításban, ehhez egyfelől a pálya társadalmi- és anyagi 
elismerésének emelésére és tanítási módszerek korszerűsítésére van szükség.  
 Az alábbi módszerek is hozzájárulhatnak a célok eléréséhez: 

• Felfedezéses tanulás: a kognitív pszichológia, a konstruktivista tanuláselmélet 
gyakorlatba való átültetése. Fontos feltétele az egyensúly megtalálása a hagyományos 
iskolai tananyag egyszerűsége és a valódi élet bonyolultságának kutatása között.  
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• Az iskolai osztályozás más értékelési módokra cserélése, mivel a hagyományos forma 
káros a kreatív gondolkodásra, a tanulás iránti általános érdeklődésre. Hatékonyabb lehet, 
ha a tanuló értékelése saját korábbi eredményeikhez viszonyítva, a fejlődést jelezve 
történik. 

• A szülők befolyását, együttműködését fel kell használni. A tanulói önbecsülés növelése, 
az önállóság erősítése, az eredményesség táplálása növelheti a tanulás iránti kedvet. 

 
Az OECD tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy ellentmondás és feszültség van a jelenlegi 
problémák megoldása, valamint a hosszú távú előrejelzések sugallta teendők között. Ennek 
érdekében teendőket is megfogalmaz: 

• Az egyéniség, a sokféleség elfogadása, erősítése (tanuló központú oktatás, tanulási 
módszerek nagyobb választéka)  

• Tanulókat képessé kell tenni az önálló tanulásra, gondolkodásra, ítéletalkotásra, 
cselekvésre és problémamegoldásra. 

• Fontos az egyén képessége a részvételre, mások tapasztalatainak felhasználására, a 
megértés elmélyítésére és a kiváló teljesítmények igénylésére, elismerésére. 

• A tantervi integráció erősítheti az együttműködést, kreativitást, analitikus gondolkodást.  
• Meg kell valósítani a cselekvés általi tanulást 

 
A tanulás kettős dimenziójának megfelelően növekszik a jelentősége az életet átfogó 

tanulásnak (life-wide learning). Az iskolán kívüli tanulási tevékenységek, pl. munkahelyi 
tapasztalatok, vagy egyéni programok részét képezik a tanulási folyamatnak. Mindezek miatt 
szükséges az iskola, illetve a tanár szerepének újraértelmezése. Az új technológiák is támogatják 
a tanulás iránti érdeklődés felkeltését, például a tanulóközpontú megközelítésmódok lehetővé 
tételével. Ilyenek a együttműködő tanulás, távtanulás, számítógéppel segített tanulás. A 
teljesítménymérés új módszerei a közösségi tapasztalatokat és az iskolán kívüli tevékenységek 
egész sorát is támogatják, azzal a céllal, hogy ezeknek a tanulásra gyakorolt pozitív hatásai 
jelenjenek meg a tanulók előrehaladását vizsgáló mérésekben 

Az oktatási rendszerek egész életen át folyó tanulást elősegítő átalakítása során felmerülő 
követelmény a szakképzés, az általános képzés és a felsőfokú képzés közelítése. Erre már vannak 
próbálkozások, felhasználható nemzetközi tapasztalatok. Angliában például a 11 és 14 év közötti 
tanulóknak 11 kötelező tantárgyat kell tanulniuk, 14 és 16 éves kora között azonban a legtöbb 
tanulónak már csak hat kötelező tantárgya van, és ezekből egyet vagy kettőt még le is adhat, hogy 
egyéb szakképzési vagy elméleti tantárgyakat tanulmányozhasson. A 16. életév betöltése után 
nincsenek országosan kötelező tantervi követelmények. Finnországban és Norvégiában a 
tanulóknak meghatározott számú kreditet kell összegyűjteniük a sikeresen elvégzett modul 
rendszerű kurzusokból. Ezeket a modulokat hagyományos vagy innovatív módszerekkel tanítják, 
és az így megszerzett krediteket át lehet vinni az egyik iskolából a másikba. A távoktatási 
modulok elvégzésével is lehet krediteket szerezni, amelyeket más intézmények is elfogadnak. 
Norvégiában és Finnországban a tanulók megszakíthatják tanulmányaikat, és meghatározott 
időkorlátok között eldönthetik, hogyan és mikor próbálnak meg bejutni az egyetemre, vagy mikor 
szereznek szakképzettséget. 

Az egész életen át folyó tanulás segítése folyamatos tanácsadással is lehetséges. Fel kell 
állítani a tanulmányokkal, továbbtanulással, karrierrel kapcsolatos személyes tanácsadók 
rendszerét Az iskolán kívüli oktatás elérhetőségét is javítani kell, a képzési központokban a 
kulcskompetenciák fejlesztésére is lehetőséget kell kínálni, pl. az írás, olvasás, matematika, 
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informatika területén. 
A tanulói motivációt erősítő rendhagyó megoldásokkal is találkozhatunk, pl. az órarend 

felfüggesztésével alkalmat kaphatnak a tanulók egy dologban való elmélyedésre. Az iskolai 
infrastruktúra, (pl. a szerelőműhelyek) kihasználása életközeli tanulási helyzeteket teremthet. 

Az egy életen át folyó tanulás további feltétele a motiváció mellett a kíváncsiság,  
állhatatosság. Vannak azonban olyan akadályok, gátló tényezők, amelyek elhárítása nélkül nem 
érhető el tartós eredmény. Ilyen pl. az: 

• évismétlésre kényszerítés, 
• ha az osztályozás és szelektálás kerül előtérbe, a képességfejlesztés és a tanuláshoz való 

viszony javítása helyett, 
• Ha az ifjúsági kultúra erejét nem használják ki (relevánsabb, mint a felnőttek által kitalált 

tanterv). 
 
 
A szabályozás módja 
 A oktatási rendszerek mindenhol a világon hierarchikus felépítésűek, ezen belül létezik 
valamilyen központi szabályozás. Az intézmények önállósága azonban eltérő mértékű, és 
különböznek a tanári szabadság szintjei és formái is. A pedagógus szakma európaszerte 
észlelhető népszerűtlenné válásában szerepe lehet annak, hogy nem sikerül megtalálni az 
egyensúlyt a kötelező és a vállalható feladatok, ezen belül a tanórák tartása és az egyéb, alkotó 
jellegű tevékenységek között. A munkaidő és a feladatelosztás rugalmas szervezésével növelhető 
az utóbbiak aránya, ezzel lehetőség nyílik a helyi fejlesztőmunkára is. A hazai oktatáspolitika a 
korábbi években a tartalmi szabályozás lazítása, majd szorosabbra vonása között ingadozott. Az 
1995-ös Nemzeti Alaptanterv műveltségterületek szerint osztotta fel a követelményeket, melyek 
még nagyobbrészt tartalmiak voltak. A kerettantervek bevezetésével az előírások még szorosabbá 
váltak, újra előkerültek a tantárgyak és évfolyamok. A NAT 2003-as felülvizsgálata új 
pedagógiai koncepcióra épül, de a megtartás és megújítás kényszere és szabadsága ötvöződik 
benne. A kiindulópont ezúttal igazodik a mérések és helyzetjelentések eredményeihez és 
igyekszik érdemi megoldást találni a problémákra. Középpontba került a személyiség, a 
készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése. Nem követelmények, hanem fejlesztési 
feladatok fogalmazódnak meg, mindenféle tartalmi követelmény előírása nélkül. A kompetenciák 
persze nem lógnak a levegőben, hanem valamilyen konkrét tartalmi területen végzett tevékenység 
során fejleszthetők. Ezek előírása viszont nem a magtantervként funkcionáló NAT feladata, de a 
helyi, iskolai fejlesztők nyakába sem varrható. Ki kell tehát alakítani a köztes „programszintet”, 
amely hidat képezhet a stratégiai iránymutatás és a tanítási folyamat szabályozása között. A 
programok jósági kritériuma az, hogy jelenítse meg a NAT alapelveit, és adjon lehetőséget a 
helyi tanterv kidolgozására. Az integrált természetismeret tantárgy fejlesztése során kísérletet 
teszünk a program és a helyi tanterv készítési folyamatának összekapcsolására.    
  

Az integráció folyamata 
 
1) Párhuzamos kapcsolatok – Koordináció és koncentráció 

Az iskola –és a komplex természetismeret- beindulásakor négy évfolyamos rendszerben (9 – 12), 
négy egymás mellett futó tudományággal indultunk. A fizika, kémia, biológia és 
természetföldrajz óráit más – más tanár tartotta, a heti természetismeret órákon megosztozva. A 
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tantervet a tantárgyak témáinak egymás mellé helyezésével és tematikai illesztésével ollóztuk 
össze. Hamar kiderült, hogy a párhuzamos kapcsolatok csak ritkán teremthetők meg, a tantárgyak 
belső szerkezete, felépítése túlságosan eltérő, Ha mégis sikerülne, akkor a tanárok különbözősége 
állítja a következő akadályt. A fizikai alapjelenségek magasabb anyagszerveződési szinteken való 
bemutatása (elektromosság, elektrokémia, bioelektromosság, hő, mozgás) kínálkozott volna, de a 
fizikus, biológus, vegyész és földrajzos szemlélet és tudás ehhez nem volt elegendő. Dolgozott a 
tehetetlenségi erő is, sokszor észre sem vettük, de a gimnáziumi rutinba zökkentünk vissza. 
Pedagógiai problémák is adódtak, a viszonylag alacsony óraszám mellett túl sok volt az 
osztályonkénti négy tanár, túl keveset találkoztak a gyerekekkel, nehéz volt a kapcsolatteremtés. 
A diákokat megzavarta a négy szálon futó folytatásos történet, amit mégis egy tantárgyként 
akartunk kezelni. Megjelentek a tantárgyakkal kapcsolatos előítéletek is, fizikusnak nehezebb, 
biológusnak könnyebb dolga volt.  

 

2) Soros illesztés - Tantárgyblokk 

Az eredeti célok jobb megvalósítása céljából a komplex természetismeret a második tanévtől 
egységes tantervet és osztályonként egy tanárt jelentett. A különböző végzettségű tanárok 
egymással együttműködve dolgozták ki a tantervet és a tanítási módszereket. Elképzelésünk 
szerint a természettudományos diploma biztosítja a szakszerűséget, önképzési alapot és 
önkontrollt. A részleges laikusság megvédhet a szakmai túlzásoktól, így egymást „féken tartva” 
kialakítható az egységes és teljesíthető követelményszint. A természettudományos felvételi 
vizsgákra való felkészítést ennek a rendszernek nem kell teljesíteni, arra a felsőbb évfolyamokon 
tantárgyi fakultáció szolgál. 

A tantervet a témakörök „soros illesztésével” alakítottuk ki. A tanterv kialakításakor döntő 
szempont volt az ismeretek egymásra épülése, az anyagfejlődés követése. Ennek megfelelően az 
első évben a fizika, aztán a kémia majd a biológia alkotta a tananyag zömét. A kulcsszó a 
„természetben” volt, azaz a jelenségeket igyekeztünk végigkövetni a természet különféle 
színterein. Így került egy blokkba például a légkör szerkezete, fizikai jelenségei, a gázok 
tulajdonságai és az élőlények légzése. Ezek a tananyagok úgy alkotnak többé–kevésbé illeszkedő 
mozaikot, hogy az altémák kifejtése a tantárgyi hagyományoknak megfelelően, „tisztán” történik. 
A kapcsolatok maguktól értetődőek, a szerkesztés és tartalom feldolgozás nem túlságosan kreatív. 
Mégis sikerült egységes tantárgyat kialakítani, melynek javult az elfogadottsága és ezzel együtt a 
tanár – diák viszony is.   
 

3) Komplex témafeldolgozás – integrált tantárgy 

Ha elfogadjuk, hogy a természettudományos nevelés célrendszere átalakult és az alapórákon a 
felvételi helyett az életre való felkészítést kell erősíteni, akkor világos, hogy ezt a változást csak 
új tartalmi és módszertani megoldásokkal tudjuk elérni. A komplexitás vonatkozásában ez azt 
jelenti, hogy újabb, a természettudományok közötti és azokon kívüli területeket is be kell 
építenünk a tananyagba. A témaközpontú kapcsolódás egy-egy tudományon belüli részterületeket 
is összeköthet (pl. szervezettan - evolúcióbiológia – rendszertan, vagy mechanika – hőtan), 
kiemelheti az interdiszciplináris határtudományok (biofizika, biokémia, fizikai-kémia, geofizika, 
asztrobiológia) jelentőségét. Fontos a művészetek és a társadalomtudományok (szociológia, 
kulturális antropológia, humánökológia) bekapcsolása a nevelési folyamatba. A 21. század 
vélhetően a humán problémák erősödésének, középpontba kerülésének kora lesz. A tanulási 
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folyamatot is úgy lehet, és kell megtervezni, hogy középpontjában a tudást felépítő és alkalmazó 
ember álljon. A humánum komplexitása értelem és érzelem együttes alakítását kívánja meg, 
motiváltság és érzelmi viszony nélkül a gyerekek nem képesek tartós tanulásra. A komplex 
témafeldolgozás tágabbra nyithatja az érzelmek kapuját, megengedheti az esztétikai 
megközelítéseket, megvilágíthatja a történeti hátteret, a példák szélesebb választékát kínálhatja, 
kitérhet a technológiai alkalmazásokra és a társadalmi-, gazdasági környezetre. A tanulóknak 
érezniük kell, hogy a színes és érdekes anyagi világ részei, a megismerés és a harmonikus 
kapcsolat pedig létérdekük. A komplexitás a korszerű technológiák és módszertan alkalmazásával 
„futtatható” a legjobban. A hipertext és hipermédia alkalmazások interaktív módon biztosítják a 
gyerekek számára a téma leágazásainak követését, gyors áttekintését. A tanulói tevékenységek 
választéka kibővülhet, a művészeti-, technikai-, média- és kommunikációs eszközök 
használatával. A komplex téma mondanivalója szükségszerűen túlnyúlik a szaktudományos 
alapismereteken, hiszen azok összeválogatása valamilyen új szempont szerint történik, azt erősíti. 
Ez a látens „rendező elv” gazdaságos többlet információ, pusztán a meglévő ismeretek 
csoportosítása hordozza. Kiemelhet környezeti neveléssel kapcsolatos szempontokat, az anyagi 
világ szerveződését jelezheti, vagy a technológiai alkalmazásokat hangsúlyozza. A máshol, 
máskor, más által tanított ismeretek egy „katalizátor felületre” kerülnek, ami sokkal hatékonyabb 
elsajátítást tesz lehetővé. 

A tantervi integrációról szóló tanulmányában6 Chrappán Magdolna így ábrázolja ezt a fejlődési 
folyamatot: 
 
A  szaktudományos  ismeretek  közötti   kapcsolatteremtés    mértéke: 

                                    

 

CSAK  MÓDSZERTANI  INTEGRÁCIÓ                          TARTALMI  ÉS  MÓDSZERTANI  INTEGRÁCIÓ 

 

       Koordináció           Koncentráció            Tantárgyblokk             Integrált tárgy            Komplex  tárgy 
       (Korreláció)                                                    (Fúzió) 

 

    DISZCIPLINÁRIS  TÁRGYAK                                NEM  DISZCIPLINÁRIS  TÁRGYAK 

 

Az  integráció  típusa,  jellege  és  a  tantárgytípusok  közötti  összefüggés 
 
A fejlesztés jelenlegi állapotában az integráció a tantárgyszervezést tekintve teljes, de a tartalmi 
területen további előrelépés szükséges, több komplex témafeldolgozás beillesztésével. A további 
műveltségterületekkel (társadalomismeret, művészet, közgazdaságtan, testkultúra) pedig mélyebb 
koncentrációt kell megvalósítanunk.  

 

 

                                                 
6 Testvéri tantárgyak CD-ROM, szerkesztő: Csorba F. László, OKSZI, 2003) 
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Természettudományos világkép és műveltség 

A tantárgyi integráció, a komplex természetismeret a diszciplináris oktatásnál 
hatékonyabban képes segíteni a tanulók természettudományos világképének formálódását, 
szélesebb és összetettebb műveltséget kínál, amely a társadalmi értékrendbe jobban illeszthető. 
Ez a tanulási folyamat szervezési koncepciójától függetlenül elérhető „többletszolgáltatás”, de ha 
a gyerekek aktív módszerekkel tanulnak és a tudást változatos helyzetekben alkalmazzák, akkor a 
tudásuk tartóssága és minősége is javulhat. Ezen állítás igazolása mérési eredményekkel lenne 
lehetséges, talán nem is iskolán belüli megoldásokkal, hanem független szakértő bevonásával. A 
fejlesztés alatt álló pedagógiai rendszer néhány újszerű tartalmi elemének bemutatása azonban 
alátámaszthatja a fent elmondottakat. 

A fizikai világ (anyagi világ) komplex leírására, a szaktudományos részletezés 
összefogására a természetfilozófia hivatott. A klasszikus görög gondolkodók által feltett 
alapkérdések mindenkiben megfogalmazódhatnak, a válaszok keresése vezérfonál lehet a 
részletek megismerésében. A tananyag első négy modulja (Természet és tudomány; Méretek, 
világok, rendszerek; Állandóság és változás; Folyamatok, egyensúlyok) egy keretjáték nyitó 
része, amelynek célja a komplex szemlélet megalapozása és néhány gondolkodási-, elemzési 
képesség kiépítése. A fizikai világ tudományterületekre való felosztása helyett az 
anyagszerveződés szintjeit igyekszünk bemutatni. A vizsgált konkrétumok általánosítására a 
„rendszer” fogalmat használjuk, ez helyettesíti a slampos „dolog”, vagy a túl elvont „objektum” 
kifejezéseket. Kiaknázható a rendszer mélyebb jelentése is, akár köznapi dolgokon bemutatható a 
részekre tagolt szerkezet és az egészként való működés. A rendszer kölcsönhatásban van a 
környezetével, illetve azzal együtt már magasabb szerveződési szintet képez, tehát egy újabb 
rendszert alkot. Az egymásra épülés elvének kiemelése a környezeti nevelést is segíti, hiszen az 
ember, a csoport és a társadalom más-más módon kapcsolódik a szintén hierarchikus környezeti 
rendszerekhez. 

A szerkezeti elvek mellé illesztenünk kell a működés bemutatását is. A változást két 
állapot leírásának összehasonlításával érhetjük tetten. Közben fejleszthető a megfigyelési 
képesség és gyakoroltathatóak a leírási módok változatos formái. Az elemi változásokból 
folyamatok szerveződnek, melyeknek közös sajátosságai vannak (pl. anyagfogyasztó lineáris, 
vagy visszanyerő körfolyamat). Pillanatszerű és időben elhúzódó folyamatok rajzolódnak ki, 
miközben bejárhatóak a mikro- és makrokozmosz elképzelhetetlenül szélsőséges idődimenzió. A 
változások és folyamatok kiegyenlítődése egyensúlyhoz vezet, amely jellegzetes állapotokat 
tarthat fenn, de könnyen fel is borítható. Az elvek illusztrálására szolgáló példák elsőként a 
gyerekek hétköznapi tapasztalataiból vehetők, de fontos, hogy később a szerveződés más-más 
szintjére is általánosítsunk. Az ember által érzékelhető mérettartomány (nővények, állatok, 
felszínformák) mellé a parányok (elemi részecskék, atomok, molekulák, halmazok, mikrobák) és 
az óriások (égitestek, kozmosz) világát állítjuk, amelyekben nem csak a nagyságrendek, de a 
jellemző kölcsönhatások is különböznek. A változásokat az „anyag – energia – információ” 
hármas egységében vizsgáljuk. Az információ általános értelmezése az anyagszerveződési 
szintek magyarázatához, az egymásra épülés következményeinek bemutatásához szükséges. Az 
információ felhalmozódása és összetettebbé válása vezet el a biológiai információ 
kialakulásához, az anyag élő állapotának megjelenéséhez. Ezzel a szemléletmóddal vizsgálhatók 
a megfordítható és nem megfordítható folyamatok is, utóbbiak esetében az információ 
elvesztésére helyezve a hangsúlyt. Ezek az alapelvek olyan „gyűjtődobozok”, amelyekbe a 
később tanulandó részletes ismeretek elhelyezhetők. A természettudományos világkép nem jelent 
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világnézeti kirekesztést, hiszen a fizikai világ felépítéséről és működéséről szólva nem 
vizsgál(hat)ja annak eredetét és esetleges magasabb rendű célszerűségét.   
 A külföldi Science curriculumokban alig található tudománytörténeti utalás. A 
kerettanterv, de a magyarországi hagyomány, a „kis ország, nagy tudósok” büszkeség is 
szükségessé teszi ilyen témájú elemek tananyagba illesztését. Általában tudósok életrajza, a 
felfedezés, vagy találmány története szerepel bennük, de a természettudományos műveltség azt is 
jelenti, hogy a tudományos haladás, a tudomány adott korra jellemző állapota, társadalmi- 
gazdasági környezete is kerüljön a látókörünkbe. A társadalom átalakulása, fejlődése talán sokkal 
inkább a természeti környezet változásán, a tudomány és technológia fejlődésén múlik, mintsem 
a hadvezérek ténykedésén, hiszen ők csak a birodalmak határait rajzolták át, de nem változtatták 
meg alapjaiban az emberek életmódját, ahogyan a kerék, a vaskohászat, az eke, vagy a villamos 
áram, napjainkban pedig a biotechnológia. A természetismeret feladata nem a mélyebb elemzés, 
hanem a gondolkodás elindítása és átvezetés a társadalomismeret felé.  
 A természettudományos műveltség, a „reálkultúra” másik fontos területe a tudomány 
alkalmazásának világa, a technológia (vagy technika, de a globális „Internet nyelv” elterjedésével 
érdemes átvenni az angol szóhasználatot). A komplex természetismeret valójában az anyagi 
világot vizsgálja, amely felosztható az „érintetlen” természet és az ember által meghatározott 
technológia részterületeire, illetve határsávjára. A különbséget és a kapcsolat fontosságát már a 
tanulás legelején tisztázni kell. Későbbiekben a tanterv integrálja a Technika és az Életvitel azon 
ismereteit, amelyek szorosabban kapcsolhatók a természettudományokhoz. A környezeti nevelés 
STS - irányzata kiemelten törekszik erre, a technológiát a kutató tudomány és a felhasználó 
társadalom közé illesztve. Az emberi környezet ma sokkal inkább technicizált, mint bármikor 
korábban. A gyerekek tapasztalat és élménytára inkább ebből a világból táplálkozik, mint az 
organikus természetből. A fizikai világ törvényei mindkettőben azonosak, így a hétköznapi 
technológiai példák alkalmas kiindulópontjai a tanulók osztálytermi, vagy szabadidős 
vizsgálódásának, gondolkodásának. Az a vélemény, hogy elsősorban a fiúk érdeklődnek az ilyen 
témák iránt, talán csak a technológia szűkebb értelmezésén alapszik, de kiterjeszthető a kép a 
sportra, gyógyszer-, és kozmetikai iparra, bútorokra és ruházatra, vagy a távközlésre, háztartási- 
és szórakoztató elektronikára. A bennfentes laboratóriumi eszközök és kísérletek mellett a 
közismert technikai eszközök (kerékpár, mosógép, kályha) kicsit élet közelibbnek tűnnek, 
becsempészésük a szemléltetésbe ezért motiváló hatású lehet. A komplex tananyagokban a 
technológiai témák nem kitérők, hanem kiindulópontok, nem példázatok, hanem megoldandó 
problémák. A fejezeteken belüli arányuk is nagyobb, sokszor találkozunk velük az aktivitási 
feladatokban is. A technológia az órai gyakorlati munkában is megjelenik, a tanulók modelleket 
készítenek, anyagokat választanak ki és dolgoznak velük, megismerkednek a gépek szerkezetével 
és működésével.  
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Kereszttantervi kompetenciák fejlesztése 
Tartalom és módszer 
 

Munkacsoportunk a quebeci oktatási reform során kidolgozott kereszttantervi 
kompetencia rendszert találta legalkalmasabbnak a fejlesztéseinkben való alkalmazásra. Az 
eredeti csoportosítást megtartottuk, de a tartalmakat igyekeztünk kibővíteni és a 
természettudományos nevelés sajátosságaihoz közelíteni. A felállított rendszer egy lehetséges 
munkaeszköz, amelyen nyilvánvalóan sok csiszolnivaló van még, de már eddig is többféle célra 
tudtuk használni, pl. a kompetencia alapú kisérettségi értékelés kidolgozására, vagy a tanulási 
környezet tervezésére. 

Az alábbi változatban a kereszttantervi kompetenciák meghatározásából kiindulva a 
fejlesztés tartalmi- és módszertani sajátosságait igyekeztünk feltárni. A szakmai viták visszatérő 
témája a kompetencia alapú és a tartalmi alapú szabályozás viszonya, vádként merül fel, hogy az 
elkent kompetenciaértelmezésekre alapozva elveszíthetjük a „kemény” tartalmakat, 
meggyengíthetjük a természettudományos nevelés alapjait. Szerintünk ettől nem kell tartani, sőt 
éppen ellenkezőleg, a kompetenciák szem előtt tartása azokat a tartalmakat erősíti, amelyek 
valóban működő, alkalmazható, releváns tudás építését szolgálhatják. Elfogadjuk azon 
szakemberek álláspontját, akik szerint nincsenek önmagukban fejleszthető kompetenciák, illetve 
hogy a fejlesztés mindig valamilyen tartalmi kontextusban lehetséges (Nahalka I.).  
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M/ 
 Módszertani  

Fejlesztés Kompetencia 
értelmezés Tartalom (Modul) Módszer  
1 - Megfigyelés 
Természeti, technológiai 
rendszerekkel, jelenségekkel 
kapcsolatos, beavatkozás nélküli 
információgyűjtés, előzetes 
elképzelések, szempontok alapján. 
A rendszer állapotának leírása, 
változások, folyamatok, 
környezettel való kölcsönhatások 
követése. 
Megfigyelési eszközök használata, 
az eredmények rögzítése. 

Hétköznapi élet tárgyai, technológiái – szerkezet, 
működés. 
Emberi viselkedés (egyéni és csoport), 
tevékenység és hatásai. 
Természeti, technológiai környezet általában 
(tájkép, emberi hatások.) 
Természeti, technológiai objektumok, pl. 
égitestek, élőlények (azok restrészei, nyomai), 
kőzetek, gépek, épületek. 
Természeti jelenségek, pl. időjárás, csillagászati 
események, felszínformálódás, fényjelenségek 
(fénytörés, elhajlás), hangjelenségek. 
Fizikai anyagminőségi tulajdonságok (forma, 
szín, felület, keménység, rugalmasság). 
Változások jelei, pl. hőmérsékletváltozás, 
halmazállapot változás, kép változása, szag-, íz 
változás.  

( Állandóság és változás; Folyamatok, 
egyensúlyok; Mozgások és erők; Sejtek és 

szövetek; Az emberi test; Fény; Fémek; 
Halmazok; Élőlények és környezetük; Rezgések és 

hullámok; Légkör)

A megfigyelés szerepének és módszereinek 
megbeszélése, tapasztalat és elmélet 
viszonyának értékelése. 
Saját, spontán megfigyelések, élethelyzetek 
felidézése, a tapasztalatok kötetlen formában 
való megfogalmazása. 
Egyszerű, érzékszervi természet megfigyelések 
adott szempontok alapján. Tapasztalatok 
szóbeli elmondása, szöveges leírása, lényeges 
elemek kiemelése vázlatba, adatbázisba, 
rajzolás. 
Megfigyelési eszközök (mikroszkóp, távcső) 
használata, a megfigyelési körülmények 
optimalizálása. 
Megfigyelések eszközös rögzítése (fotó, videó) 
Célok, szempontok és módszerek önálló 
tervezése. 
A megfigyelési hibák tudatosítása. 
A megfigyelések és megfigyelési eszközök 
fejlődésének történeti elemzése. 
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2 - Kísérletezés 
Természeti, technológiai 
rendszerek módosításával 
kialakított kísérleti rendszerek 
vizsgálata, egy probléma meg-
oldása, vagy egy kitűzött 
megismerési cél elérése 
érdekében.  
A kísérleti munka elmélet által 
irányított, az érvényes modell 
alapján történik, de annak 
módosításához, cseréjéhez 
vezethet.  

Alapjelenségek(mechanika, 
elektromosság, fénytan, hangtan, hőtan) és 
anyagvizsgálatok (kémiai reakciók, 
minőségi- és mennyiségi elemzés)  
Szaporodás és fejlődésbiológiai kísérletek 
növényekkel (csírázás, hajtatás) és 
mikrobákkal (élesztő, alga). 
Egyszerű technológiai kísérletek, 
modellezések, pl. a mechanika, 
elektromosság, fénytan, hőtan 
témaköreiben (pl. villanymotor készítés, 
szigetelőanyagok vizsgálata). 

(Állandóság és változás; Mozgások és 
erők; Vonzás és taszítás;  Elektronikus 

világ; Elemek és vegyületek; Változó 
anyag; Anyagok a gyakorlatban; Hő és 

káosz; A fény) 
 

A kísérletezés szerepének, eszközeinek és 
módszereinek megbeszélése, kísérlet és előfeltevés 
viszonyának értékelése.   
Kísérleti eszközök és munkamódszerek ismertetése, 
használatuk gyakoroltatása. 
A kísérletek megismerési eszközként való 
alkalmazásának, önálló tervezésének és 
végrehajtásának gyakoroltatása a probléma alapú 
oktatás során.   
Tudományos- és technológiai kísérletek iskolán kívüli 
helyszíneken való megismerése, elemzése. 
Számítógéppel segített, illetve szimulált kísérleti 
munka. 
Kísérletezés csoportmunkában, munkamegosztással. 

3 – Mérés 
A természeti és technológiai 
rendszerek, jelenségek mérhető 
jellemzőinek megállapítása, 
mérőeszközök és mér-
tékrendszerek alkalmazása. 
A mérések alkalmazása a 
megismerési folyamat 
tudományos jellegének erősítése 
céljából. 

Hosszúság, térfogat, tömeg, erő, idő, 
hőmérséklet, légnyomás, páratartalom, 
megvilágítás, feszültség, áramerősség, pH, 
oldott anyagok, vérnyomás, vércukorszint, 
pulzusszám, vitálkapacitás, reakcióidő. 
( Méretek, világok, rendszerek; Mozgások 

és erők; Az emberi test; Elektronikus 
világ; Hő és káosz; Élőlények és 

környezetük; Erdei iskola) 

A mérés szerepének, eszközeinek és módszereinek 
megbeszélése. 
A mérési pontosság fogalmának és jelentőségének 
megbeszélése. 
A mérési adatok és az elmélet viszonyának értékelése. 
Mérések kivitelezése utasítássor alapján, illetve önálló 
kezdeményezéssel és tervezéssel, problémamegoldás 
során. 
Számítógépes mérési rendszerek használata. 

4 - Stratégia tervezése 
Az egyéni és a csoportmunka 
különféle területein 
rendszerszerű, távlatos és tudatos 
szemléletmód, tervezés, irányítás 
és végrehajtás. 

Problémamegoldást, csoportmunkát igénylő 
témakörökben,  

(Nyersanyagok, energiaforrások; 
Információs technológiák; Anyagok a 

gyakorlatban; Biológiai sokféleség; 
Űrkutatás; Alkalmazkodási stratégiák a 

A stratégia fogalmi értelmezése, alkalmazási 
területeinek megbeszélése. 
Példák bemutatása és értékelése. 
A probléma alapú tanulás, a csoportmunka 
hatékonysága és a tervezés, különféle stratégiák 
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Területei:  
 információszerzés és kezelés, 
kommunikáció, csoportmunka, 
konfliktuskezelés, döntéshozatal, 
problémamegoldás, megismerő 
tevékenység. 

kultúrák világában)  alkalmazása közötti összefüggés megbeszélése. 
Az alkalmazott stratégiák értékelése és szelekciója 
A stratégiai szemlélet előnyeinek bizonyítása. 

5 - IKT alkalmazás 
Az információs és kommunikációs 
technológia módszereinek adott 
feladathoz illeszkedő, célszerű 
kiválasztása, hatékony 
használata, 
az alkalmazás értékelése. 
Ésszerű egyensúly megtartása az 
IKT túlsúlya és hiánya között. 
Az új technológiai környezetbe 
illeszkedő egyéni és csoportos 
megismerő tevékenység 
folytatása. 

Valamennyi modulban 
(Információs technológiák) 

Az eszközök és módszerek előzetes megismertetése 
(informatika tantárgy) 
Információkeresés 
Számítógépes mérési eszközök használata 
Számítógéppel segített kollaboratív tanulás 
Digitális tananyagok használata 
Számítógépes prezentáció 

I/ 
Intellektuális 

Fejlesztés Kompetencia 
értelmezés Tartalom Módszer 
1 - Problémamegoldás 
A tudás alkalmazása, bővítése a 
problémahelyzetek felvetésében, 
megoldásában. 
Lépései: 
helyzetelemzés, lehetséges megoldások 
keresése, alkalmazandó megoldás 
kiválasztása, megvalósítás, a megoldás 
értékelése. 

Szaktudományos, technológia 
fejlesztéssel, alkalmazással összefüggő, 
környezeti összefüggéseket tartalmazó és 
komplex (szaktudományos, technológiai, 
társadalmi) problémák  
 

A problémamegoldás metakognitív 
stratégiájának megbeszélése, gyakorlása 
példákon. 
Probléma a alapú tanulás kidolgozott és 
információs segédlettel támogatott 
környezetben. 
A problémamegoldás alkalmazása önálló 
kutatás, projektfeladat során, önálló 
problémafelvetéssel. 

2 - Rendszerszemlélet 
Rendszerek vizsgálata részekre bontás, 
kapcsolatelemzés segítségével.  

Alapozó fejezetek: rendszerek fogalma, 
egymásra épülése, rendszer és környezet, 
folyamatok és rendszerek. 

A rendszer fogalmi alapozása és az értelmezés 
bővítése. 
A rendszerek vizsgálatával kapcsolatos 
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Nem anyagi dolgok (elméletek, 
módszerek) rendszerként való 
azonosítása. 
Anyag – energia - információ viszonyok 
elemzése a rendszer állapota, változása, 
környezeti kapcsolatai megismerése 
céljából. 
Rendszerek egymásba épülésének 
követése, szerveződési szintek felismerése. 

Rendszerek az anyagszerkezetben 
(részecskék, halmazok) 
Élő rendszerek, biológiai szerveződési 
szintek (sejt, szerv, szervezet, 
életközösség). 
Környezeti rendszerek 
Technológiai rendszerek 
Rendszerek a megismerésben (kísérleti, 
mérési rendszerek) 
(Méretek, világok, rendszerek; Állandóság 

és változás; Halmazok, Légkör; Sejtek és 
szövetek; Emberi test; Élőlények és 

környezetük, Az evolúció műhelyében; 
Atommag; Csillagunk a Nap)

metakognitív stratégiák kiépítése, műveleti 
jelrendszer alkalmazása. 
Probléma alapú tanulás rendszerszemléleti 
környezetben 
Hibakutatás a vizsgált rendszerekben 

3 - Alkotóképesség 
Elméletek, módszerek alkotása 
kommunikációs anyagok, tárgyak 
készítése önállóan és csoportmunkában. 

Anyagszerkezeti-, biológiai makettek, 
környezeti- és egészségnevelési projekt 
prezentációk,  

(Erdei iskola; Gépek; Anyagok a 
gyakorlatban; Ételek, élelmiszer kémia)

Szellemi alkotások: elméletek, modellek, 
Média munkák: fotók, rajzok, előadások 
Tárgyi alkotások: eszközök, makettek, 
kiállítások 

4 – Alternatívaállítás 
Egy feladat, vagy probléma lehetséges 
megoldási módjainak áttekintése. 
Valamely megismert technológiai-, 
társadalmi-, gazdasági gyakorlattól 
eltérő, ítéletalkotást is magában foglaló 
javaslat megalkotása. 

Környezeti problémák megelőzése, 
megoldása, egészséges életmód stratégiái, 
helytelen technológia használat 
alternatívái. 
(Nyersanyagok, energiaforrások; Légkör; 

Gépek; Mozgás, biomechanika, sport; 
Háztartásunk és környezete, Élőlények és 
környezetük; Alkalmazkodási stratégiák a 

kultúrák világában; Fenntartható 
fejlődés)

Helytelen gyakorlattal, értelmezéssel szembeni 
helyes alternatívaállítás, bizonyítással. 
Többféle, egyenértékű megoldás kidolgozása a 
probléma alapú tanulás során, értékeléssel. 
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5 - Kritikus gondolkodás 
A bizonyításon, ellenőrizhetőségen 
alapuló tudományos megismerési 
módszerek alkalmazása. 
Az áltudományos, vagy tudománytalan 
megállapítások, elméletek leleplezése 

Környezet- és technológiahasználat, 
egyéni életmód, megismerő tevékenység.  
(Természet és tudomány; Biotechnológia; 

Kémia a gazdaságban; Az atommag; 
Fenntartható fejlődés)

Tudományos elméletek kritikája, 
tudománytörténeti áttekintéssel, vagy új tények 
alapján. 
Megfigyelt környezet- és technológiahasználat, 
életmód kritikai elemzése. 
Áltudományos és tudománytalan, vagy nem 
kellően bizonyított tudományos elméletek 
kritikája. 
Az igazság társadalmi természetének, 
viszonylagosságának bemutatása, 
megbeszélése. 
Kritikus szemlélet az ön- és társértékelésben. 

6 - Valószínűségi szemlélet 
Összetett, soktényezős rendszerek 
(részecskesokaság, életközösség, légkör 
stb.) viselkedésének magyarázása, a nem 
determinisztikus jelenségek statisztikai 
módszerekkel való leírása. 

Atomok elektronszerkezete, 
részecskesokaság viselkedése, öröklődés 
menetek, időjárás, környezeti hatások és 
következményeik. 

A valószínűség fogalmi értelmezése, 
szembeállítása a determinisztikus 
eseményekkel. 
Valószínűségi jelenségek elemzése példákon. 
Előrejelzések, becslések. 

7 - Történetiség követése 
A természeti folyamatok, a technológiai 
fejlődés hosszabb időtávra kitekintő, 
történeti indíttatású, de jövőbe mutató 
szemléletmódja.   

Tudománytörténet, a megismerési 
modellek fejlődésének főbb állomásai. 
Az élővilág fejlődéstörténete, földtörténet. 
Az emberi életmód története. 
Egyes technológiák történeti előzményei. 
 

A történeti szemléletmód jelentőségének 
munkamódszerének megbeszélése. 
Történeti források kezelésének megismertetése. 
A múltbéli események közvetlen és közvetett 
bizonyítási módszereinek elemzése. 
Tudomány- és technológiatörténeti példák 
áttekintése. 

8 - Összehasonlítás 
Különféle rendszerek, rendszerállapotok 
közötti azonosságok és különbségek 
megállapítása, magyarázása 

Anyagi részecskék, halmaz típusok, 
rendszerállapotok, változás és folyamat 
típusok, konkrét folyamatok, változások; 
élőlény fajok, égitestek… 

A rendszerek típusainak, jellemzőinek állapot 
leírási módjainak áttekintése. 
A különbség és a változás értelmezése, példák 
keresése. 
Összehasonlítások tétele problémamegoldás 
során, megadott szempontok szerint és saját 
szempontrendszer felállításával.  
Elméletek, modellek összehasonlítása. 
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9 - Osztályozás 
Sokféleséggel bíró rendszerek, jelenségek, 
illetve elméletek, módszerek, adatok 
hasonlósági csoportokba sorolása. 

Kristályszerkezetek, ásványok, jelenségek 
típusai 

10 - Rendszerezés 
Az osztályozással kialakított csoportok 
közötti összefüggések viszonyok feltárása 
és megjelenítése. 
Anyagi- és fogalmi rendszerek leírása, 
ábrázolása 

Kémiai elemek, élőlények csoportjai 
(Elemek és vegyületek; Az élővilág 

birodalma és országai)

Az azonosság, hasonlóság és különbözőség 
értelmezése. 
A sokféleség felismerése, a változatok 
számbavétele. 
Csoportokba sorolás megadott szempontok 
szerint és saját elképzelés alapján. 
A csoportok közötti viszony felismerése és 
ábrázolása. 
Új elem beillesztése a rendszerbe. 

11 - Oksági gondolkodás 
A vizsgált rendszerállapotok, változások, 
és folyamatok okainak, kialakító 
hatásainak keresése.  
Az anyag – energia  - információ hatások 
elemzése 

Változások kiváltó okai, 
rendszerállapotok okai, fejlődési 
hajtóerők. 
Az okok alaptípusainak és 
összetettségének felismerése (anyag 
/energia /információ). 
 

Az oksági elv értelmezése, megbeszélése. 
Az anyagi rendszerek változásainak oksági 
típus szerinti megkülönböztetése. 
A változások és folyamatok okaiban rejlő 
összetettség rendszerszerűség felismerése. 
Az oksági szemlélet, oknyomozó 
munkamódszer alkalmazása az 
elméletállításban, problémamegoldásban. 

12 - Modellalkotás 
A vizsgált anyagi-, technológiai 
rendszerek állapotát, változását és 
folyamatait leíró, magyarázó összetett 
elképzelések, modellek kigondolása és 
közlése.  

Anyagszerkezeti modellek, folyamatok, 
rendszermodellek. 
 

A modell fogalmának megbeszélése, a típusok 
bemutatása. 
Modell és makett értelmezése, viszonyának 
elemzése, makettek készítése és felhasználása a 
megismerésben. 
 
 

13 - Lényeg kiemelése 
A vizsgált rendszert, jelenséget leíró 
adatok, jellemzők célszerű csoportosítása, 
sorba rendezése, a feladat megoldása 
szempontjából lényegesek kiemelése. 

Rendszerállapotok jellemzői, változások, 
folyamatok sajátosságai. 
 

Állapot leírása, rögzítése, kiemelt jellemzőkkel. 
Írott és szóbeli források felhasználása. 
Lényegre törő problémamegoldás. 
 
 

14 - Példakeresés  
Valamely megismert rendszer, változás, 
vagy folyamattípus körébe tartotó további 
példák keresés megadott választékból, 

Általános jelenségek, tipikus rendszerek 
egyedi esetei, példái. 

Rendszerek, változások, folyamatok példáinak 
keresése adott típusra. 
Példák használata érvelés bizonyítására. 
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vagy saját kutatásból. A dedukciós gondolkodás elvének és 
jelentőségének megbeszélése. 

15 - Analógiák felismerése, keresése, 
kialakítása 
Valamely megismert rendszerrel, 
változással vagy folyamattal fennálló 
hasonlóság felismerése, illetve a 
hasonlóság kialakítása. 

Szerkezeti elvek, működési- szabályozási 
folyamatok, fejlődési jelenségek 

A hasonlóság alkalmazása a megismerés 
eszközeként. 
Előrejelzések tétele hasonlóság felismerése 
alapján 

16 - Kapcsolatba hozás 
A tudáselemek közötti különféle jellegű 
kapcsolatok keresése, felismerése és 
felhasználása a tudás rendezésére, 
megerősítésére. 
A modern társadalmak emberének fel kell 
készülnie a rázúduló információk 
szűrésére, rendezésére, illetve a 
munkafeladatainak változásához 
illeszkedő élethosszig tartó tanulásra. 
Mindez megkönnyíthető, ha a már 
meglévő tudáshoz gyakorlottabban, 
tudatosabban tudja kapcsolni az újat. 

 A tudás rendszerszerűségének, az ismeretek 
kapcsolódásának megbeszélése. 
Metakognitív stratégiák kialakítása a 
kapcsolatba hozásra épülő tanulás, bevésődés 
segítésére. 
Oksági, hasonlósági kapcsolatok, ellentétpárok, 
történetiség 

K/ 
Kommunikációs 

Fejlesztés  Kompetencia 
értelmezés Tartalom Módszer 

1 - Szóbeliség 
Saját elképzelések spontán elmondása, 
kötetlen beszélgetés a csoportban, 
feladatmegoldásra irányuló 
megbeszélések, szerkesztett előadás, 
kérdés és kritika megfogalmazása, 
vitakészség 

Kötetlen beszélgetések tanárral, társakkal. 
Kérdéssel irányított válaszadás (zárt és nyílt) 
Információ átadása 
Érvelés, saját elmélet elmondása 
Együttműködést szervező kommunikáció 

2 - Írásbeli munka 
Feljegyzések, jegyzetek, beszámolók, 
előadás vázlatok, dolgozatok készítése. 

 
A kommunikációs kompetenciák 
fejlesztése minden tartalmi terület 
feldolgozása során lehetséges, illetve 
szükséges.  
Vannak speciális témák, mint pl. a 
környezeti- és egészségnevelés, ahol 
nagyobb szerepet kap a szóbeliség, mivel 
itt a személyes vélemény kifejtése és 
ütköztetése gyakoribb, mint pl. a fizikai 

Saját feljegyzések, vázlatok, tanulási segédletek
Írásos válaszadás kérdésekre (nyílt és zárt) 
Témakifejtés megadott szempontok szerint 
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A közlés jellegéhez és a célcsoporthoz 
igazodó kommunikáció. 

Önálló kutatási téma összefoglalása, tanulmány 
készítés 
Levelezések, információ átadása 

3 - Képi információ feldolgozás 
Képek, animációk, filmek értelmezése, a 
közölt információ szóbeli, vagy írott 
formába való átalakítása. 
Képi információ előállítása rajzolással, 
fényképezéssel, videózással és mindezek 
utólagos szerkesztésével. 
Képi-, hang- és írott információs elemek 
egyesítése, multimédia készítés. 

Képekről való beszélgetés, 
Képek célszerű kiválasztása, 
Ábrák értelmezése, ábrakészítés 
Vázlatrajz készítés, látvány gyors rögzítése 
Fotózás, digitális képmódosítás 
Képek beillesztése szöveges anyagokba 

4 - Információkezelés 
A megfigyeléssel, kísérletezéssel, méréssel 
szerzett információk megfelelő formában 
és hordozón történő rögzítése. 
Az információk keresést és feldolgozást 
megkönnyítő rendezése, pl. táblázatban, 
adatbázisban. 
Grafikonok, diagrammok, ábrák 
szerkesztése a meglévő információk 
feldolgozásával. 
Hipermédia formában szerkesztett 
ismerethordozók használata a tanulásban. 
Kiegészítő információk keresése a 
vizsgálati környezeten kívüli forrásból. 
A háttértudás fejlesztését szolgáló 
információk gyűjtése, pl. ismeretterjesztő 
irodalomból, weblapokról. 
Az új tudás iránti igény, kíváncsiság.   

jelenségek tárgyalása során. 
A jó tanulásszervezés feltételezi, hogy a 
tanulók minden modulban kapnak 
írásbeli- és szóbeli feladatot is, valamint 
szükségük lesz információkezelésre és 
forrásértékelésre. 
Az IKT alkalmazás a kommunikáció 
területén a szövegszerkesztést, előadás 
készítést, táblázatkészítést, e-mailezést, 
fórumok és web-boardok használatát 
jelenti. 
A kommunikáció értékelése azokban a 
témákban fontos, ahol a meggyőzés, 
vélemény-és magatartásformálás is cél, 
ennek hatékonysága pedig a 
kommunikáción is múlik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adatbázis szerkesztés, kitöltés 
Adatok információk átalakítása egyik formából 
a másikba 
A problémamegoldáshoz szükséges 
információk felkutatása, szűrése, csoportosítása 
és továbbítása 
Rendezetlen információtömeg strukturálása 
adott, illetve saját szempont szerint  
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5 - IKT alkalmazás 
Az információkeresést, feldolgozást és 
kommunikációt segítő számítógépes 
programok ismerete, célszerű használata. 
Keresés a weben, képek, szövegek, 
animációk letöltése, szerkesztése. 
Hipermédia tananyagok használata, 
kollaboratív tanulás webes alkalmazással. 

Rövidebb szövegelemek írása szerkesztése 
Hosszabb dolgozatok önállóelkészítése, 
képekkel, grafikonokkal, táblázatokkal 
Kommunikáció a kollaboratív tanulásban, e-
mail, fórum, web-board 
Projekt előadások összeállítása, vetítése 
Keresőprogramok hatékony használata 
 

6 - Forrás kezelés 
Az információforrások típusainak 
általános ismerete, az adott feladatban 
használhatók összegyűjtése. 
a források kritikája, a minősítési 
szempontok ismerete és alkalmazása. 

Az információforrások fajtáinak megbeszélése, 
bemutatása 
A megbízhatóság értelmezése 
Források értékelési módjának kidolgozása 
Témacsoportos forrásgyűjtemények ismerete, 
készítése 

7 -Kommunikáció értékelés 
Saját és társkommunikáció értékelése a 
hatékony feladatmegoldás, együttműködés 
elősegítése szempontjából.  
A kommunikáció fejlesztése az értékelések 
figyelembevételével. 

 

Önértékelés a feladatnak való megfelelés és a 
hatékonyság szerint 
Visszajelzések a társak kommunikációjáról 
Külső kommunikáció (iskolán kívüli helyzetek, 
idegenek) megfigyelése, értékelése 

Személyes és társas  
Fejlesztés  Kompetencia 

értelmezés Tartalom (Modul)  Módszer 
1 - Önértékelés 
Területei a kompetenciák teljes köre, 
tudásszerkezet és minőség, tanulási módszer. 
Szóban, vagy írásban történhet, adott feladathoz, 
vagy időszakhoz kapcsolódhat 

Környezet- és egészségnevelési, 
technológia használattal összefüggő 
témakörökben, az értéktudat, 
beállítódások magatartás mintázatok 
kapcsán. 
 

Az önértékelés alkalmai, irányított 
formáitól az önálló, rendszeres 
alkalmazásig való fejlesztés. 
Az önértékelés fontosságának 
megbeszélése. 
Tanulási módszer, eredményesség, 
tudásalkalmazás értékelése. 
 

2 - Nyitottság 
Nyitottság az emberek felé, mások elfogadása, 
kapcsolatkeresés és építés. 

Környezet- és egészségnevelési, 
technológia használattal összefüggő 
témakörökben, az új értelmezések, 

Értékek szerepének, sokféleségének, 
társadalmi fontosságának megbeszélése. 
Alternatív egyéni viselkedésminták, 
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Mások véleményének mérlegelése, adott esetben 
elfogadása. 
Érdeklődés az új ismeretek iránt, törekvés a 
személyes tudás bővítésére. 
Új, szokatlan elméletek és módszerek mérlegelése, 
elfogadása. 

gyakorlatok elfogadására 
Új tudományos tények, elméletek. 
(Információs technológiák, 
Biotechnológia) 

kollektív gyakorlatok megismertetése, 
értékelése. 
Kooperatív tanulás, társak véleményére 
való odafigyelés. 
Vitakultúra fejlesztése. 
Önálló érdeklődés, kutatási 
tevékenység. 

3 - Empátia 
Csoportos tevékenység esetén a társak helyzetébe 
való beleérzés, mások szempontjainak 
megvizsgálása. 
A környezetei- és egészségnevelés területén 
előforduló problémák, konfliktushelyzetek 
empatikus kezelése, sokféle nézőpontból való 
megvizsgálása, a személyes érzelmeket is 
figyelembe vevő véleményformálás és cselekvés 

Környezet- és egészségnevelési 
témakörökben. 
Népcsoportok, kisebbségek. 
Veszélyeztetett élőlények. (Biológiai 
sokféleség; Jelek, érzékelés, szabályozás; 
Mozgás, biomechanika, sport; Az állatok 
világa; A növények világa); 
Alkalmazkodás a kultúrák világában) 

Reflektálás mások helyzetére, 
cselekedeteire. 
Helyzetgyakorlatok, drámajáték. 
Saját helyzet, érzések, vélemények 
elmondása 
Szimulációk 
 

4 - Társas aktivitás 
Vezetett és önállóan kezdeményezett 
csoportmunka, az egyéni adottságokhoz igazodó 
feladatvállalás. 
Az eredmények megosztása másokkal. 
A sikeres csoportmunkához elengedhetetlen 
érzelmi viszonyulások és konfliktuskezelési módok 
elsajátítása. 

Minden témakörben, kooperatív, 
kooperatív tanulás során, 
projektmunkában. 
 

Az együttműködés fontosságának, a 
kollektív tudás szerepének 
megbeszélése. 
Csoportszervezés, kollaboratív munka 
(tanórán és tanórán kívül, virtuális 
csoportban) 
 
 

5 - Önfejlesztés 
A személyiségfejlődés egyre tudatosabb 
irányítása, törekvés az adottságok képességgé 
alakítására, a társadalomba való beilleszkedést 
lehetővé tevő értékrend és életmód kialakítására. 
 

Környezettudatosság, egészségmegőrzés, 
technológiahasználat. 
Tudományos alapelméletek, személyes 
tudásrendszerek építése. 
 

Önértékelésen alapuló személyes 
fejlődési perspektívák kialakítása. 
Célok és elérési utak megbeszélése. 
Formatív értékelés. 

6 - Pozitív gondolkodás  
Az egészségmegőrzéshez elengedhetetlen 
szemléletmód, amely részben öröklött, másrészt 
viszont tudatosan is fejleszthető. A tudomány és 
eredményeinek alkalmazása, a környezeti 

Környezet- és egészségnevelési 
témakörökben, a jövőképpel, saját és 
mások szerepével, lehetőségeivel 
kapcsolatban. 
(Élőlények és környezetük, A légkör, 

Az érzelmek kettősségének 
megbeszélése. 
Test és lélek közötti összefüggések 
tisztázása. 
A pozitív érzelmek megélésének 
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problémák, vagy az egészséges életmód kapcsán 
felbukkanó negatív értékelések kritikája, a pozitív 
kép felmutatása. 
Pozitív érzelmek erősítése. 

Globális problémák) 
 

kinyilvánítása. 
A pozitív gondolkodás 
egészségmegőrző hatásának 
megbeszélése. 
Pozitív forgatókönyvek készítése a 
probléma alapú tanulás során. 

7 - Egészségtudatosság 
Az egészség és az életminőség kapcsolatának 
felismerése, egyre tudatosabb egészségmegőrző 
életmód. 
Az egészség fogalmának sokoldalú értelmezése, a 
test- és lélek összhangjának felismerése,  
Az egészségi állapotot befolyásoló hatások 
ismerete, ezekkel kapcsolatos mindennapi 
döntések meghozatala. 
A társadalombiztosítás és az egészségügy 
felépítésével, működésével kapcsolatos 
állampolgári ismeretek birtoklása, a jogok és 
kötelességek ismerete, a rendszerekben való 
kiigazodás képessége, 

(Egészség, betegség; Magatartás, 
viselkedés, lélek; Mikrobák, Emberi test, 
A szervezet anyagforgalma; Szaporodás, 
egyedfejlődés, Sejtek és szövetek, Mozgás 
biomechanika, sport; Jelek, érzékelés, 
szabályozás; A szervezet egyensúlya). 
 

A folyamatokkal, egyensúllyal 
kapcsolatos alapozó fejezetek tanulása.  
A szervezet biológiai felépítésének és 
működésének tanulmányozása. 
Az egészség testi- és lelki oldala közötti 
kölcsönhatás megbeszélése. 
A betegségek tanulmányozása, beleélés, 
helyzetgyakorlatok. 
Élmények, tapasztalatok megosztása. 
Egészséggel, betegséggel kapcsolatos 
információforrások számbavétele. 
Az egészségügyi, egészségbiztosítási 
rendszer szerveződésének, 
működésének megbeszélése 
 

8 - Környezettudatosság 
A természeti környezet állapota és az emberi 
tevékenység közötti kapcsolat felismerése, egyre 
mélyebb átlátása.  
A jelenlegi folyamatok fenntarthatatlanságának 
felismerése, a fenntartható fejlődés gondolatának 
elfogadása és feltételeinek ismerete. 
A fenntarthatóság szempontjainak széleskörű 
beépítése a személyes életmódba, aktív közösségi 
szerepvállalás a környezet megóvásával 
kapcsolatban. 

(Méretek, világok, rendszerek; 
Folyamatok, egyensúlyok; A légkör; 
Nyersanyagok, energiaforrások; Munkára 
fogott energia; Háztartásunk és 
környezete; Tájak és életközösségek; A 
kék bolygó; A növények világa; Az állatok 
világa; Élőlények és környezetük; 
Űrkutatás) 

Az alapozó fejezetek tanulása során a 
rendszer, az állapot és változás, a 
folyamat és egyensúly általános 
fogalmainak kiépítése. 
Természettudományos ismeretek 
technológiai- és társadalmi 
kontextusban való ábrázolása. 

9 - Társadalmi érzékenység 
A természettudomány – technológia – társadalom 
kapcsolatrendszerének felismerése, 

(Természet és tudomány; Folyamatok, 
egyensúlyok; Az emberi test; Információs 

A természettudomány – technológia – 
társadalom összefüggésrendszer 
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szempontrendszerként való alkalmazása a 
megismerési folyamatban. 
A természettudományos eredményeket, 
technológiai fejlesztéseket alkalmazó ember 
felelősségének belátása, ezzel kapcsolatos tudatos 
és tényszerű döntéshozatali képesség megszerzése. 
Az egészség- és környezetmegőrzés kérdéseiben az 
össztársadalmi érdekek egyéni szempontok alá 
rendelése. 

technológiák; Anyagok a gyakorlatban; 
Munkára fogott energia; Magatartás, 
viselkedés, lélek; Alkalmazkodási 
stratégiák a kultúra világában; 
Fenntartható fejlődés.) 

bemutatása, problémaállítási-, vizsgálati 
szempontként való következetes és 
rendszeres alkalmazása. 
Forrásfeldolgozás. 
A társadalomismeret és közgazdaságtan 
tantárgyakkal való együttműködés, 
közös témafeldolgozás, projektek. 

10 - Etikai érzék 
A természettudomány alkalmazásával összefüggő 
főbb etikai kérdések ismerete, tényszerű 
véleményalkotás, vitaképesség, személyes 
döntéshozatal és közösségi aktivitás.  
A közösségi munkához való etikus hozzáállás. 

(Nyersanyagok, energiaforrások; Tájak és 
életközösségek; Az állatok világa; 
Biológiai sokféleség; Biotechnológia; Az 
atommag; Egészség, betegség); 
Fenntartható fejlődés) 

Az etika mibenlétének, 
szempontrendszerének és társadalmi 
jelentőségének megbeszélése. 
Esettanulmányok, helyzetgyakorlatok, 
viták 
 
 

11 - Felelősségérzet 
Felelősség a személyes döntésekért, az életvitel 
következményeit illetően, önmagunk és a közösség 
felé. 
A csoportmunkában vállalt feladatok elvégzése 
kapcsán a közös eredményt illetően. 

(Természet és tudomány; A légkör; 
Nyersanyagok, energiaforrások; 
Háztartásunk és környezete; Tájak és 
életközösségek; Ételek, élelmiszer kémia; 
Az atommag; Fenntartható fejlődés.) 

Az aktuális egyéni magatartás, életmód 
jövőbeli kihatásaira való odafigyelés, 
ezzel kapcsolatos szempontrendszer és 
beidegződés. 
Egyén és közösség viszonyának 
probléma alapú megbeszélése. 
Az önmagunkért, a közösségért és a 
környezetért viselt felelősséggel 
kapcsolatos témakörök probléma alapú 
tanulása. 

12 - Szervezőképesség 
Az aktív tanulás sikere érdekében, a csoportos 
munkamegosztás szervezése, egyéni 
adottságoknak megfelelő szinten és mértékben. 
A saját tanulás szervezésének képessége. 

A tanulással kapcsolatban minden 
témakörben. 
Problémamegoldással kapcsolatosan, mint 
a megoldási terv készítése és kivitelezése. 
(Gépek; Mozgás, biomechanika, sport; 
Nyersanyagok, energiaforrások; 
Információs technológiák; Háztartásunk 
és környezete; Fenntartható fejlődés.) 

Csoportalkotás, munkamódszerek 
kidolgozása, munka végig vitele. 
Egyéni információgyűjtés, önálló 
tanulás megszervezésének 
megbeszélése, tapasztalatok átadása, 
társ értékelés (peer assesment). 
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13 - Döntésképesség 
Különféle tanulási és élethelyzetekben felmerülő 
döntési pontok felismerése, a tájékozódáson, 
alternatívaállításon alapuló döntésképesség 
megszerzése. 
A döntéshozatal rendszerszerűségének 
felismerése, rutin kiépítése, határozottság 
megszerzése 

Alternatívák, stratégiák, probléma 
megoldási módok között. 
Elméletek adaptivitásával kapcsolatban  
(Gépek; Mozgás, biomechanika, sport; 
anyagok a gyakorlatban; Szaporodás, 
egyedfejlődés; Biotechnológia; Egészség, 
betegség; Alkalmazkodási stratégiák a 
kultúrák világában.) 

Döntéshozatali módok megbeszélése. 
Döntési helyzet felvetése, előkészítés és 
döntéshozatal gyakorlása a probléma 
alapú tanulás során. 
Döntések értékelése 
esettanulmányokban. 

14 - Esztétikai érzék 
A természettudományok körében felfedezhető 
esztétikai élmények befogadásának képessége. 
A mikro- és makrokozmosz esztétikájának a 
megfigyelhető világ mellé helyezése. 
A szépségélmény pozitív érzelmi hatásának 
felismerése, keresése, a személyiségfejlődésben, 
lelki egyensúly megőrzésében való tudatos 
felhasználása. 

Tárgyak, élőlények, környezeti elemek, 
komplex rendszerek (természeti táj, 
kristályszerkezet, élővilág) megismerése 
során.  
(Méretek, világok, rendszerek; Gépek; Az 
emberi test; Fény; A növények világa; Az 
állatok világa; Csillagunk a Nap; 
űrkutatás.) 

A szépség értelmezése az érzékelés és 
az eszmei oldal kettősségének 
megbeszélésével. 
Képek, leírások esztétikai elemzése, 
élmények, érzelmek megfogalmazása. 
Természetábrázolás, leírás, rajzolás, 
festés. 

15 – Harmónia 
Az érzékletek és a tudati működések 
eredményeként megvalósuló belső egyensúly, 
amelynek elérése az egyik legfontosabb személyes 
életcél. A belső harmónia feltételezi a környezettel 
való harmonikus kapcsolatot is. A tudati (és 
érzelmi) konfliktusok zavarják a belső harmóniát, 
ezért a megismerő tevékenység arra irányul, hogy 
valamiképpen feloldja ezeket. Ez nem mindig 
jelenti a tudományos modell belső létrehozását, 
sokszor csak látszólagos megoldások alakulnak ki, 
amelyek elfedik az ellentmondást.   

Anyagi rendszereken belül (kristályok, 
rezgések, élő állapot), test és lélek, anyag 
és szellem, ember és környezete, ember és 
élővilág, ember és ember között. 
(Természet és tudomány; Folyamatok, 
egyensúlyok; Az emberi test; Mozgás, 
biomechanika, sport; Táplálkozás, légzés; 
Tájak és életközösségek; Élőlények és 
környezetük; Rezgések és hullámok; 
Csillagunk a Nap; A szervezet egyensúlya)

Az egyensúly és az összhang 
felfedezése a természeti- és technológiai 
környezetünkben. 
Figyelemfelhívás önmagunk belső 
harmóniájának fontosságára, a 
veszélyekre és a kiutakra. 
A harmónia kölcsönös átvitele ember és 
környezete között.  
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Tartalomszabályozás és probléma alapú tanulás 
 

Az integrált természettudományos pedagógiai rendszer fejlesztése iskolánkban gyakorlatilag az alapítás, a 90’-es évek eleje óta 
tart. Eleinte csak az irányelvek voltak adottak, ehhez kellett megfelelő tartalmi és módszertani megoldásokat találni. Az évtized 
közepén jelentek meg a hazai oktatásszabályozás újabb eszközei, a Nemzeti Alaptanterv, ezt követően pedig a tantárgyi kerettantervek. 
A NAT műveltségterületenként strukturált felépítése és egész szellemisége kedvező volt a helyi fejlesztésünk szempontjából, a 
kerettanterv viszont inkább bemerevítette a viszonyokat. Mindkét dokumentumnak igyekeztünk megfelelni, ezért elkészítettük a NAT 
kompatibilis moduláris tantervünket és tanári kézikönyvünket, a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (KOMA) támogatásával, 
később ezt a kerettantervekhez igazítottuk. A KOMA következő pályázata, az integrált természettudományos pedagógiai rendszerek 
fejlesztésre íródott ki, ebben támogatást nyertünk a tantervhez kapcsolódó tananyag megírására, a 7.-8. évfolyam számára.  
  A kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején azonban elérkeztek hozzánk a nemzetközi- és hazai pedagógiai szakma és 
az oktatáspolitika újabb elméletei, dokumentumai. Ezek követésében és az alkalmazkodásban nagy szerepe volt az Országos 
Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központjával (OKI PTK) folytatott együttműködésünknek. A Politechnikum belső 
szakmai fejlesztései is előrehaladtak, mindenekelőtt az IKT alkalmazás, a kooperatív tanulás és a projektmódszer alkalmazása 
irányába. Megismerkedtünk a konstruktivista tanuláselmélettel is, ami a merev tartalmi követelményállítás lehetőség megkérdőjelezte. 

Ennek a szellemiségnek felelt meg a NAT 2003-as felülvizsgálata, a megjelent dokumentumban már a készség, képesség és 
kompetenciafejlesztés kritériumai olvashatók, a tartalmi részletezést pedig a későbbi programfejlesztés feladatául szabták. Ebben az 
időszakban került az oktatás elsőszámú feladati közé az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés is, aminek csak az iskola komplex 
fejlesztésével lehet megfelelni. A szükséges változtatások a tanulási környezet átalakítását, a tanulási/tanítási tevékenység új alapokra 
helyezést célozzák. 

A tartalomszabályozásban ez mindenekelőtt azt jelentheti, hogy nem szabad voluntarista módon ragaszkodni a szaktudományos 
ismeretrendszerek belső logikájához, ehelyett a tanulók érdeklődését, tanulási kedvét felkeltő, aktivitásukat megengedő és 
kibontakoztató tantervre van szükség. A legutóbbi évek neveléstudományi fejlődését talán leginkább a probléma alapú tanulás 
(Problem Based Learning – PBL) módszere foglalja keretbe  Ebbe lehet illeszteni a projektmódszert, a kooperatív és kollaboratív 
tanulást, az IKT alkalmazást, pedagógiai elve alapján pedig elkerülhető az objektivizmus csapdája, mivel a személyes tudásépítést teszi 
lehetővé. A NAT 2003–nak való megfelelés érdekében szükséges lesz egy új program fejlesztése, ami az eddigi tartalmi alapokon 
állhat, de módszertanilag modernizált formában. A programfejlesztés részben már folyik, az OKI együttműködés keretében, jelenleg a 
7. évfolyam programja készült el. Törekvéseink szerint ez kurrikulum típusú elemekből áll, azaz a tanításhoz részletes útmutatásokkal 
szolgál. A program és a tanítási tapasztalatok az évente elkészítendő Kapcsos Könyvben olvasható. Ez a program még a kerettantervet 
követi, felülvizsgálata és átalakítása a későbbiekben történhet meg. 

Az alábbiakban röviden ismertetjük a jelenlegi tanterv főbb tartalmi jellemzőit: 
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Tantervi tartalmak 
A tanterv moduláris felépítésű, minden egység hasonló szerkezetű tananyaggal, segédanyagokkal és értékelési rendszerrel kerül 

feldolgozásra. A tervezett óraszámok eligazító jellegűek, a tanmenetekben ezektől el lehet térni.  
A 7. évfolyamon kettővel kevesebb heti 4 óra a komplex alapozó modulok többletidő igényével együtt is  elegendő az  

alapkövetelmények teljesítéséhez. A kialakított természetszemléleti alapok pedig fokozzák a későbbi munka hatékonyságát, amikor a 
rendszerek, állapotok, folyamatok egyes konkrét, tudományterületekre jellemző példáit mutatjuk be.  

8. évfolyamon a kerettantervi 5 helyett 4 áll rendelkezésünkre, de a biológiai témák átcsoportosításával az év végi Erdei 
iskolánkat is hatékonyabbá tesszük, ezzel részben pótoljuk is a kisebb óraszámot. A helyszínen elvégzett rendszertani és társulástani 
munka pedig sokkal hatékonyabb, élményekben gazdagabb lehet. 

9. évfolyamon heti 4, illetve a földrajzzal közösen tervezett témák miatt ennél valamivel több óránk van. 10.-ben viszont csak a 
kerettantervi 6 óra fele áll rendelkezésünkre, így át kellett csoportosítanunk a két évfolyam témaköreit. Az elektromosságtan és a hőtan 
is előbbre került, de korábban jelenik meg a biológia is, az élőlények testét és életműködéseit tárgyalva. A heti óraszám tehát 
egyenletes maradhat, a diákok terhelése kevésbé ingadozik. A korábban belépő anyagrészek nem mondanak ellent az életkori 
sajátosságoknak, előismereteik pedig már kialakultak a 7.8. osztályokban. 

10. osztályban további előre hozásokkal sikerült egy jól összekapcsolódó témacsoportot kialakítanunk. Ebben a szerves kémiai 
alapismeretek kiépítése elvezet a biokémiai folyamataihoz, melyekből az élet mibenlétére is fény derülhet. A biomolekulák 
változékonysága az élőlények szaporodásában biztosított változékonyságát eredményezi. Az öröklésmenetekben további variálódás 
figyelhető meg. A sokféle élőlény bonyolult egyensúlyt alkotva aknázza ki a környezet forrásait, ennek működését a természetben 
figyelhetik meg a gyerekek az év végi Erdei iskolánkban. 

11. évfolyamon heti 2 óránk van, ezt a csökkenést két fő témakör súlypontozásával igyekszünk kiegyenlíteni. A modern fizika 
alapjaitól a csillagászaton át az űrkutatásig, kozmológiáig vezetjük el a tanulókat. Az év második részében az életfolyamatok 
szabályozása és az egészség megőrzése témák kaptak helyet, számtalan közös szállal (pl. immunrendszer) összekapcsolódva. 

12. évfolyamon már csak biológiai ismeretek szerepelnének, de ebben az életkorban, a felnőttkor küszöbén sokkal átfogóbb és 
talán a közös emberi felelősséget is felébresztő témáknak adhatunk helyet. Az evolúciós gondolat  megértése, az emberi faj eredetének 
kérdése mellé odacsempésszük a lélek mibenlétének problémáját is. A humánökológia és a kulturális antropológia szemszögéből 
elemezzük az emberiség előtt álló globális környezeti problémákat. Végül azzal az igénnyel tekintjük át az eddigi tanulmányokat, hogy 
érettebb fejjel, sok ismeret birtokában talán ki-ki összeállíthat magában egy természet- és világképet, amelyhez néha-néha szükséges, 
vagy éppen csak pihentető lesz visszanyúlni. 

A probléma alapú tanulás tanterve 
Az alábbi táblázatban a jelenlegi tartalom alapú tantervet ismertetjük, illetve ennek moduljaiban bemutatjuk a probléma alapú 

tanulásra való áttérés lehetőségeit. A Tartalom –oszlopban a kerettanterveknek megfelelő követelmények olvashatók, moduláris 
elrendezésben. Nyilvánvaló, hogy ezek ebben a formában sem teljesíthetők maradéktalanul, például a tanulói motiválatlanság és az 
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időhiány miatt. Ha a probléma alapú tanulásra való átállás megvalósulna, akkor egyes tartalmi csomópontok felerősödnének és a 
jelenleginél többször és többféle kontextusban kerülnének elő, míg más, kevésbé releváns elemek esetleg kiesnének, vagy csak 
mellékágon érintődnének. A későbbi változásoknak a tudás mindennapi életben való alkalmazhatóságára, a természettudományos 
„írástudás” kialakítására kell irányulniuk  
 A Probléma – oszlopban igazodnunk kellett a tartalmi követelményekhez, de azokat úgy igyekeztünk átalakítani, hogy 
kiindulópontul szolgáljanak, elemei legyenek a probléma alapú tanulásnak. Ezek nem átfogó probléma gócok, inkább olyan 
részkérdések, amelyek összessége végül is egy nagyobb tanulási egységet, program modult alkothat. A problémafelvetés lényege, hogy 
– a módszer elméleti bemutatásában leírtaknak megfelelően – nyitott legyen, inspirálja a gyerekeket a válaszadáshoz szükséges tudás 
építésére. Ennek a követelménynek az összetett, nem strukturált (ill-structured) problémák felelnek meg.  
 A Kérdés –oszlopban igyekeztünk megelőlegezni azokat a kutató kérdéseket, amelyek a probléma alapú tanulás 
kiindulópontjaként – ideális esetben – a gyerekek fejében megszülethetnek. Ezek a kérdések tehát inkább példák, mintsem 
alkalmazandó tanári eszközök, de természetesen ez sincs kizárva. A kutató kérdések szerepét és jellemzőit meg kell világítani a 
gyerekek számára, illetve egy-egy tanulási szakasz, projekttevékenység megkezdése előtt rá kell vezetni őket a témára, ehhez 
információforrásokat kell biztosítani. Lehet, hogy a tartalom részletessége miatt a kérdések is eléggé konkrétak, ezért inkább a 
problémamegoldás folyamatában használhatók, mint a megnyitás során. 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Természet és tudomány 
Természet fogalmak: 
• Köznyelvi: földrajzi, biológiai 
• Tudományos: a teljes anyagi világ 
A természet megismerése 
• Tudományos gondolkodásunk kezdetei 
• Megfigyelés, kísérlet, előfeltevés, modell  
• A természettudomány megalapozása, 

tudománytörténet 
• Áltudományok 
 
Természettudományok ma: 
• Egymásra épülés elve 
• Fizikai világ: részecskék, kölcsönhatások, 

alapjelenségek 
• Kémiai világ: az anyagok sokfélesége, 

változékonysága 
• Biológiai világ: önfenntartás, szaporodás, 

fejlődés 
• Az anyagi világ egysége  
• Véges egyszerűség, végtelen bonyolultság: 

Világfa törzs és korona 
 
Tudomány és élet 
• Kutatás és fejlesztés, tudomány és 

technológia 
• A tudomány fejben és kézben tartása 
• Tudomány és művészet 
 

 
Az embereknek van egy organikus jellegű, a 
látható világról szóló természetképük, 
valamint vannak képzeteik és tapasztalataik 
az elkülönült természettudományokkal 
kapcsolatban. Az integrált természetismeret 
az anyagi világról szól, és valamilyen 
összefüggést keres a fizika, kémia, biológia 
között. 
 
A szerveződési szintekről van tapasztalati 
tudásunk (pl. szoba, ház utca, város), ezt 
kellene explicitté tenni és általános elvként 
használni. 
 
A tudomány és a mindennapi élet közti 
kapcsolat módja, jelentősége. A 
tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés. 
Történeti szemlélet. 
 
Az emberek másképpen látják a világot, az 
értelem és az érzelem különféle elegye 
keveredik bennünk. A mai világban a 
tudományos értelmezések nem 
rendelkeznek kizárólagos társadalmi 
elfogadottsággal. 
 
 

 
Ki mit ért a „természet” szó alatt? 
 
Miben különbözik a tudós és a 
művész által látott világ? 
 
Mit és hogyan vizsgál pontosan a 
természettudomány? 
 
Miért alakultak ki a 
szaktudományok és milyen 
viszonyban állnak egymással, 
illetve a hozzájuk kapcsolódó 
területekkel (technológia, 
társadalom)? 
 
Hogyan befolyásolták a történelem 
során, és befolyásolják ma az 
emberi életmódot, a társadalmi 
viszonyokat a tudományos 
megismerés gyakorlati eredményei, 
a műszaki fejlesztés? 
 
Milyen kapcsolat van a tudományos 
és nem tudományos ismeretek 
fejlődése és a társadalmi 
elfogadottság között? 

M/1 
 
I/2,5,7,10,
16 
 
K/1,2,6 
 
SZ/6,10,1
1, 
14,13,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Méretek, világok, rendszerek 
 
Mértékek és mérésük, mértékskálák 
 
Anyagi rendszerek 

• Alapvető elemi részecskék  
• Atomok, molekulák 
• Halmazok, részecskesokaság 

 
Méretek az élővilágban 

• Makromolekulák, sejtek, élőlények 
 
Kozmikus nagyságrendek 

• Por- és gázfelhők, bolygók, csillagok, 
csillag halmazok, galaxisok, galaxis 
halmazok 

• Mikro- és makrokozmosz találkozása 
 
Rendszer és környezet 

• Rész és egész problémája 
 
Modellek 

• Méretarányok, egyszerűsítés, 
kezelhetőség 

 

A természet a szemmel nem látható 
parányok és óriások világát is jelenti. 
 
Az ember nem képes könnyen kilépni saját 
mérettartományából, nehezen képzeli el a 
nagyon kicsit és a nagyon nagyot. 
 
A legtöbb dolog az egyszerű tapasztalás 
számára is összetett, sajátos belső 
működéssel és külső kapcsolattal 
rendelkezik. Ezt a tudást kellene 
általánosítani, szemléletmóddá fejleszteni. 
 
A rendszerek kiválasztása szubjektív, a 
vizsgáló célja szerinti. A rendszert a 
környezetével együtt vizsgálva a magasabb 
szerveződési szintet figyelhetjük meg. 
 
A rendszerek szétszedésével még nem 
mindig láthatjuk meg a lényegüket, a 
működési módot. 
 
A nagyméretű, vagy bonyolult dolgok 
vizsgálata lekicsinyítéssel, 
leegyszerűsítéssel lehetséges. A makett és a 
valóság közti viszony kérdéses.  
 
A modellt mindig előbb gondolatban 
alkotjuk meg. A tervkészítés az 
alkotómunka kiindulópontja. 
 
A hétköznapi világunk tele van olyan 
rendszerekkel, amelyeket kitalálunk, 
modellezünk és elkészítünk.  

Hogyan lehet vizsgálni a szemmel 
nem látható világokat? 
 
Hogyan lehetne érzékletessé tenni a 
különleges méreteket? 
 
Mit jelent, miért fontos, mire 
használható a megismerésben a 
rendszer fogalom alkalmazása? 
 
Miért érdemes az általunk vizsgált 
dolog alatti és feletti szerveződési 
szintekre is figyelni (pl. szoba - ház 
– város)? 
 
Hogyan tanulunk a játékokból? 
 
Hogyan befolyásolja az alkotó 
elképzelése a valóságról készített 
modelleket, maketteket? 
 
Mitől nevezhetünk bizonyos 
elképzeléseket modellnek?  
 
Milyen gondolati és technikai 
eljárásokkal lehet terveket 
készíteni? 
 
 

M/1,3,4 
 
I/2,3,8,12, 
14,16 
 
K/3,4,6 
 
SZ/8,14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Állandóság és változás 
Rendszerek és állapotok 

• Állapot leírási módok 
• Tér és idő dimenziók 

A változás megfigyelése, leírása 
• Változók kiemelése 

Hatások és állapotváltozások, energia 
Hatás és visszahatás: kölcsönhatás 
Kölcsönhatás és energia  

• Alapvető kölcsönhatások 
• Származtatott kölcsönhatások 
• Fizikai, kémiai, biológiai kölcsönhatás 

Energia a mindennapokban 
Energia, erő, munka megkülönböztetése 
Kölcsönhatások és energiáik 
Energiafajták és nagyságrendek az 
anyagszerveződési szinteken 
Energiafajták átalakítása 

• Megmaradási törvények 
• Hő, energia szétszóródás 

Az energiagazdálkodás alapjai 
• Energiahordozók, források 
• Szükségletek és következmények 

Az információ 
• Értelmezés, példák 
• Szerepe a változások irányításában 
• Információ fajtái (szerkezeti- és jelző) 

 

 
A világban létező dolgokról a megfigyelhető 
állapotaikon keresztül szerezhetünk 
információkat, ebből kell a gondolkodásunk 
segítségével általános tudást felépítenünk. 
 
Az állapotok leírása a szempont, a módszer és az 
eszköz szerint is sokféle lehet. A dolgok 
megismeréséhez stratégiát kell építeni. 
 
A változások megfigyelése és megragadása 
nehéz, mert az idő, a tér, és a változók 
mennyisége nehezíti. A vizsgálathoz célszerű 
stratégiára van szükség. 
 
A tapasztalati tudásban az erő és az energia 
összekeveredik.  
 
Az energia az emberi világban és a természetben 
(formák, nagyságrendek, szerepük a 
változásokban) 
 
Az emberi életmód és az energiaszükségletek 
történeti alakulása, jelenlegi helyzete. 
 
Az energiaforrások végessége és megújulási 
lehetőségei.  
 
Az információ a modern életmód ismert 
fogalma. Köznapi jelentése azonban egyoldalú, 
csak a jel (szemantikai) funkciója használatos, 
pedig az információ a dolgok belső rendjét is 
jelenti (szintaktika). 

 
Mennyire jellemző a megfigyelt 
dolgokra az aktuális állapot és 
mennyire csaphatjuk be magunkat 
(és másokat), ha nem végzünk 
többféle állapotban is megfigyelést? 
 
Melyek a változások 
legkönnyebben megfigyelhető jelei? 
 
Mennyire vagyunk becsaphatóak 
akár az érzékelésünk pontatlansága, 
akár korábbi meggyőződéseink 
miatt? 
 
Milyen energiaformákat ismerünk a 
természetben, amelyek a 
változásokat mozgatják? 
 
Milyen energiafajták és források 
felhasználására képes a mai 
emberiség? 
 
Milyen energiaforrások esetében 
nem kell számolnunk a 
kimerülésre? 
 
Mit jelenthet az információ egy 
változás irányításában? 

M/1,2,3,4,
5 
 
I/2,4,5,7,8 
10,12,14, 
16 
 
K/1,2,3,4,
5,6 
 
SZ/4,6,8,1
1, 



 91

Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Folyamatok, egyensúlyok 
Változások és folyamatok, folyamatos változás 
A rendszerek állapotainak 
megkülönböztethetősége 
Jellegzetes fizikai-, kémiai-, biológiai folyamatok 
 
A folyamatok struktúrája 

• Lineáris folyamat 
• Körfolyamat 
• Egyensúlyra vezető folyamat 

 
Sztatikus egyensúly 

• Erők egyensúlya, mechanikai egyensúly 
• Egyensúly a közegben: felhajtó erő  

 
Folyamatok dinamikus egyensúlya 

• Kémiai egyensúly  
 
Szabályozott folyamatok, folyamatszabályozás  

• Egyensúlyok és folyamatszabályozás, az 
egyensúly eltolása 

 
A folyamatok energetikája 

• Megfordítható és nem megfordítható 
folyamatok 

• A folyamatok iránya 
• A termodinamikai egyensúlyra törekvés 

elve, példái 
 
Összetett rendszerek egyensúlya: 

• A Nap egyensúlya  
• Sejt, szervezet, életközösségek, bioszféra 
• Lelki egyensúly, egészség 
• Társadalmi-, gazdasági egyensúly 

 

 
A változások időben elhúzódhatnak, vagy 
újabb változásokba mehetnek át. 
 
Az állandó állapot mögött is belső 
változások vannak, amelyek valamiképpen 
kiegyenlítik egymást. 
 
A változások közti kapcsolat kimutatása és 
eldöntése kutatási feladat. 
 
A folyamatok szerkezettel rendelkeznek. 
 
Egy technológiai rendszer (pl. gép) állandó 
(vagy kívánt módon változó) állapota a 
benne végbemenő folyamatok 
szabályozásával tartható fenn. A 
szabályozás információs folyamat. 
 
A folyamatokat valamilyen energia 
működteti, amelyet az elkerülhetetlen 
veszteségek miatt pótolni kell. Örökmozgó 
nem lehetséges, de az energiahasználat 
hatásfoka javítható. A jobb megoldások 
gyakran nem a régi elven működnek.    
 
A folyamatok megfordíthatósága 
feltételekhez kötött. A nem 
megfordítható öregedési- leromlási- 
pusztulási folyamatok életünk részei. 

 
Miért a változások állnak a 
kutatások előterében?  
 
Hogyan jelezhetik előre bizonyos 
állapotok a változást? 
 
Hogyan lehet kimutatni a nagyon 
lassú változásokat? 
 
Hogyan lehet követni a nagyon 
gyors változásokat? 
 
Milyen szabályozott folyamatokkal 
találkozunk a mindennapi életben? 
Milyen szabályozási módszereket 
ismerünk? 
 
Miért és hova tűnik el a működés 
során az energia? 
 
Milyen hatékonyság növekedés 
figyelhető meg az egyes 
technológiai területek 
energiafelhasználásában (pl. 
motorok)? 
 
Milyen folyamatokat nem lehet 
visszafordítani és miért? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M/1,2,3,5 
 
I/1,2,4,7,8
,11, 
12,14,16 
 
K/1,2,3,4,
5,6 
 
SZ/4,6,8,1
1,  
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Mozgások és erők 
Mozgásjelenségek a természetben és a 
technikában  

• Közlekedés, sport, részecskék, égitestek, 
földkéreg, élőlények 

Mozgástípusok 
• Egyszerű, összetett 
• Külső, belső 
• Rendezett, rendezetlen 
• Aktív, passzív 

Mozgás mint rendszerállapot 
A mozgás leírása 

• Térben: pálya, út, elmozdulás 
• Vonatkoztatási rendszer 
• Időben: s/t, v/t, a/t  diagram 
• Sebesség és gyorsulás 
• Szabadesés 

Mozgó tömeg: tehetetlenség 
• Tehetetlenségi rendszerek, 

közlekedésbiztonság  
Erőfajták, erőhatások 

• Az erőhatás következménye 
• Az erők iránya és összegzése  
• Erő és mozgásállapot változás 

Szerkezetek 
• Szerkezetépítő anyagok, tulajdonságok 
• A szerkezetekben ható erők  
• Rugalmas és rugalmatlan deformáció, 

elemi deformáció 
• Tárgyaink, mint szerkezetek 
• Az élőlények vázszerkezete 
• Szerkezettervezés, modellezés 

 

 
A változások legjellemzőbb megtestesülése, 
formája a mozgás. 
 
A természetben és a technológiában a 
mozgás  
sokféle formája fordul elő. 
 
A mozgáshoz nem csak energia szükséges, 
hanem információ is, ami irányítja. 
 
A mindennapi életben használt eszközeink 
mozgási jellemzőit pontosan le kell tudnunk 
írni. Ez az eszköz és a használati mód 
fejlesztését szolgálja. 
 
A közlekedés szervezése és a járművek 
kialakítása során baleset megelőzési 
szempontokat kell figyelembe venni. A 
mozgást és hatásait modellezni, ábrázolni 
kell. 
 
A természetes és a technológiai eredetű 
szerkezetekben belső erőhatások működnek, 
amelyek befolyásolják a formát és a 
működést. 
 
A szerkezettervezés az erők ábrázolását, 
összegzését is jelenti. A belső- és külső erők 
hatása minden szerkezet esetében alapvető 
tényező. Az erőnek nem csak a nagysága, 
hanem az információ tartalma is számít. 
 
  

 
Hogyan jelenhetnek meg a 
változások mozgás formájában? 
 
Milyen mozgástípusok különíthetők 
el, milyen szempontrendszerek 
állíthatók fel? 
 
Hogyan lehet minél pontosabban, 
felidézhető módon rögzíteni a 
mozgás jellemzőit? 
 
Milyen módszereket használnak a 
járműtervezők a biztonsági 
megoldások kialakítására? 
 
Milyen biztonsági berendezések 
védik az autósokat, motorosokat, 
bicikliseket? 
 
A bútorok, vagy az épületek 
szerkezetében hogyan növelhető a 
szilárdság? 
 
Milyen szempontok és  megoldások 
vannak a rugalmasság és a 
szilárdság együttes elérésére? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M/1,2,3,5 
 
I/1,2,4,5,9
,11, 
12,14,15,1
6 
 
K/1,3,4,5 
 
SZ/4,7,8,9
, 
11,13,14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Gépek 
Gépek a környezetünkben 
 
Mechanikai munka, teljesítmény, hatásfok 
 
Egyszerű gépek 

• Emelők 
• Lejtő, ék, csavar 
• Csiga 

 
A gépek története, nagy találmányok, korszakok 

• Összetett gépek 
• Erőforrások, erőátvitel, szerkezeti elemek 
• Gép és ember 
• Gép és környezet 
• A gépipar története 

 
A társadalmi fejlődés és a technológiai fejlesztés 
kapcsolata 

• Igények, fejlesztések, életmód 
 
A gépek szerepe ma 

• Erőgépek  
• Közlekedés, szállítás 
• Anyagmegmunkálás 
• Hidraulika, pneumatika elve, alkalmazása 

 

 
Az ember sokféle szerkezetet készít, 
amelyek közül egyesek gépek, mások 
nem.  
 
A gépek világa rendszerezhető, ehhez 
célszerű szempontok és csoportjellemzők 
kellenek. 
 
A gépek fejlesztésének történeti 
áttekintése az ember megismerését, a 
társadalmi fejlődés adott szempontú 
követését is jelenti. 
 
A korai civilizációk életében kizárólagos 
volt az egyszerű gépek alkalmazása. 
 
A gépek erőforrásai jellemzőek és 
meghatározóak az adott történeti 
korszakra. 
 
Az egyszerű gépek összetett mechanikai 
szerkezetekké állíthatók össze. 
 
A gép és az alkalmazó, készítő ember 
között kölcsönhatás van. A meglévő 
szükségletekre gépek készülnek, ami az 
életmód változását és további gépek 
igényét váltja ki. 
 
Az ember környezetében előforduló gépek 
egyben művészeti alkotások is lehetnek. A 
formatervezés esztétikai-, ergonómiai 
szempontokat rendel a szerkezeti 
szabályszerűségek mellé. 

 
Milyen eszközöket, berendezéseket 
nevezhetünk gépeknek? 
 
Mi alapján és milyen csoportba 
sorolhatók az egyes géptípusok? 
 
Hogyan lehet rokonsági-, 
leszármazási rendszert készíteni a 
gépek világáról? 
 
Mennyiben hasonlít a gépek 
fejlesztése, illetve az élőlények, 
fejlődése?  
 
Milyen erőforrásokat használtak a 
technika történetében?  
 
Hogyan alakítják át az energia és az 
erő különböző fajtáit a gépek? 
 
Hogyan függ össze az emberek 
egyéni életmódja, a gépek 
használatának mértéke és módja a 
jelenkor környezeti problémáival? 
 
Mit jelent az ember számára a 
fizikai erőt kímélő gépek 
alkalmazása? 
 
Hogy befolyásolja egy gép külseje a 
vásárlókat? 

M/1,2,3,5 
 
I/1,2,4,5,7
,10, 
14,16 
 
K/1,2,3,4,
5,6, 
 
SZ/4,6,7,8
,11, 
13,14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Elemek és vegyületek 
Az anyagok megkülönböztetése, anyagfajták 

• Fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok 
 
Részecskék és tulajdonságok 

• Atomok, elemek  
• Az elemek hasonlósága és különbözősége 
• A periódusos rendszer  
• Fontosabb elemcsoportok és előfordulásuk 
• Az elemek eredete 

 
Építő elemek 

• Atomok kapcsolódása, elsőrendű kémiai 
kötések 

• Vegyületek, molekulák 
• Oldás és kötés - kémiai változás 
• Elektronátmenet, protonátmenet 

 
Keverék 

• Keverék rendszerek típusai 
• Oldatok, kolloidok 
• Elválasztási technikák 

 

 
Az anyagokról szerzett tapasztalati 
tudásunk a használatból származik, de 
szükség van előzetes ismeretekre, elméleti 
tudásra is a használhatóság előrejelzésében 
és a balesetek megelőzésében. 
 
Az általunk ismert világegyetem kémiai 
felépítése egységes (elemek azonossága) 
 
Az összetett anyagok alkotórészeinek 
elválasztása, és/vagy azonosítása gyakori 
technológiai feladat. A megfelelő eljárás 
ismerete és kiválasztása a problémák 
megoldásában nagy szerepet játszik. 
 
A természeti környezetünkben és a 
technológiában lejátszódó kémiai 
változások ismerete és befolyásolási 
képessége a fejlődésünk és 
fennmaradásunk kérdése. 
 
A mindennapi környezetünkben sokféle 
kémiai anyag van, ezek jelzései irányítják 
a felhasználást. 
 
A kémiai anyagok veszélyesek lehetnek a 
környezetre és az egészségünkre. 
 
A kémiai anyagok széles körének 
előállítása és alkalmazása a modern 
életmód és termelés alapja. 
 
   

 
Hogyan tudjuk megfogalmazni az 
anyagokról szerzett tapasztalati 
tudást (jelzők, kifejezések, jelek)? 
 
Milyen anyagokról van a legtöbb 
köznapi leírás, és mit fejeznek ki 
ezek? 
 
Mire utalhat, hogyan magyarázható 
a világegyetem anyagi egysége? 
 
Milyen módon választhatók szét a 
keverékek alkotórészei? Milyen 
hétköznapi eszközök és módszerek 
ismertek? 
 
Milyen példái vannak a környezetre 
káros, közömbös és (adott 
szempontból) hasznos 
vegyszerhasználatnak? Lehet-e 
egyértelmű csoportosítást végezni? 
 
Milyen jelzéseket kell figyelnünk, 
ha egy anyag biztonságos 
használatára törekszünk? 
 
Vannak-e olyan vegyianyagok a 
háztartásunkban, amelyeket 
nélkülözni, helyettesíteni tudnánk? 

M/1,2, 
 
I/1,2,4,5,6
, 
8,10,12,14
,16 
 
K/1,2,3,4, 
5,6 
 
SZ/4,7,8, 
10,11, 
13 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Nyersanyagok, energiaforrások 
Az anyagok világa (eredet szerint) 

• Növényi: fa, gyapot, kender, len, olaj 
• Ásványi: homok, ércek, mészkő, víz 
• Állati: gyapjú, csont, olaj, zsír, bőr 

Nyersanyagok előállítása: 
• Erdőgazdaság  
• Mezőgazdaság 
• Bányászat 

Technológiák hatásai 
• Káros: tarvágás, intenzív állattartás, 

meddőhányók, karsztvíz kiemelés, szállítás 
• Kímélő: rekultiváció, biogazdálkodás, 

szelektív erdőgazdálkodás 
Energiahordozók fajtái 

• fosszilis, megújuló 
Szénhidrogének 

• Keletkezés, csoportosítás, tulajdonságok 
Energiaszolgáltatás 

• Alaperőmű, közösségi, családi, egyéni ellátó 
• Hatásfok, felhasználási mód (entrópia 

keletkezés) 
• Veszélyek (hulladék, szennyezés) 

Tartalékok, alternatívák 
• (Nap, szél, víz, geotermikus- és biogáz) 
• Energiagazdálkodás 

Egyéni - és kollektív cselekvési lehetőségek 
• Ismeretszerzés, tájékozódás, döntés, 

életstratégia  
 

 
Az emberi technológiák 
anyagszükséglete és a természet 
anyagkínálata közötti kapcsolat 
kölcsönhatás jellegű. 
 
A nyersanyagkészletek információ 
jellegűek, azaz nem az anyag vész el 
(alakul át) a felhasználással, hanem a 
benne foglalt információ. 
 
Vannak olyan anyagfajták 
(információk), amelyek ismét 
előállíthatók, így a készletük 
megújulónak tekinthető (pl. bizonyos 
szerves eredetű anyagok). 
 
A fokozódó anyagszükséglet 
visszafordíthatatlanul károsítja a 
környezetet. 
 
A nyersanyagigény a technológiai 
fejlettséggel párhuzamosan változik, 
mennyiségiből minőségivé alakul. 
 
Az energiaigények növekedése 
nagyobb, mint a megújuló forrásokra 
való áttérés üteme. 
 
Az anyagokhoz való hozzáférés 
alapvető tényezője a gazdasági 
sikernek, ily módon a nemzetek 
erőpróbája is.  

 
Hogyan kezdte az ember 
használatba venni az anyagokat? 
Milyen kezdeti felismerései 
lehettek? 
 
A szén elégetésével miért nem 
csökken a földi szén mennyisége? 
 
Lehet-e, érdemes-e a természetet, az 
élővilágot tömeges anyag 
előállításra használni? 
 
Milyen visszafordíthatatlan 
következményei vannak a 
természetes erdők kiirtásának? 
 
Milyen anyagokat használunk fel a 
legnagyobb mennyiségben és 
hogyan alakult ezek előállítása a 
legutóbbi évtizedekben? 
 
Milyen különleges anyagok 
előállítása jelent meg a legutóbbi 
technológiákhoz kapcsolódóan?  
 
Milyen társadalmi konfliktusokat 
gerjeszt(ett) a nyersanyagokért 
folyó verseny? 

 
M/1,4,5 
 
I/1,2,4,5,6 
7,8,10,11, 
14,16 
 
K/1,2,3,4 
5,6,7 
 
SZ/1,4,5,6 
7,8,9,11, 
13,14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 
Halmazok, állapotok 

A halmazok szerkezete 
• Kötési energia, másodrendű kötések 
• Részecskemozgás és hőenergia  

A szilárd állapot 
• Fizikai leírása, feltételei, előfordulása a természetben  
• A kristályos állapot, a kristályok formái, 

kristályrendszerek, kristályszerkezet típusok, mechanikai 
tulajdonságaik  

• Szimmetriák a természetben  
• Amorf anyagok 

Ásványok, kőzetek, kövületek 
• A kőzetek keletkezési folyamatai, csoportosításuk, 

legfontosabb mechanikai és kémiai jellemzői 
Folyadék állapot 

• A folyadék állapot feltétele, megfigyelhető jellemzői 
• A víz, mint leggyakoribb folyadék: halmazszerkezet, 

másodlagos kötőerők 
• Folyadékok állapotváltozása, párolgás, fagyás, metastabil 

állapot 
• A nyugvó folyadékok viselkedése, a hidrosztatika alapjai 
• A folyadékok áramlása, a hidrodinamika alapjelenségei  
• Áramlások a természetben: tengeráramlás, folyóvíz, tó, 

élőlények nedvkeringése 
Oldatok 

• Az oldódás folyamata, oldhatóság, oldatok jellemzése 
• Kolloid és durva diszperz rendszerek 
• Folyadékok az élő sejtben: citoszol 
• Folyadékkristályok a természetben és a technikában. 

Gáz állapot 
• A gáz állapot jellemzői, állapotjelzők 
• Brown mozgás 
• A gázok modellje, állapot egyenlete 
• A gázok előállítása, fontosabb gázok (módszerek, 

reakciók) 
• Gázok a természetben 
• Gázok és technika: preumatika, hajtógáz, fűtőanyag, 

hűtőközeg, harci gáz 
 

 
A részecskesokaság szintjén 
statisztikus szemléletre van 
szükség. 
 
A halmazok fizikai jellemzői a 
környezettől és a rendszer belső 
jellemzőitől egyaránt függnek. 
 
A szerkezeti rend fenntartó és 
felbontó hatások eredőjeként 
alakul ki. 
 
A folyadék állapot előfordulása 
a világegyetemben kivételesnek 
számít. 
 
A víz fizikai sajátosságai a 
molekulaszerkezettel függenek 
össze. 
 
A csapadékképződés komplex 
környezeti hatások 
következménye. 
 
Az áramlás sajátosságai többféle 
technológiában és az 
egészséggel kapcsolatban is 
fontosak. 
 
A folyadékkristályok 
alkalmazása egyre bővül. 
 
A gázok állapotváltozása 
munkavégzésre is használható.  

 
Miért nincs értelme és lehetősége 
minden egyes részecske állapotát 
meghatározni? 
 
Milyen fizikai hatások fordulnak 
elő itt a Földön és a 
világegyetemben, amelyek az 
anyagok állapotát befolyásolni 
képesek? 
 
Hogyan befolyásolták a keletkezés 
körülményei a kőzetek fajtáinak 
kialakulását és jellemzőit? 
 
Miért különleges hely a Föld, más 
bolygókkal összehasonlítva? 
 
Hogyan képződik a csapadék? 
Lehet-e befolyásolni ezt a 
folyamatot (ezzel az időjárást)? 
 
Miért sajátos áramló közeg a vér? 
 
Az erek beszűkülése milyen okokra 
vezethető vissza és milyen 
következményei lehetnek? 
 
Milyen emberi tevékenységek, ezek 
révén kibocsátott anyagok 
szennyezik a földi légkört? Milyen 
következményekkel kell 
számolnunk? 

 
M/1,2,3,4,
5 
 
I/1,2,4,5,6
,8,10,12,1
4,15,16 
 
K/1,2,3,4, 
5,6, 
 
SZ/4,7,8, 
11, 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

A légkör 
A légkör vertikális tagozódása, fizikai, kémiai 
jellemzői 

• Troposzféra, sztratoszféra, mezoszféra, 
exoszféra 

Hőmérséklet, nyomás, áramlások, összetétel, 
energiaállapot  
A napsugárzás összetevői és légkörre gyakorolt 
hatásuk 

• A Föld hő háztartása, kiegyenlítődési 
jelenségek 

A légmozgások formái és okai 
• A Föld gömbalakjának és mozgásainak 

következményei 
• Légkörzés, ciklonok, anticiklonok 

A légkör víztartalma, felhő és csapadékképződés 
Az őslégkör nyomai, átalakulása 
Légkör és élővilág 

• heterotróf, autotróf anyagcsere, mikrobák 
gázforgalma 

Idegen bolygók gázburka 
• Mars, Vénusz, óriásbolygók 

A légkör szennyeződése, veszélyeztetése 
• Légszennyező források, szennyező anyagok és 

hatásaik 
• Ózonburok a sztratoszférában és 

troposzférikus ózonszennyezés  
• Az üvegház hatás 
• Éghajlatváltozás 

 

 
A Föld légköre is gömbhéjakba 
szerveződik. 
 
A nyomás és a hőmérséklet jelentősen 
csökken, ha felfelé haladunk (a 
troposzférában). 
 
A levegő áramlása a különböző 
légnyomású helyek között indul meg. 
 
 
A Föld gömbalakja, domborzata és 
mozgása miatt változó a Föld felszín 
hőmérséklete. 
 
A relatív és abszolút páratartalom 
összefüggései. 
 
Az őslégkör még redukáló légkör volt 
a mai oxidálóhoz képest. 
 
 
Nem mindegy hogy az ózon hol 
található: a sztratoszférában vagy a 
troposzférában. 
 
Az üvegházhatás hiányában Földünk 
átlaghőmérséklete 20 fokkal lenne 
hidegebb. 

 
Milyen módon szerveződik 
gömbhéjakba a Föld belseje? 
 
Mi az összefüggés a levegő 
függőleges lehűlése és a légnyomás 
alakulása között? 
 
Hogyan indulhat meg légáramlás a 
különböző légnyomású és 
hőmérsékletű helyek között? 
 
Miért olyan változatos a Földfelszín 
hőmérséklete? 
 
 
Hogyan érezzük a levegő 
páratartalmát a „bőrünkön”?  
 
Mi történne akkor, ha az őslégkör 
viszonyai között kísérleteznénk pl. 
fémekkel? 
 
Hogyan alakul ki az ózon, hogyan 
jöhet létre a troposzférában? 
 
Milyen pozitív hatásai vannak az 
üvegházhatásnak? 

 
M/1,2,3,4,
5 
 
I/1,2,4,5,6
,7,8,11,12, 
15,16 
 
K/1,2,3,4, 
5,6,7 
 
SZ/1,4,5,6
7,8,9,10,1
1 
12,13,15 



 98

Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Sejtek és szövetek 
Az élet és a sejtes szerveződés kialakulása 
 
Önálló életmódot élő sejtek 

• Baktériumok 
• Egysejtűek 

 
Az eukarióta sejttípus alkotórészei, szerkezete 
 
A sejtműködés alapjai 

• Szerkezeti elemek, működési feladatok 
 
A sejtek kapcsolódásának okai, formái 

• Munkamegosztás 
• elszigetelődés 
• szervezetépítés 
• kommunikáció 

 
Funkciók és szövetek a növények, állatok és az ember 
szervezetében 

• Védelem, szállítás, szilárdítás, 
információátvitel, anyag átalakítás, raktározás 

 
Szövettípusok 

• Növényi szövetek 
• Az állatok szövetei 

 
Sejtmarkerek, antigének 
 
Traszplantáció, transzfúzió 
 
Őssejtek levétele és terápiás alkalmazása 
 
Szövettenyésztés 
 

 
Az élet csak sejtes szerveződésben 
képzelhető el. 
 
A baktériumok a legősibb élőlények, 
egyben az élet legegyszerűbb formái. 
 
Az önállóság bizonyos sejtszerkezeti 
következményekkel jár, mint ahogy 
ennek feladása is. 
 
A sejtek szabad szemmel nem 
láthatók, ezért tanulmányozásukhoz 
mikroszkópi vizsgálati módszereket 
kell alkalmaznunk. 
 
A sejtek szövetekké kapcsolódása 
előnyökkel és új problémák 
jelentkezésével jár. 
 
A szöveti sejtek összehangolt módon 
keletkeznek és pusztulnak el.  
 
Az emberi testben is vannak 
összekapcsolódott és szabadon mozgó 
sejtek. 
 
A sejtek és szövetek egyénre (az 
emberre) jellemző azonosító 
jelzéseket viselnek. 
 
A szövetek és szervek átültetése ma 
már rutinszerű orvosi eljárásnak 
számít. 

 
Élőlények-e a nem sejtes szerkezetű 
vírusok? 
 
Milyen működési jellegzetességek 
miatt tartjuk élőnek a sejtet? 
 
Hogyan képesek önálló mozgásra, 
védekezésre és táplálkozásra 
bizonyos sejtek? 
 
Hogyan működik a mikroszkóp, és 
miként kell előkészíteni a 
vizsgálandó mintákat? 
 
Milyen munkamegosztás alakul ki 
pl. az emberi test egyes 
szövettípusai között? 
 
Mihez hasonlítható a sejt belső 
szerkezete és az ott folyó működés? 
 
Mit jelent a belső sejtek problémája 
és hogyan oldotta meg ezt a 
természet? 
 
Hogyan hárítják el a kórokozókat a 
védekezőrendszer sejtjei? 
 
Milyen feltételei vannak adott 
esetben a szervdonorrá válásnak?  
 
Miben mások az őssejtek, mint a 
többiek?   

 
M/1,2,4,5 
 
I/1,2,3,8,1
010,11,12, 
15,16 
 
K/1,2,3,4,
56, 
 
SZ/2,3,4,5
,7,9,10,11, 
13,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Az emberi test 
Az állati szervezet törzsfejlődése 

• Formák és funkciók 
 
Az emberi test felépítése 

• Testarányok, testrészek, emberi test a 
művészetben 

• Szervek helye, mérete, anatómiája 
 
Az emberi sokféleség 

• Méretek, formák 
• Arcok, színek, népcsoportok 

 
Az ember származása 

• Darwin gondolatai a leszármazásról 
• A rokonság biokémiai, szöveti, 

szervezettani, pszichikai bizonyítékai 
 
Az emberi nemek 

• A férfi és a női nemi jellegek, szervek 
• Lelki különbözőség, nemi szerepek 
• Az ember nemi élete, testi és lelki 

vonatkozásai 
• A nemi fejlődés 

 
Az ember egyedfejlődése 

• Fogamzás, fogamzásgátlás 
• Terhesség, magzati fejlődés 
• Szülés 
• Fejlődés a születés után 
• Öregedés és halál 

 

 
Az emberi test magán viseli a 
törzsfejlődésben előttünk kialakult őseink 
továbbvihető jellegzetességeit, 
alapvonásait. 
 
Az emberi test számos fejlődési 
kompromisszumot is képvisel. 
 
A test szépsége, esztétikai minősége 
biológiai és társadalmi eredetű 
képződmény. 
 
A test szépsége az arányokban és 
formákban rejlik. 
 
Az egyén saját magára vonatkozó test 
képe fontos része a személyiségnek. A 
test kép és önmagunk elfogadása a 
társadalmi környezet által befolyásolt, de 
fontos szerepe van benne az 
önismeretnek, a személyiség aktív 
építésének. 
 
A női és a férfi test formái a nemi érés 
során alakulnak ki. A formát a funkció, 
azaz a testmozgás befolyásolja. 
 
A nemi fejlődés testi- és lelki folyamat, 
amely egyéni módokon, de általános 
törvényszerűségek szerint megy végbe. 
 
A fogamzásgátlás módszereinek ismerete 
és alkalmazása az önmagunk, és 
partnerünk iránti felelősség kérdése is. 
 
A halál az élet része. 
 
 

 
Milyen hasonlóságok és 
különbségek figyelhetők meg az 
ember és a származási vonalán 
szereplő állatok testfelépítése 
között? 
 
Hogyan zajlik a biológiai evolúció? 
Miben más, mint pl. az autótípusok 
generációinak fejlődése? 
 
Hogyan változott a szépségeszmény 
a történelem folyamán? Ma milyen 
hatások befolyásolják? 
 
Milyen szélsőségei lehetnek a 
testkép torzulásainak? Mi lehet a 
következménye, ha valaki nem 
képes elfogadni önmagát? 
 
Melyek az első jelei a nemi 
érésnek? 
 
Fontos-e a nőiesség és a férfiasság 
külsődleges kifejeződése? 
 
Hogyan viszonyul egymáshoz a 
lányok és a fiúk nemi érésének 
üteme? 
 
Milyen lelki mozzanatai vannak a 
nemi szerepek felvételének? 
 
Milyen módszerei vannak a 
fogamzásgátlásnak és milyen 
szempontok szerint lehet dönteni az 
alkalmazásukról? 

 
M/1,,3,5 
 
I/5,7,8,10, 
11,13,15, 
14,16 
 
K/1,3,4,5, 
6,7 
 
SZ/1,2,3,4
,5,6,7,10,1
1 
13,14,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Mozgás, biomechanika, sport 
Az élőlények mozgási szervrendszerének 
törzsfejlődése 

• Egysejtűek, növények, állatok 
 
Az emberi mozgás fizikai elemei 

• Erő, munka, teljesítmény, tehetetlenség 
• Típusai: haladó, gyorsuló, görbe vonalú 

 
Alapmozgások, sportok biomechanikája: 

• Járás, futás, ugrás, dobás, úszás 
 
Az ember mozgási szervrendszere 

• váz, izmok, inak,  
 
A biológiai mozgás energetikája,  

• Kémiai energia - mechanikai energia 
(hatásfok, erő, hő) 

• Sejtmozgások: ostor, csilló, álláb, belső 
sejtmozgások 

• Izom összehúzódás elve (biokémia, 
biofizika) 

 
A sport hatása a szervezet egészére: 

• Egészségvédő (erőnlét, pszichológiai, 
immunológiai hatás) 

• Károsító (izületek, izom, csont terhelése) 
 
Sport és technológia 
 
Sport és gazdaság 
 
Sport és társadalom 
 

 
Az élőlények mozgása az életmóddal áll 
szoros összefüggésben. 
 
Az emberi mozgás funkciói és formái az 
idők során megváltoztak. Számos korábbi 
mozgástípus és a mérték csak a sportban 
maradt meg 
 
Az emberi test mozgásai leírhatók a 
mechanikai törvények segítségével. 
 
Az izommozgás energiát igényel, amely a 
tápanyagok lebontásából származik, 
ehhez a légzési oxigénre van szükség. 
 
Az emberi tevékenység átalakulása a 
gazdasági- társadalmi fejlődés egyik 
legfontosabb velejárója. 
 
A sportok egészségmegőrző szerepe a 
fizikai aktivitás testalkatnak megfelelő 
szinten tartása. Mozgás hiányában a testi 
erő és hajlékonyság lecsökken és más 
kedvezőtlen változások is bekövetkeznek. 
 
A modern sport szinte minden ága erős 
technológiai támogatást élvez, azaz 
eszközeit és módszereit tudományos 
eszközökkel fejlesztik. 
 
A sport a mai média és gazdaság része, 
kedvelt működési területe. A verseny 
túlhajszolása a dopping terjedéséhez 
vezethet.   
 
  

 
Hogyan alakult át a gerinces állatok 
végtagszerkezete az életmódjuknak 
megfelelően? 
 
Milyen erőkifejtést és kitartást 
igénylő munkaformák voltak régen 
és mi váltotta fel ezeket? 
 
Hogyan érvényesül az emelő elv az 
állatok mozgási szervrendszere 
esetében? 
 
Milyen táplálkozás és légzés 
szükséges az optimális erőnlét, 
erőkifejtés eléréséhez? Mi a szerepe 
a bemelegítésnek? 
 
Milyen változások következnek be 
a szervezetben mozgásszegény 
életmód esetén? 
 
Miért olyan drágák a minőségi 
sporteszközök és felszerelések? 
Mennyiben befolyásolják ezek a 
teljesítményt? 
 
Milyen sportokban jellemző a tiltott 
teljesítményfokozó szerek 
használata? 
Miért tiltják ezeket? 
 
 

 
M/1,3,5 
 
I/1,2,4,5,7
,8,10,13, 
14,15,16 
 
K/1,2,3,4, 
5,6,7 
 
SZ/4,6,7,8
,11, 
13,14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 
Anyagforgalom 

Az élőlények anyagforgalmának általános 
jelentősége 
Az anyagforgalom részterületei 
Táplálkozás, légzés, kiválasztás, anyagszállítás 
A táplálkozás biológiai funkciója 
Életműködések minimumszinten: a baktériumok 
anyagforgalma 
Diffúzió, ozmózis, aktív transzport 
Egysejtű: fagocitózis, sejtszáj, sejtgarat 
Többsejtűek: a belső sejtek elszigetelődnek 

• munkamegosztás: felvevők, szállítók, 
fogyasztók 

A felvevő területek hasonlóságai 
• nagy felület 
• átjárhatóság (szelektív) 
• szállító közeg 

Feladatuk: a sejtanyagcsere kiszolgálása 
Anyagcsere típus és forgalmazott anyagok 
kapcsolata (heterotróf, autotróf) 
Az állati táplálkozás és légzés típusai, fejlődése 
(példák) 
A növényi táplálkozás és légzés 
Az emberi táplálkozás 

• Tápcsatorna szakaszai 
• Tápanyagok, emésztés, felszívódás 

A légzés szervrendszere és működése 
A kiválasztás 

• Vese szerkezete és működése 
A vérkeringés 

• A vér 
• A szív szerkezete és működése 
• Az érrendszer 

 
Az élőlények és a környezet között anyag, 
energia és információforgalom zajlik. Az 
anyagforgalomhoz energia- és 
információáramlás kapcsolódik. 
 
Az állati táplálkozás a kész szerves 
anyagok felvételére irányul, minőségi és 
mennyiségi oldala van. 
 
A legegyszerűbb táplálkozási mód a 
baktériumok anyagfelvétele. A 
baktériumok anyagcseréje nagy 
jelentőségű az élővilág és a környezet 
közötti anyagforgalomban. 
 
 A táplálkozás sejt szinten is értelmezendő 
folyamat, melyben a sejthártya szerkezete 
döntő jelentőségű. 
 
A tápcsatorna a külső környezet sajátos 
belsővé alakítása, az egyes szakaszokban 
egymással összehangolt 
részfolyamatokkal. 
 
A táplálkozási szokások nagymértékben 
befolyásolják az egészségi állapotot. 
 
A légzőrendszer egyik fontos képessége 
az öntisztítás. A levegő tisztasága fontos 
az egészségmegőrzés szempontjából. 
 
A szív- és érrendszer elhasználódása az 
életmóddal mutat összefüggést. 

 
Hogyan kapcsolódik az energia és 
az információ az 
anyagforgalomhoz? 
 
Milyen következménye lehet a 
minőségi és a mennyiségi 
éhezésnek?  
 
Milyen társadalmi összefüggései 
vannak az éhezésnek? 
 
Hogyan vehetnek fel anyagokat a 
sejtek?  
 
Milyen részfolyamatokból áll a 
táplálkozás és ez hogyan 
kapcsolódik a tápcsatorna 
megfelelő szerkezeti szakaszainak 
sajátosságaihoz? 
 
Milyen szempontokra kell ügyelni 
az egészséges táplálkozás 
kialakításakor? 
 
A biológiai funkción túl milyen 
szerepe van még a táplálkozásnak 
az emberek életében? 
 
Hogyan segíthető elő a 
légzőrendszer öntisztító működése? 
 
Milyen károsító tényezők, 
életmódbeli problémák vezetnek a 
szív- és érrendszeri betegségek 
korai kialakulásához?   

 
M/1,2,4,5 
 
I/1,2,4,5,6
,7,8,10,11, 
12,14,16 
 
K/1,3,4,5,
6 
 
SZ/1,4,5,6
,7,8,9,11, 
13,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Vonzás és taszítás 
Mágneses jelenségek 

• mágnesek közötti hatás 
• mágnes és más anyagok kölcsönhatása 

A mágneses kölcsönhatás: 
• eredete, magyarázata 
• az anyagok eltérő mágneses sajátságai, 

csoportosításuk 
• közel-, vagy távolhatás, mozgásállapot 

változtató hatás 
Mágnesség a természetben 

• A Föld mágneses tere, állatok tájékozódása 
Elektromos állapot 
Alapjelenségek 

• dörzselektromosság,, van de Graaf generátor 
• kisülések, csúcshatás, ionizáció, Faraday-

kalitka 
A felhalmozott és elválasztott töltések energiája  

• Kondenzátor, villám, membránpotenciál 
• Kapacitás, elektroszkóp 

A vonzás és taszítás eredete 
Közel- vagy távolhatás, mozgásállapot változtató 
hatás 
Töltéstárolás, nagy töltések felhalmozása 
Az elektromos tér jellemzése 

• térerősség, feszültség 
Elektrosztatikai jelenségek a környezetünkben 

• sztatikus feltöltődés, sztatikus és antisztatikus 
anyagok 

• villám, gömbvillám, elektromos halak 
Mágneses és elektrosztatikus és elven működő 
eszközök 

• iránytű, villámhárító, porleválasztó, 
fénymásoló, antisztatizálók 

 

 
A mágneses jelenségekkel kapcsolatos 
tapasztalati tudás kibővítendő a mikro- és 
makroszintek felé. 
 
A mágnesség kapcsolatban áll az elektromos 
töltések mozgásával. 
 
Az égitestek mágneses mezővel 
rendelkezhetnek, amit belső szerkezetük 
magyarázhat. 
 
A Föld mágneses tere nagy jelentőségű az élet 
fennmaradása szempontjából. 
 
A mindennapi környezetben megfigyelhetőek 
dörzselektromos jelenségek, amelyek akár 
balesetet is okozhatnak. 
 
Az anyag alaptulajdonsága, hogy a részecske 
állapot mellett mezőként is megnyilvánulhat.  
 
Az elektromos tér hatással lehet az élő 
szervezetekre is. 

 
Milyen következtetések 
vonhatók le a mágnes és a 
vasreszelék segítségével 
elvégzett kísérletből? 
 
Milyen töltéshordozók és 
milyen mozgástípusok 
lehetségesek mikroszinten, a 
részecskék világában? 
 
Mi a feltétele a bolygók 
mágneses tere 
kialakulásának? 
 
Mi a mágneses pólusfordulás 
és milyen következményei 
lehetnek?  
 
Miért kellemetlenebb a 
műanyagok használata a 
ruházkodásban, vagy a 
lakásban? 
 
Hogyan fogadják az emberek 
a lakóhelyük közvetlen 
közelébe építendő elektromos 
távvezetékeket? 
 
Milyen kapcsolat van a Föld 
mágneses tere és az élővilág 
között? 

 
M/1,2,3,5 
 
I/1,2,3,6, 
11,12,16 
 
K/1,2,3,4,
5,6 
 
SZ/4,6,7,8
11, 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Elektronikus világ 
Az elektromos áram alkalmazásának története 
Az elektromos töltésáramlás biztosítása 

• Galvánelem, egyenáram,  
• Generátor, váltakozó áram 
• Áramerősség, feszültség, ellenállás 
• Ohm törvénye 

Vezetőképesség, vezetők, szigetelők, félvezetők 
Fogyasztók kapcsolása 

• soros, párhuzamos áramkörök 
Méréstechnika, mérési elvek, eszközök  
Az áram hatása 

• hő, mágneses, biológiai , kémiai  
Fogyasztó típusok 

• melegítők, világítók, akkumulátortöltők 
Villamos forgógépek elve, használata 
Az elektromotorok fajtái és alkalmazásuk 
technológiai és társadalmi vonatkozásai 
Elektromos munka és teljesítmény 

• Az áram ára 
• Az áramfelhasználás gazdaságossága 

Az áram szállítása, ellátó rendszerek 
• A transzformátor, távvezeték, teherelosztó 
• Egy ház áramellátása , elektromos hálózata  
• Régiók villamos energia hálózata  

Életmód és elektromosság 
 

 
Az elektromos áram felfedezése és 
használatba vétele között hosszú idő telt el. 
 
Az elektromos energia biztosítása Föld 
kevésbé fejlett régióiban élő emberek számára 
komoly, gyakran nem megoldható problémát 
jelent. 
 
A modern életmód mellett a tartós és nagy 
teljesítményű mobil áramforrások 
kifejlesztése stratégiai cél. 
 
A lakásban megtalálható elektromos 
fogyasztók az energia átalakítása szerint is 
osztályozhatók. 
 
Az elektromos eszközök teljesen 
megváltoztatták az emberi életmódot. 
 
Az áramellátás jelenleg nagy energetikai 
rendszerek kiépítésével és működtetésével 
valósul meg, de vannak alternatívák is. 
 
A lakás elektromos hálózatát az igényeknek 
és a biztonsági követelményeknek 
megfelelően kell kiépíteni. 
 
Az elektromos áram a biológiai 
működésekben is jelen van. Az áram, az 
elektromos tér élettani hatással is rendelkezik. 

 
Milyen technikatörténeti 
vonatkozásai vannak az 
elektromos áram korai 
alkalmazásának? 
 
Milyen elektromos energia 
előállítási módszereket 
alkalmazhatnak a világ 
elmaradottabb régióiban? 
 
Milyen eszközökben 
alkalmazzák a legnagyobb 
teljesítményű, illetve a 
legtartósabb mobil 
áramforrásokat? 
 
Milyen környezeti 
következményei lehetnek a 
használt elemek és 
akkumulátorok háztartási 
hulladékba való kidobásának? 
 
A lakás egyes helyiségeiben 
mekkora áramfogyasztással 
lehet számolni? 
 
Milyen elektromos jelek 
vezethetők el az emberi 
testről és ezek milyen 
következtetésekre adnak 
módot? 
 
Mi történik ma, ha egy 
nagyvárosban hosszabb ideig 
szünetel az áramszolgáltatás? 
 
Hogyan képzelhető el a 
jövőben az elektromos 
energia előállítása?  

 
M/1,2,3,5 
 
I/1,2,3,4,5
6,7,8,10, 
11,12,14 
 
K/1,2,3,4,
5,6, 
 
SZ/1,3,4,6
7,8,9,10, 
11,13 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Fény 
Fény, fényforrások a környezetünkben 

• Napfény, csillagok, égitestek 
• Tüzek, villámlás 
• Biolumineszcencia 
• Mesterséges fényforrások 

A fény jellemzése 
• Erősség (megvilágítottság) 
• Szín (hőmérséklet) 
• Pszichikai hatása (antidepresszáns) 

A fény visszaverődése (felületek) 
Szóródása (levegő, felhők) 
Törése 
Geometriai optika 

• lencsék, tükrök, száloptika, prizma, rács 
Optikai eszközök  

• egyszerű nagyító, távcső, mikroszkóp, 
kamerák 

A fény fizikája 
• Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség 
• Fényelhajlás, interferencia 
• Poláros és koherens fény 

Az elektromágneses spektrum, a fény tartományai 
A fény alkalmazásai 

• világítás, informatika, lézertechnika 
Fény és élővilág: 

• energiaszolgáltató 
• fényérzékenység (tropizmus,  taxis) 
• képlátás, szem működése, típusai 

 

 
Az elektromágneses sugárzások közül a 
látható fény kiemelt jelentőségű az 
élőlények számára. 
 
A látható fény mellett másféle sugárzási 
tartományok is vannak. A legösszetettebb 
fényt a Nap bocsátja ki. 
  
Bizonyos élőlények nem csak a fény 
érzékelésére, hanem kibocsátására is 
képesek. 
 
A fény az emberi környezet alapvető 
eleme, amelynek színképe, erőssége, irány 
és periódusa is fontos. 
 
Az optikai technológiák nagy 
jelentőségűek a világ megismerésében, ma 
pedig már az informatikában is. Az optika 
és az elektronika egyesülése számos 
alkalmazási területen megfigyelhető. 
 
A mesterséges fényforrások többféle 
elven működhetnek és a gazdaságosságuk 
is eltérő. 
 
A különféle fényjelenségek a mindennapi 
életben is megfigyelhetők (pl. felbontás, 
elhajlás, szóródás). 
 
  

 
Milyen szerepet játszik a 
látható fény a növények és 
az állatok életében? 
 
Milyen tartományok 
alkotják a fény teljes 
spektrumát? 
 
Milyen jellegű folyamat 
eredményezi a 
biolumineszcencia 
jelenségét (pl. a 
szentjánosbogár esetében)? 
 
Mire kell ügyelni a lakás 
világítási rendszerének 
tervezésekor?  
 
Milyen hatások érhetők el 
a világítással a színpadon, 
vagy a filmekben? 
 
Miben különbözik a 
lézerfény és a napfény? 
 
Milyen technológiai 
megoldások segítik az 
optikai és az elektronikus 
alapú információforgalom 
összekapcsolódását? 

 
M/1,2,3,5 
 
I/1,2,3,4,5
7,8,9,11, 
12,14,15, 
 
K/1,2,3,4,
5,6, 
 
SZ/1,3,4,5
7,8,12,13, 
14,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Jelek, érzékelés, szabályozás 
Jel: az élőlény számára információval rendelkező 
környezeti energiahatás 
Az információ: Az életfeltételek jelzése 
Életformától függő jelek 

• Növény: gravitáció, fény, víz, szimbiózis 
partner 

• Állat: táplálékforrás, élőhely, szexuális 
partner 

Lehetséges források, jelátvivők: 
Fény 

• Közeg rezgése (hang) 
• Közeg kémiai (szaglás) 
• Tápanyag kémiai (ízlelés) 
• Gravitáció (egyensúly, geotropizmus) 
• Mágneses tér, ( tájékozódás) 
• Hő (közeg, távoli) 

Receptorok, érzékszervek 
• a receptorok szerkezete: ingerfelfogó, 

átalakító, továbbító, feldolgozó 
• Ingerület, érzéklet, válaszadás, szabályozás 

Jeltovábbítás sejtszinten 
Az érzékelés, érzékszervek evolúciója 
Érzékelés pszichológiája 

• Percepció, habituáció, érzelmi színezet, 
művészetek 

Érzékelés technika 
• Szenzorok, távérzékelés, szabályozó körök 

 

 
Az energiafajták és az információ 
összekapcsolódása alkalmat ad az 
élőlényeknek a számukra fontos környezeti 
jelzések felfogására, illetve egymás közti 
kommunikációra. 
 
A jelek típusai és az érzékelők szerkezete 
között összefüggés van. 
 
Az érzékelési képesség fejlettsége evolúciós 
tényező. 
 
Az érzékelés feladata az aktuálisan fontos 
jelzések kiválasztása, az információk szűrése 
is.  
 
Az érzékelés a receptor és a feldolgozó idegi 
terület összehangolt működésének eredménye. 
 
Az ember megváltozott érzékelési képessége 
egyéni alkalmazkodással és társadalmi 
segítséggel kezelhető 
 
Az érzékelés nem szolgáltat objektív 
információkat a környezetről, mivel a 
meglévő háttérelképzelések és az érzelmi 
viszonyulások módosítják az érzékleteket. 
 
A jelek forgalmán alapuló intelligens gépi 
megoldások a jövő informatikai fejlesztésének 
középpontjában állnak. 

 
Hogyan kapcsolódhat 
információ a fény, a hang, a 
közegek, az elektromos tér 
energiaváltozásaihoz? 
 
Milyen hasonlóságok 
figyelhetők meg az állatok 
hallószerveinek 
felépítésében? 
 
Milyen „megoldások” 
alakultak ki a mechanikai 
ingerek felfogására? 
 
Milyen mértékben vesznek 
részt az egyes agyterületek az 
érzékelésben? 
 
Hogyan változik meg a látás, 
vagy halláscsökkenést 
követően az ember élete, 
hogyan tud alkalmazkodni, és 
milyen segítséget kaphat a 
társadalom ép tagjaitól? 
 
Hogyan továbbítódnak a jelek 
a sejtek között, illetve azokon 
belül? 
 
Milyen érzékelő és 
szabályozó megoldások 
lehetnek a robotok világában? 
 
Milyen távérzékelési módok 
adnak információt pl. a 
világűr objektumairól, vagy 
az anyag belső állapotáról?  

 
M/1,2,3,4
5 
 
I/1,2,3,4,5
8,11,12,15
16 
 
K/1,3,4,5,
6,7 
 
SZ/1,2,3,4
5,6,7,9,10
11,14,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Információs technológiák 
Információs technológiák a múltban 

• hangjelzések, fényjelzések, távíró ... 
Információs eszközök ma:  

• Egyidejű: rádió, TV, Internet, telefon 
• Tárolt: sajtó, video, CD,  

Társadalmi hatásuk:  
• Életforma változtatás 
• Nagyobb rendszerek lehetősége, irányítása 

(globalizálódás) 
Az ipariból az információs társadalomba való 
átmenet környezetjavító hatása 
Hullámok fajtái 

• jellemző mennyiségek 
• hullámjelenségek 

A hang fizikai jellemzése 
• hangforrások, hangátviteli eszközök, 

akusztika 
Az elektromágneses hullámok 

• spektruma, rádióhullámok: (HH, KH, RH, 
URH, Mikrohullám) 

Rádiótechnika 
• rezgőkör, antenna 
• műholdak, rádiótelefon hálózatok 

Kábelek, kábelrendszerek: telefon, TV, Internet, 
fénykábel, egyesített rendszerek  
Optoelektronika, mechatronika 
 

 
Az információtovábbítás technológiája a 
társadalom fejlődésének és fennmaradásának 
egyik kulcstényezője. 
 
Az információtovábbítás sebessége és 
hatóköre a társadalmi rendszerek méretét és 
működési sebességét is meghatározza. 
 
Az információs társadalom megalapozása 
számos tudományos eredmény és technológiai 
fejlesztés összekapcsolódásának köszönhető. 
 
Az információ mozgatása környezetkímélőbb, 
mint az embereké, vagy anyagoké. 
 
Az anyag részecske és hullám természettel is 
rendelkezik, pl. a fény esetében mindkettő 
megnyilvánul. 
 
Az elektromágneses hullámok felfedezése és 
használatba vétele máig tartó kommunikációs 
forradalmat eredményezett. 
 
Az elektromos jelek és a rádióhullámok 
mellett egyre jelentősebb a fény alkalmazása 
az információs technológiában 

 
Milyen információtovábbítási 
módok álltak rendelkezésre 
az ókorban és a középkorban? 
 
Hogyan működtek a korai 
nagy birodalmak (Róma, Dél-
Amerikai civilizációk, Kína) 
hírközlési rendszerei? 
 
Milyen tudományos 
ismeretekre volt szükség a 
tranzisztor feltalálásához? 
 
Milyen változást hozhat a 
társadalom életében az 
internetes kereskedelem és 
közigazgatás? 
 
Mi a gravitációs lencse hatás 
lényege és mire használják a 
csillagászok? 
 
Miért színjátszó a 
lepkeszárny? 
 
Milyen sajátosságai vannak a 
különböző hullámhosszúságú 
rádióhullámoknak? 
 
Miért előnyösebbek az 
optikai kábelek, mint a 
hagyományos rézvezetékek? 
 
Milyen esztétikai szempontok 
vannak az információs 
technológia tervezésében? 
  

 
M/1,2,5 
 
I/1,2,3,4,7
8,11,10, 
14,16 
 
K/1,2,3,4,
5,6, 
 
SZ/4,8,11, 
12,14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Élet és halál elemei 
A nemfémes elemek általános jellemzése 

• Fizikai-, kémiai tulajdonságok 
 
Nemfémek legfontosabb csoportjai, 
csoportjellemzői 
Elsődleges biogén elemek 

• H, C, O, N 
• A hidrogén, mint őselem 

 
Első az egyenlők között: a szén világa 

• Elemi állapot, szervetlen vegyületek 
• Szerves vegyületek fogalma, jelentősége 

 
Élet és halál ura: az oxigén 

• Az oxigén és az élővilág 
• Technológiai alkalmazások 

 
A nitrogén és vegyületei 

• Savas gázok, műtrágyagyártás, vízminőség 
 
A kén és a foszfor 

• kénsavgyártás 
 
A klór és a halogén elemek, vegyületeik 

• Sósav, jód élettani szerepe 
 
A nemfémes elemek biogeokémiai ciklusa, 
előfordulásuk a természetben 

• Baktériumok jelentősége 
 

 
A nemfémes elemek hasonló tulajdonságokkal 
is rendelkeznek. 
 
A nemfémes elemek csoportjellemzői, 
hasonlósága mögött atomszerkezeti okok 
vannak. 
 
A világegyetem keletkezését követő időszakban 
a hidrogén atomjai jelentek meg először, a többi 
elem ezek egyesülésével keletkezett a 
csillagokban. 
 
A szén különleges vegyületképző 
tulajdonságokkal rendelkezik, amely révén 
nagyon sokféle molekula létrejöttéhez járul 
hozzá, kialakítva az élet molekuláris alapjait.  
 
Az oxigén rendkívül reakcióképes, ez előny és 
hátrány is az élőlényekben való felhasználása 
során. 
 
A talaj túlzott és az ivóvíz minimális nitrát 
tartalma káros, mérgező. 
 
A szervezetünk képes sósavat termelni, de 
egyben védekeznie is kell ellene. 
 
A jódhiányos táplálkozás hiánybetegségekhez, 
fejlődési rendellenességekhez vezethet, ezért 
meg kell oldani a pótlást.  

 
Milyen halmazszerkezet és 
fizikai tulajdonságok 
jellemzik a nemfémes 
elemeket? 
 
Milyen eredetűek és milyen 
folyamatoknak adnak otthont 
a csillagközi hidrogénfelhők? 
 
Milyen a kémiai elemek 
gyakorisági sorrendje?  
 
Hol és milyen 
szénvegyületeket mutattak ki 
a csillagászok a 
világegyetemben? 
 
Mikor és hogyan alakult ki a 
földi légkör oxigéntartalma? 
 
Hogyan kerülhet nitrát a 
természetes vizekbe? 
 
Milyen betegséget okoz a 
magas nitrát bevitel? 
 
Miért termel a gyomor 
sósavat? 
 
Hogyan lehet pótolni az 
ivóvízből hiányzó jódot? 
 
Mik azok a vasbaktériumok? 

 
M/2,5 
 
I/1,5,7,8, 
10,11,14, 
 
K/1,2,3,4,
5,6, 
 
SZ/4,7,8,9 
11,13 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Fémek 
Fémek az emberi történelemben: bronz, vaskor 

 
Fémek előfordulása a Földön és a 
Világegyetemben 

• Ásványok, kőzetek, ércek 
 

Előállítás 
• vasgyártás, acélgyártás, 

alumíniumgyártás 
 

Csoportosítás, jellemző kémiai reakciók 
• Alkálifémek, alkáli földfémek 
• Átmeneti fémek, vascsoport 
• Alumínium  
• Félfémek 
 

Tulajdonságok és felhasználhatóság 
• Mechanikai és elektromos jellemzők 
• Biológiai szerep, bioakkumuláció, 

toxicitás  
 

Fémhulladékok, 
• korrózió, nehézfém szennyezések 
• újrahasznosítás 

 

 
A fémek nem fordulnak elő elemi állapotban a 
természetben (kivétel a meteorvas, nemesfémek), 
és az előállításukról sem lehetett előzetes ismerete 
az embereknek, ezért a fémiparok tapasztalati 
tudásból fejlődtek ki. 
 
A meteoritok egyik típusa tiszta elemi vasból áll. 
 
Az érctelepek gyakran kapcsolódnak vulkanikus 
működésekhez, vagy üledékképződéshez. 
 
Milyen elveken és technológiai megoldásokon 
alapszik a fémek kohászata? 
 
A legreakcióképesebb fémek elemi állapotban 
csak ritkán kerülnek felhasználásra. 
 
A fémek biológiai szerepük alapján 
osztályozhatók. Vannak életfontosságú fémek, 
amelyeket a táplálkozással be kell szereznünk. 
 
A fémek hulladékba kerülése környezeti 
veszélyekkel és gazdasági károkkal jár. 
 
 

 
Hogyan alakultak ki a 
fémeket használó 
társadalmak? Milyen 
következménnyel járt ez a 
fejlődésükre? 
 
 Mik azok a meteoritok, 
milyen a méreteloszlásuk és 
az anyagi összetételük? Mire 
következtetnek ebből a 
csillagászok? 
 
Hogyan alakult ki a 
magyarországi bauxitvagyon? 
 
Miért kell nagy mennyiségű 
elektromos energia az 
alumínium előállításhoz? 
 
Milyen tulajdonságai vannak 
az elemi nátriumnak, és 
leggyakoribb vegyületeinek? 
Mire használják ezeket? 
 
Melyek a fontosabb 
nyomelemek és milyen 
élelmiszerekben találhatók 
meg természetes formában? 
 
Miért fontos a fémek 
újrahasznosításának 
megszervezése és milyen 
működő példái vannak?  

 
M/1,2,4,5 
 
I/1,2,4,5,6
7,8,10,11, 
12,14,16 
 
K/1,2,3,4,
5,6, 
 
SZ/4,6,7,8
9,11,12,13 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Anyagok a gyakorlatban 
Az ember anyagfelhasználásának története 
 
Tulajdonság, felhasználás, gazdaságosság 
 
Köolaj feldolgozás, kőolaj termékek 
 
Műanyagfajták és alkalmazásaik 
 
Fémek, ötvözetek, mint szerkezeti anyagok 

• Acélfajták, alumíniumötvözetek 
• Az elektronikai ipar anyagai 

 
Szerves anyagok alkalmazásai  

• fa, gyapjú, gyapot 
 
A kompozit elv, alkalmazása a múltban, jelene és 
jövőbeli lehetőségei. 

• Vályog, vasbeton, üvegszál, szénszál 
 
Az anyagfelhasználás területei. 

• Építőipar: szerkezeti- és szigetelő 
anyagok 

• Autóipar, járműgyártás: karosszéria és 
motor 

• Elektronika: áramvezetők, félvezetők, 
szigetelők 

• Az orvostudomány anyagai: szövetbarát 
anyagok, protézisek 

 
Különleges anyagok, anyagi érdekességek (pl. az 
emlékező fém) 
 
Modellek, tervezés 

 
 

 
Az anyagok felhasználásnak fejlődése 
kölcsönhatásban áll az ismeretek, a társadalom és 
a gazdaság fejlődésével. 
 
Az anyagok változatos tulajdonságcsoportok, 
minőségi szempontok miatt alkalmasak a 
különféle felhasználási módokra. 
 
A műanyagok kimerülő alapanyagból készülnek, 
előnyös tulajdonságúak, de a környezetre károsak 
lehetnek. 
 
A szerves eredetű anyagok a megújuló típusba 
tartoznak, de a termelésük némely módja (pl. 
intenzív erdőgazdálkodás) ütközik a 
fenntarthatóság szempontjaival. 
 
A kompozit elv a történelem során már több 
formában megjelent, ma is nagyon perspektivikus 
alkalmazásai vannak. 
 
A gazdaság anyagszükséglete a mennyiségről 
egyre inkább a minőség felé tolódik el, ami az 
anyagtudományok és technológiák fejlődésével áll 
kölcsönhatásban. 
 
Az anyagok alkalmasságát modellezéssel, makett 
készítéssel vizsgálják, de ma már a számítógépes 
tervezés sok területen helyébe lép a tárgyi 
szerkezettervezésnek.   

 
Hol és hogyan alapozódtak 
ismert kultúrák valamilyen 
anyag előfordulására? 
 
Milyen tulajdonságcsoportok 
szerint minősíthetők a 
különféle anyagok? 
 
Miből és milyen eljárással 
készülnek a műanyagok? 
 
Miért nem bomlanak le a 
műanyagok a természetben? 
 
Milyen műanyagfajták 
vannak és milyen jellemző 
termékek készülnek belőlük? 
 
Milyen sporteszközök, 
közlekedési eszközök 
készülnek kompozit 
elemekből? Miért előnyösek 
ezek az anyagok? 
 
Milyen tudományos 
kutatások folynak pl. az 
alacsonyhőmérsékletű  
szupravezetés elérése, vagy a 
félvezetőanyagok gyártása 
terén? 
 
Milyen anyagvizsgálati 
módszerek vannak a 
különféle termékek 
minőségellenőrzése területén?

 
M/1,2,3,5 
 
I/1,2,3,4,5
7,8,9,14, 
11,12,13, 
15,16 
 
K/1,2,3,4,
5,6, 
 
SZ/1,4,5,6
7,8,9,10, 
11,12,13, 
14,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Kémia a gazdaságban 
A vegyipar fontosabb ágazatai, termékei 

• Festékek, oldószerek,  
• Műanyagok (szálak, öntvények) 
• Gyógyszerek 
• Kozmetikumok 
• Építőanyagok 
• Alapanyagok, intermedierek 

Fontosabb technológiák 
• Kénsavgyártás 
• Kősó elektrolízis 
• Ammónia szintézis 
• Kőolaj feldolgozás 
• Hadianyagok 

A vegyi reakciók optimalizálása, szabályozása:  
• Az egyensúly eltolása, ammónia szintézis 
• Katalízis (kénsavgyártás, autóipar) 
• Automatizált gyártás 

A hatékonyság növelése: a kitermelést 
meghatározó tényezők 

• Energia - és anyagveszteség csökkentése 
• Alapanyagaik előfordulása, az iparok 

települési helye 
• A vegyipar gazdasági oldala: 

nyereségesség, piaci rész, húzóágazat, 
reklámok 

A vegyipar környezeti hatása 
• Veszélyes anyagok, hulladékok 
• Légkör-, víz- és talajszennyezés forrásai, 

összetevői 
• Az anyagmozgatás, szállítás környezeti 

hatása 
• Xenobiotikumok (kőolaj, műanyagok, 

növényvédő szerek) 
• Toxikus, karcinogén, teratogén anyagok 

 

A hétköznapi élet és a gazdaság egyre több és 
többféle vegyi anyagot igényel. A modern 
vegyipar termékei az élet szinte minden 
területén jelen vannak. 
 
Az emberek által használt termékek és a 
környezetünk is jóval több anyagfajtát 
tartalmaz, mint gondolnánk. A legtöbb anyag 
jelenlétéről nem tudunk és nem ismerjük a 
hatásaikat sem. 
 
A modern vegyipar az alapanyagok 
előállításától a kifinomult végtermékek 
gyártásáig terjedően egyre összetettebb 
technológiákat alkalmaz. 
 
Megfelelő anyag előállítás nélkül más 
gazdasági ágazatokban is leállna a termelés, 
illetve csökkenne a versenyképesség. A 
technológiák itt is rendszert alkotnak. 
 
A vegyipar a gazdasági verseny körülményei 
között tevékenykedik, ezért érdekelt a 
hatékony termelésben és a piaci helyzete 
javításában, pl. a termékek reklámozásában. 
 
A vegyi anyagok a termék előállítás és 
felhasználás során (után) a környezetbe 
kerülnek, ahol gyakran fejtenek ki káros 
hatásokat. 

 
Mi a különbség a termék, 
vagy árucikk és a vegyi 
anyag között? 
 
Miért lehet ugyanarra a 
felhasználási célra többféle 
terméket kapni? 
 
Mit jelent a kémiai 
biztonság és hogyan lehet 
megteremteni? 
 
Mit jelent a 
termékfelelősség? 
 
Hogyan juthatunk 
információkhoz a 
környezetünkben lévő 
ártalmas vegyszerekkel 
kapcsolatban? 
 
Melyek a leggyakoribb 
vegyi áruk és milyen 
üzemekben gyártják 
ezeket? 
 
Hogyan függenek össze a 
különféle vegyi anyagok 
gyártási folyamatai? 
 
Hogyan lehet 
hatékonyabbá tenni a vegyi 
anyagok termelését? 
 
Miért nem bomlik le a 
környezetben számos 
mesterséges vegyi anyag? 

 
M/1,2,4,5 
 
I/1,2,4,5,6
7,10,11,14 
 
K/1,2,3,4,
5,6, 
 
SZ/1,4,5,6
7,8,9,10, 
11,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Háztartásunk és környezete 
Víz (keménység, pH) 

• Vízminősítés, ivóvíz 
• Vízfelhasználás 

bemenet (vízhálózat) 
kimenet (szennyvíz) 

A háztartás kemizálásának története 
Tisztítószerek, detergens elv 

• Szappanfőzés régen 
• Mosópor reklám ma 

Savak, lúgok, maró anyagok,  
• Akkumulátor, elemek, vízkőoldó 

Kozmetikumok 
• A bőr és a vegyszerek  
• A szépség ára 
• Környezeti hatások 

Élelmiszer adalékok 
• Az E-számok 
• Élelmiszer biztonság 

Festékek, védőanyagok (favédő, korrózióvédő) 
Káros anyagok a lakásban, emberi élettérben 

• A kimutatás lehetőségei 
• Egészségkárosítás fajtái 

A hulladékok szelektív kezelése 
• Anyagfajták és lehetőségek  

Hulladék lerakás, megsemmisítés 
Egészségügyi veszélyek, munkavédelmi 
szabályok, árujelzések 

• Vegyi anyagok kezelése a 
lakókörnyezetben és a munkahelyen 

 

 
A Föld vízkészleteiben egyre több vegyi 
szennyezést lehet kimutatni. 
 
Az édesvíz a világ több régiójában 
veszélyesen megfogyatkozott, vagy 
elszennyeződött. 
 
Hazánkban a felszíni vizekbe még ma is 
bevezetnek tisztítatlan szennyvizeket. 
 
A környezetbe jutó vegyszerek miatt már az 
élelmiszerek alapanyagai is tartalmazhatnak 
egészségkárosító anyagokat. 
 
Az adalékanyagok az ipari élelmiszergyártás 
elengedhetetlen velejárói. 
 
A lakásunkban csak a mérőműszerek 
érzékenysége szab határt a kimutatott vegyi 
anyag fajtáknak. Ezek jelentős része 
egészségkárosító.   
 
A hulladékprobléma legjobb megoldása a 
keletkezés elkerülése, csökkentése lenne. 
Nem megnyugtató megoldás sem a lerakás, 
sem az elégetés. 
 

Hogyan szennyeződhetnek 
el a felszíni- és a felszín 
alatti vízkészletek? 
 
Miért klórozzák a vizet? 
Volna-e más eljárás erre a 
célra? 
 
Milyen egészségkárosító 
hatásai lehetnek a rossz 
minőségű ivóvíznek? 
 
Milyen „közönséges” 
vegyszerek, anyagok 
alkalmasak pl. 
ablaktisztításra, 
fogmosásra,  súrolásra? 
 
Mióta, milyen célból és 
milyen eredménnyel 
használnak az emberek 
kozmetikumokat? Vannak-
e nem kívánt 
mellékhatások? 
 
Mik azok az E-számok? 
Igaz-e, hogy csak káros 
anyagok ezek? 
 
Milyen veszélyes anyagok 
és milyen formában 
kerülhetnek be a 
lakásunkba? 
Hogyan lehetne 
csökkenteni hatékonyan a 
hulladékok mennyiségét az 
iparban és a háztartásban?   
 

 
M/1,2,3,4
5 
 
I/1,2,4,5,7
8,9,11,12,
14 
 
K/1,2,3,4,
5,6,7 
 
SZ/1,2,3,4
5,6,7,8,9, 
10,11,12, 
13,14,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Az élővilág birodalma és országai 
 
Az élővilág természetes rendszerezésének 
alapelve: a rokonság, az evolúció 
 
A rendszerbe illesztés lehetőségei, a rokonság 
bizonyítékai 
 
A faj fogalma, a faj alatti és feletti kategóriák 
 
Az országok fontosabb jellemzői 

• Ősbaktériumok 
• Valódi baktériumok 
• Egysejtűek 
• Gombák 
• Növények  
• Állatok 

 
Az országok felosztása  

• törzsek, osztályok, fontosabb rendek 
 
A fajismeret megalapozása 

• Az élőlények felismerése, határozása 
 

 

 
Az élőlények formai tulajdonságai nem 
mutatnak folytonos átmenetet, hanem 
csoportokra jellemzően állandóak. 
 
Az élőlények formai hasonlósága nem jelenti 
feltétlenül a leszármazási rokonságukat. 
 
A rokonságot molekuláris szinten is ki lehet 
mutatni. 
 
A rokonsági viszonyok kutatását nehezíti, 
hogy a kihalt fajokról nincs, vagy csak 
hiányos információnk van. 
 
Az ősbaktériumok olyan élőhelyeken élnek, 
amelyek hasonlítanak a Föld korai 
állapotához. 
 
Az egysejtűek nagyon heterogén csoport, ők 
jelentik a három többsejtű ország előzményét. 
 
A gombák különböznek a növényektől és az 
állatoktól is.  
 
A növények egységes leszármazású csoport, 
amelyben az ősiséget egyszerű formai 
jellemzők alapján meg lehet állapítani.  

 
Milyen mértékű 
hasonlóság ill. 
különbözőség jellemző az 
egyes fajokhoz tartozó 
egyedekre? 
 
Miért alakulhat ki 
hasonlóság nem rokon 
fajok között? 
 
Miért megbízhatóbbak a 
molekuláris bizonyítékok, 
mint az alaktaniak?  
 
Milyen hasonlóság van az 
ősbaktériumok életforma 
típusa és egyes földön 
kívüli bolygók környezete 
között? 
 
Milyen környezeti 
körülmények kedveznek a 
maradványok 
megőrződésének?  
 
Hogyan valósítják meg az 
egysejtűek a teljes 
önállóságot és ellenálló 
képességet? 
 
Miért jelennek meg 
mindenféle bomló szerves 
anyagon a gombák? 
 
Miért tekintik általában 
növénynek a gombákat? 
 

 
M/1,5 
 
I/2,7,8,9, 
10,11,12, 
13,14,15, 
16 
 
K/1,3,4,5,
6, 
 
SZ/4,5,8, 
10,11,14, 
15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

A kék bolygó 
 

A víz eredete, gyakorisága a Naprendszerben 
• Üstökösök, Mars, Európa hold 
• A víz eloszlása a Földön 
• A víz körforgása, biogeokémiai ciklusa 

 
A víz, mint élőhely 

• Óceánok, tengerek élővilága 
• Édesvizek, (folyók, tavak) 

 
A vízhez való alkalmazkodás példái, módjai 

• Testsűrűség (úszás) 
• Mozgás (közegellenállás legyőzése) 
• Oxigén felvétel 

 
A vizek elszennyeződése 

• Vízminőség fogalma, meghatározása,  
romlása 

• Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége 
• Eutrofizáció 
• Tengerek helyzete 

 

 
A földi vízkészlet nagy része a kőzetekben 
található kötött víz. 
 
A Föld legnagyobb édesvíztartalékai a 
gleccserekben és a belföldi jégtakarókban 
vannak. 
 
A vizes élőhelyek az egész világon 
veszélyeztetettek, ezért nemzetközi 
összefogás kell a megőrzésükhöz. 
 
A vízi élővilág törékeny egyensúlyát kevésbé 
ismerjük. 
 
A víz közegellenállása sokkal nagyobb, mint 
a levegőé, viszont az oxigéntartalma sokkal 
kisebb. 
 
A vizekbe juttatott szervetlen és szerves 
szennyező anyagok az algák és növények 
elburjánzásához vezethetnek. 
 
 

 
Milyen a gázösszetétele a 
vulkánkitöréseknek? 
 
A felszíni jég elolvadása 
milyen problémákat 
okozna az emberiség 
számára? 
 
Milyen ökológiai hálózatok 
létezését ismerjük a vizek 
világában? 
 
Milyen katasztrófák 
okoztak súlyos károkat a 
vízi élővilágban? 
 
Milyen növényi 
tápanyagok találhatók a 
háztartásban használt 
anyagaink között? 

 
M/1,2,3,4,
5 
 
I/1,2,4,5,6
,8,10,12,1
4,15,16 
 
K/1,2,3,4, 
5,6 
 
SZ/1,3,4,5
6,7,8,9,10,
11,13 

 
 

9 – 10. évfolyam 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Mozgó világ 
A mozgások leírásának módszerei 

• Test és tömegpont 
• Pálya, út, elmozdulás 
• Vonatkoztatási rendszer 

 
Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

• Kísérleti vizsgálat, mérések 
• Adatok grafikus ábrázolása, elemzése 
• Átlagsebesség és pillanatnyi sebesség 

kiszámítása 
• A sebesség, mint vektormennyiség 

 
Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás 

• Kísérleti vizsgálatok, mérések 
• Adatok grafikus ábrázolása, elemzése 
• A gyorsulás fogalma 
• Négyzetes úttörvény 
• A mozgástípus előfordulása a 

természetben és a technikában 
• Szabadesés, nehézségi gyorsulás 

 
Egyenletes körmozgás 

• A mozgástípus kísérleti vizsgálata 
• A körmozgás kinematikai leírása 
• Centripetális gyorsulás 
• A mozgástípus előfordulása a 

természetben és a technikában 
 
Mozgások összegződése 

• Egyenletes mozgások összegződése 
• Függőleges és vízszintes hajítás 

 

 
A környezetünkben végtelenül sok 
mozgást figyelhetünk meg, amelyek 
hasonlóságokat és különbségeket 
mutatnak. 
 
A mozgást nem önmagában, hanem 
mindig csak valamihez viszonyítva lehet 
meghatározni. 
 
A közlekedésben az egyik legfontosabb  
szempont a járművek sebessége, amely 
számunkra az idő megtakarításával függ 
össze. 
 
A Naprendszer bolygóin eltérő a 
nehézségi gyorsulás, ezért pl. a Holdon 
lassabb és íveltebb ugrásokkal járkáltak 
az űrhajósok. 
 
A központi égitest körüli keringés 
sohasem pontosan körmozgás. 
 
A technológiában alkalmazott motorok 
forgómozgást állítanak elő. 
 
A dobósportokban az eredményt 
befolyásolja a Föld forgása is. 

 
Milyen objektumok (testek, 
élőlények) végeznek jellegzetes, a 
mindennapi életünk részének 
tekinthető mozgásokat? 
 
Miért érezzük mozdulatlannak a 
Földet és mozgónak az 
égitesteket? 
 
Milyen megoldásokkal érhető el a 
gépkocsi forgalom felgyorsítása? 
 
Mitől függ (és mitől nem) a 
szabadon eső test sebessége? 
 
Milyen érzés lenne egy szabadon 
eső liftben való tartózkodáskor? 
 
Hogyan lehet a robbanómotorok 
dugattyúmozgását forgássá 
alakítani? Van-e más belső égésű 
motortípus?  
 
Hogyan jellemzik a tudományos 
vizsgálatokban használt 
centrifugák 
teljesítményét? 
 
Milyen sportokban hat a 
legnagyobb gyorsulás az emberre? 

 
M/1,2,3,
5 
 
I/1,2,7,8
1011,12,
14, 
 
K/1,2,3,
4, 
5,6,7,8, 
11,12,16 
 
SZ/1,3,4
5,6,7,8,9
10,11,13
16 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Kis erőművészet – dinamika 
Az erőhatás következménye: állapotváltozás 
(mozgás, alak) 
 
Mozgó tömeg: tehetetlenség 

• Kísérleti vizsgálatok 
• Inerciarendszer 

 
Newton II. törvénye 

• Hatás-ellenhatás, rakéták 
 
Nehézségi erő és súly 
 
Erők típusai és előfordulásuk a természetben és 
a technikában 

• Súrlódás, közegellenállás, rugóerő  
• Erők mérése, megváltoztatásuk 

lehetőségei 
 
Erők együttes hatása, vektoriális összegzése, 
eredő erő 
Testek egyensúlya 
 
Lendület, lendület megmaradás 
 
Gyakorlati előfordulás, következmények 
 
Az egyenletes körmozgás dinamikai leírása 
 
A Newton-féle gravitációs törvény 

• Égitestek mozgása, égi mechanika, 
Kepler törvényei 

Az élőlények mozgásának dinamikai leírása 
• Az emberi test biomechanikája 

 

 
A mindennapi életben az erőhatások (pl. 
ütés, ütközés) következménye gyakran  
az elmozdulás, vagy a deformáció. 
 
A földi körülmények között mindenféle  
mozgás fenntartásához folyamatos, vagy 
ismétlődő erőhatásra van szükség. 
 
A legújabb rakétahajtóművekben 
ionokat gyorsítanak fel, ezzel nagyobb 
sebességet érnek el, mint az égetéssel 
működő hagyományos rakétákkal. 
 
A súrlódás áldás és átok is lehet. 
 
A víz és a levegő hasonló, de nem 
pontosan megegyező jellegű 
közegellenállást fejt ki. Ez tükröződik 
egyes búvármadarak testfelépítésében. 
 
Az épületeket gondos statikai 
számításokkal tervezik, beszámítva pl. a 
lehetséges földrengéseket is. 
 
Néhány bolygó időnként látszólag 
visszafelé mozog. 
 
Izmaink sokkal nagyobb erőt fejtenek 
ki, mint amit pl. a végtagjainkkal át 
tudunk adni. 
 
 

Miért nyerik vissza alakjukat a 
rugalmas testek? 
 
Milyen járműveket, 
sporteszközöket hajtunk ismétlődő 
erőhatásokkal? 
 
Miért áramlik gyorsan a 
rakétahajtóműből kifújt 
égéstermék?  
 
Miért kell és milyen 
megoldásokkal lehet növelni, 
illetve csökkenteni a súrlódást? Az 
élőlények hogyan csinálják 
ugyanezt? 
 
Milyen, a közegellenállás 
csökkentését szolgáló hasonlóság 
és különbség fedezhető fel a 
madarak és a halak testalkatában?  
 
Milyen a vázszerkezete egy 
korszerű emeletes lakóépületnek? 
 
Hogyan csökkentik a biztonsági 
berendezések az autósokra baleset 
során ható erőt? 
 
Milyen főbb elemei vannak a 
gerinces csontváznak? Hogyan 
változott az emberi csontváz a 
felegyenesedett testtartás 
következtében? 
 
 

 
M/1,2,3,
5 
 
I/1,2,5,6
,8,11,12,
14, 
15,16 
 
K/1,2,3,
4, 
5,6,7 
 
SZ/1,2,4
,57,11,1
3 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Munkára fogott energia 
A munka köznapi és fizikai értelmezése 
A munkavégzés fajtái 
 
A mechanikai energia fajtái 

• Mozgási energia, helyzeti energia, 
rugalmas energia 

A munkatétel 
A mechanikai energia megmaradásának 
törvénye 
Teljesítmény és hatásfok 
 
Az ember energia felhasználásának minimuma 

• Élettani energiaszükséglet, 
táplálékenergia 

Életmód változások, az energia igény 
növekedése 

• Tűz használata, anyagmegmunkálás, 
közlekedés, szállítás, építkezés 

• Az emberi test és a munkavégzés 
kölcsönhatása 

 
Közösségi energiafogyasztás 

• Ipar kialakulása, gépesítés 
• Mezőgazdaság fejlődése, kemizálás 
• Kereskedelem, szállítás, 

idegenforgalom 
• Népesség növekedés, városiasodás 

 
Környezetet terhelő energiagazdálkodási 
módok 
Környezetbe illeszkedő, megújuló 
energiaforrások felhasználása 

• A Föld, mint energetikai rendszer 

 

 
A fizika pontosan meghatározza a 
munka fogalmát, de a köznyelvi 
fogalma ennél tágabb. 
 
Azonos hatás eléréséhez az erő 
változtatható (pl. egyszerű gép 
alkalmazásával), de a munka nem. 
 
Az energiát nem „látjuk”, csak a hatását, 
az általa végzett munkát.  
 
A különböző gépek nem egyforma 
nagyságú energiafelhasználással végzik 
el ugyanazt a munkát. 
 
Az ember akkor is munkát végez, 
energiát használ fel, ha nem mozog. 
 
Az emberek egyre több energiát 
használnak fel a lakókörnyezetükben. 
Az ipari energiaigény eközben nem 
növekszik. 
 
A megújuló energiaforrások sem 
teljesen problémamentesek a környezet 
szempontjából. 
 
A Földre érkező napenergiát globális 
szállítási rendszerek osztják szét. 
 
  

 
Milyen mozzanatai lehetnek az 
emberi munkának, ami fizikai 
értelemben nem számít 
munkavégzésnek. 
 
Miért más érzés 10 km gyaloglás, 
illetve kerékpározás, annak 
ellenére, hogy fizikailag azonos az 
elvégzett munka? 
 
Miért rosszabb a gőzgépek 
hatásfoka, mint a belsőégésű 
motoroké? 
 
Hogyan megy végbe fizikai munka 
az izomban, sejtszinten? 
 
Hány villanymotor van ma egy jól 
felszerelt háztartásban?  
 
Mi jellemzi a legszegényebb 
régiók lakosainak 
energiafelhasználását? 
 
Miért csökkent az ipar 
energiafelhasználása a 20. század 
végén? 
 
Hogyan kapcsolódik össze a 
légkör és a vízburok, mint 
energiaszállító rendszer?  
 
  

 
M/1,2,3,
4,5 
 
I/1,2,3,4
5,6,7,8,9
11,12,14
15,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6,7 
 
SZ/1,3,4
5,6,8,9, 
10,11,12
13 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

A töltések világa 
Elektromos állapot, töltés fogalma 
Töltésmegosztás, vezetők, szigetelők 
Töltések közötti kölcsönhatás, elektroszkóp 
Az elektromos tér jellemzése 

• Térerősség, feszültség és potenciál 
Az elektromos mező energiája  
Elektrosztatikai jelenségek a környezetünkben 

• Sztatikus feltöltődés 
• Villám, gömbvillám, membránpotenciál, 

Elektrosztatikus és elven működő eszközök 
• porleválasztó, fénymásoló, antisztatizálók 

Egyenáram 
• Egyenáram előállítása kémiai úton, galvánelemek 
• Az egyenáram kémiai hatása, elektrolízis 
• Egyenáramú áramkörök, soros és párhuzamos 

kapcsolás, Kirchoff - törvények 
A mágneses tér  

• Kísérleti vizsgálat 
• Mágneses indukció vektor, erővonalak  
• Az anyagok mágneses sajátságai, csoportosításuk 

Elektromos áram és mágneses tér kapcsolata 
• Áramok mágneses tere 
• Mágneses tér és mozgó töltések, Lorentz-erő 
• Mágneses, elektromágneses elven működő 

eszközök 
• Mozgási indukció 
• Lenz - törvény 

Váltakozó feszültség, váltóáram 
• effektív feszültség és áramerősség 
• Nyugalmi indukció, önindukció 
• Transzformátor működése és alkalmazásai 

Elektromos energia előállítása és szállítása 
• Erőművek, távvezetékek 
• A háztartások villamos hálózata és fogyasztói 
• Elektromos teljesítmény és mérése, 

energiatakarékossági lehetőségek 

 

 
Az elektromos töltés bizonyos 
részecskék sajátsága, amely más 
részecskékben és testekben 
összegződik.  
 
Minden testben vannak 
töltéshordozók, de nincs minden test 
elektromos állapotban. 
 
Egy elektromos állapotban lévő test 
képes másokban is kialakítani ezt az 
állapotot. 
 
A sztatikus elektromosság tűzet 
okozhat. 
 
Az elektromos áram termelésére 
használható reakciók 
megfordíthatók, vagy nem 
megfordíthatók lehetnek. 
 
A lakások elektromos rendszere 
párhuzamos kapcsolású. 
 
A mágnes csak bizonyos fémeket, 
pl. a vasat vonzza. 
 
A generátorok forgás közben 
termelnek energiát. 
 

 
Miért nincsen elektromos 
állapotban minden test, annak 
ellenére, hogy töltéshordozókat 
tartalmaz? 
 
Milyen eszközökben 
használják ki a sztatikus 
elektromossággal kapcsolatos 
vonzóerőt? 
 
Hogyan lehet elkerülni, illetve 
elvezetni a sztatikus 
feltöltődést/elektromosságot? 
 
Milyen anyagok vannak az 
elemekben és az 
akkumulátorokban? 
 
Hány áramkör van egy 
lakásban? 
 
Miért alkalmaznak vasmagot 
az elektromágnesekben, illetve 
a tekercsekben? 
 
Miért lesz minden lágyvasból 
készült test mágneses egy idő 
után? 
 
Hogyan működik a dinamikus 
mikrofon? 

 
M/1,2,3,
5 
 
I/1,2,3,4
5,6,8,11,
12,14,15
16 
 
K/1,2,3,
4,5,6, 
 
SZ/4,6,7
8,9,11, 
13 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Mikroelektronika 
Az elektrotechnika fogalma, története 

• Információ és jel, az elektromos áram 
mint információhordozó 

• A távíró és a rádiózás története 
• Vezetékek és hullámok 
• Moduláció 
• Hang- és képrögzítés eszközei, analóg 

átviteltechnika 
 
Elektrotechnikai alapismeretek, eszközök 

• Ellenállás, kondenzátor, tekercs 
• Az elektroncső, az egyenirányítás és az 

erősítés őskora 
• Szól a táskarádió, a tranzisztor 

forradalma 
• Félvezető anyagok és alkalmazásaik 

 
Miniatürizálás, a lehetőségek elszabadulása 

• Integrált áramkörök elve és 
kivitelezése 

• Újabb feladatok és megoldások, az 
informatika elterjedése 

• Logikai áramkörök, mikroprocesszorok 
• Digitális átalakulás 

 
Optoelektronika 

• Fotodiódák, fénykábelek, lézer 
• A CCD mennybemenetele  

 
Nanotechnológia 

• Az anyagmegmunkálás finomsága, 
fotolitográfia, pásztázó 
alagútmikroszkóp 

• Molekuláris robotok 
 

 

 
Az elektromos áram különféle módokon 
tartalmazhat információt. 
 
Az elektromos áram bizonyos 
mértékben és módon kisugározható, így 
távközlésre használható. 
 
A rádió jelátvitel analóg és digitális 
kódolású lehet. Az adás és vétel 
kódolást és dekódolást igényel. 
 
Az aktív áramköri elemekben a ki- és 
bemeneten kívül legalább még egy 
csatlakozás van. 
 
A félvezető technológia az 
anyagtudományok fejlődésével is 
kapcsolatban van. 
 
Az egy lapkára elhelyezhető 
tranzisztorok száma jelenleg 
egyenletesen nő, de ez nem lehet 
korlátlan. 
 
Az optikai szál üvegből van, átlátszó, 
mégsem lép ki belőle a végén bevezetett 
fénysugár. 
 
A digitális fényképezőgépek és videók 
teljesítménye egyre növekszik.   
 

 
Hogyan adtak jeleket a 
szikratávíróval? 
 
Milyen antennák vannak a 
környezetünkben? 
 
Mi az előnye a tervezett digitális 
televíziózásnak? 
 
Miért nagy jelentőségű az erősítés 
megjelenése az elektronikában? 
 
Miért és milyen típusú 
„szennyezők” vannak a 
félvezetőkben? 
 
Milyen módszerrel viszik fel a 
bonyolult áramköri mintázatot a 
félvezető lapkára? 
 
A CD előtt milyen elven 
rögzítették a hangokat? 
 
Mi a fotocella és hol alkalmazzák? 
 
 

 
M/1,2,5 
 
I/1,2,3,7
8,10,12,
14, 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,8,9 
11,12,13 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Atomok és molekulák 
Az atomelmélet kialakulása és fejlődése 
 
Az atom felfedezése 
 
Atommodellek, az atom részei, arányai 
 
A kvantummechanikai atommodell 

• Kvantumszámok, héjak, alhéjak, 
atompályák, perdület 

• Az atomok elektronburkának kiépülési 
szabályai, jellemzői 

• Az elektronállapot változások 
energetikája, az elektronegativitás 

 
Az elsőrendű kémiai kötések kialakulásának 
elektronelméleti leírása 

• Ionos, kovalens és fémes kötés 
• Kötési energia 

 
Molekulaszerkezet 

• Polaritás, térszerkezet 
• A molekulaszerkezet bonyolódása, 

biomolekulák 
 
Másodrendű kötések 

 

 
Az anyag részecskemodelljének első 
elképzelései az ókorban, elméleti úton 
születtek (Demokritosz). 
 
A kémiai változások során a reagáló 
anyagok között állandó súlyviszony áll 
fenn (Dalton). 
 
Az atomok (alfa) besugárzással 
vizsgálva kemény magból és lágy 
burokból állónak tűnnek (Thomson). 
 
A mag erőterében mozgó elektronok 
meghatározott hullámalakzatokat 
formálnak. 
 
Az atomok a legstabilabb, 8 elektronos 
külső héjszerkezet elérésére irányuló 
változási hajlamot mutatnak. 
 
A kovalens kötésekkel összekapcsolódó 
atomok bonyolult, magas 
információtartalmú térbeli- és 
töltésmintázatokat rendelkező 
molekulákat alakíthatnak ki 
 
A másodrendű kötések befolyásoljál az 
anyagok fizikai (pl. halmaz) 
tulajdonságait.  

 
Milyen gondolatmenet vezethet a 
részecskék létének 
feltételezéséhez, ha az anyagfajták 
sokféleségét és változékonyságát 
igyekszünk magyarázni? 
 
Miért kell egy kémiai kísérlet előtt 
pontosan kimérni a szükséges 
anyagokat? 
 
Miért volt találó, hogy Thomson 
mazsolás pudinghoz hasonlította 
az anyag szerkezetét? 
 
Milyen esetekben illetve 
módszerekkel lehet láthatóvá tenni 
a rezgésállapotot, illetve az 
erőteret?  
 
Mitől függ a molekulák 
térszerkezetének stabilitása? 
 
Milyen biológiai példái vannak a 
molekula térszerkezet 
fontosságának? 
 
Hogyan befolyásolja a víz 
tulajdonságait a másodrendű 
kötésekre való képessége? 

 
M/2,3,5 
 
I/1,2,6 
7,8,11, 
12,13,14
15,16 
 
K/1,3,4,
5,6 
 
SZ/4,14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Részecskék sokasága, halmazok 
A kötés típusok és az általuk kialakított anyagi 
halmazok tulajdonságai 
A halmazállapotot kialakító hatások 
Gázok 

• Állapotjelzők, gáztörvények 
• Ideális gázok, kinetikus gázmodell 

alapjai 
• Moláris térfogat, sűrűség 
• Gázok előállítása, előfordulása a 

természetben, felhasználásuk 
 
Folyadékok 

• Oldódás, oldhatóság, oldószerek 
• Valódi oldatok 
• Oldatok töménysége 
• Oldatkészítés, koncentrációszámítás 
• Kolloidok, diszperz rendszerek 
• Oldatok a természetben és a 

technikában 
 
Szilárd anyagok 

• Kristályos állapot jellemzése, 
rácstípusok 

• Kristályok a természetben 
• Folyadékkristályok, technológiai 

alkalmazás, biológiai jelentőség 
• Amorf anyagok 

 

 

 
A halmazállapot több tényező együttes 
hatása következtében alakul ki.  
 
A részecskék közötti kötés típusa és 
erőssége között bizonyos mértékű 
összefüggés van. 
 
Az emberi környezetben általában a 
hőmérséklet változása befolyásolja a 
halmazállapotot, ezért meglepőek az 
eltérő nyomásviszonyokon kialakuló 
érdekes halmazállapotok (pl. marsi víz). 
 
A víz oldószer szerepe a földi környezet 
egyik legfontosabb jellemzője. 
 
A szerves oldószerek gyakran 
egészségkárosító hatásúak. 
 
Az anyagtudomány újabb eredményei új 
korszakot nyithatnak pl. a 
számítástechnikában. Ilyen ígéretes 
terület a fullerének, nanocsövek világa. 
 
A technológiában alkalmazott 
folyadékkristályok és egyes élő 
szövettípusok között sok hasonlóság 
figyelhető meg. 

 
Miért ellentétes a hőmérséklet és a 
nyomás halmazállapotot 
befolyásoló hatása? 
 
Mivel magyarázható egyes 
anyagok különlegesen nagy 
szilárdsága? 
 
Miért tűnne (tűnt) el a Mars 
felszínéről igen gyorsan a 
folyékony víz? 
 
Miért fő hamarabb kuktafazékban 
az étel? 
 
Mitől növekszik meg a 
csapadékvíz oldó hatása? 
 
Milyen termékekkel vásárolunk 
egyúttal szerves oldószereket? 
 
Miért különleges szerkezetűek a 
félvezetőként használt anyagok? 
 
Miért csak igen kevés élőlény 
képes lebontani a fák anyagát? 
   

 
M/1,2,3
5 
 
I/1,2,6,8
11,12,14
15,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,6,7
8,9,11 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Hő és káosz 
Gázok állapotjelzői, izoterm, izobár, izochor 
állapotváltozásai, grafikus ábrázolásuk 
Hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skálák  
Boyle - Mariotte, Gay - Lussac törvények, 
egyesített gáztörvény 
Részecskemozgás a gázokban, ideális gázok 
kinetikus modellje 
A gáz belső energiája, a belső energia 
fogalmának kiterjesztése  
A belső energia megváltoztatása 
A hőtan I. főtétele, energia megmaradás 
Termikus kölcsönhatások, fajhő 
A hőtan II. főtétele, a folyamatok iránya, 
entrópia, negentrópia 
Megfordítható és nem megfordítható 
folyamatok 
A hőenergia átalakításának lehetőségei és 
korlátjai 
Hőváltozással járó fizikai folyamatok a 
természetben  

• Halmazállapot változások 
• Súrlódás, oldódás, radioaktivitás 
• Hőmérséklet a Világegyetemben, a 

Világegyetem hőmérséklete 
A kémiai reakciók és a hő  

• Exoterm és endoterm reakciók 
Biológiai működések és a hő  

• Az élőlények hőtermelése és leadása 
A hőszigetelés, hőátadás, hőtárolás és hűtés 
technológiái 

 

 

 
A gázok állapota három tényezőtől függ 
(P, V, T), de függvényként mindig csak 
kettő összefüggése ábrázolható. 
 
A gázpalackok hő hatására könnyen 
felrobbannak. 
 
A hűtőgépekben a hűtőközeget 
nyomásváltozásra kényszerítik, ami 
hőmérsékletváltozáshoz vezet. 
 
A víz magas fajhője meghatározó az 
időjárási rendszerekben, a biológiai 
működésekben és egyes technológiai 
alkalmazásokban. 
 
 A megolvadt jég újrafagyasztható, de a 
korábbi forma önmagától nem áll vissza 
(elvész az információ). 
 
Az anyagok elégetése nem az energia, 
hanem az információ elvesztése miatt 
megfordíthatatlan változás. 
 
A hőmérsékleti skála lefelé véges, 
felfelé végtelen. 
 
A legtöbb élőlény a környezet 
hőmérsékletén él, de az állandó 
testhőmérséklet bizonyos előnyöket 
biztosít.    
 

 
Hogyan cseppfolyósítható a 
levegő? 
 
Miért melegszik fel a 
kerékpárpumpa? 
 
Milyen következményekkel járna 
az óceáni melegáramlatok 
átrendeződése? 
 
Hány fok különbség van a 
központi fűtés kimenő és 
visszatérő csöveiben keringő víz 
hőmérséklete között? 
 
Miért energiatakarékos az 
elektromágneses fék, szemben a 
súrlódással működő (mechanikus) 
rendszerrel? 
 
Miért nem készíthető örökmozgó? 
 
Milyen energiaváltozással jár a 
felhőképződés? 
 
Hogyan adják le és hogyan őrzik 
meg az élőlények a hőt? 
 
  

 
M/1,2,3
5 
 
I/1,2,4,6
8,11,12,
15, 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,7,8 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Változó anyag 
A kémiai reakciók energetikai feltételei 
 
Aktiválási energia, reakcióhő, képződéshő 
 
Reakciósebesség és befolyásolása 

• Koncentráció, hőmérséklet, nyomás 
• Katalízis, biológiai jelentősége, 

technológiai alkalmazása 
 
Egyensúlyra vezető kémiai folyamatok 

• Egyensúlyi állandó 
• Az egyensúly megváltoztatása, Le 

Chatelier – elv 
• Az egyensúlyi állapot általános 

összefüggései 
 
A kémiai reakciók típusai 

• Elektronátmenettel járó reakciók 
• Oxidációs szám 
• Oxidáló és redukáló szerek, 

viszonylagosság 
• Elektromos és kémiai energia, 

galvánelemek, elektrolízis 
• Elektronáramlás az élő anyagban 

 
Protonátmenettel járó reakciók 

• Savak és bázisok, Brönsted - elmélet 
• Sav-bázis reakciók, konjugált párok 
• A víz autoprotolízise, kémhatás, pH 
• Protonáramlás, kémhatás az élő 

anyagban 
 

 

 
A kémiai változások lejátszódásához 
sok esetben melegítés, esetleg fényhatás 
szükséges. 
 
A gépkocsik légszennyezésének 
csökkentése szabályozott katalizátorok 
alkalmazásával lehetséges. 
 
Az élő szervezetben nem lehetséges 
magas hőmérsékletű folyamat és a 
reakciók sebessége sem lehet túlságosan 
alacsony. 
 
Egyes vegyipari technológiai 
folyamatokban a magas hőmérséklet 
mellett nagy nyomást is alkalmaznak. 
 
Az aerob ill. anaerob baktériumok 
sokféle szervezetlen– és szerves anyag 
átalakítására, oxidálására ill. 
redukálására képesek. Ez nagy 
jelentőségű a földi anyagforgalom 
szempontjából. 
 
A tüzek és a lassú korróziós oxidáció 
hatalmas gazdasági károkat okozhatnak. 
 
A kémiai módszerrel előállított „mobil” 
elektromos energiára egyre nagyobb 
kereslet mutatkozik. 
 
 

 
Hogyan működnek a belső égésű 
motorok, mi a különbség a 
benzines és a dízel üzemmód 
között? 
 
Milyen légszennyező anyagokat 
képes csökkenteni és melyeket 
nem, az autók kipufogó-
rendszerébe épített katalizátor? 
 
Hogyan működnek az enzimek? 
 
Milyen mikrobák és hogyan 
valósítják meg a nitrogén 
körforgalmát? 
 
Hogyan lehet védekezni a fémek 
korróziója ellen? Milyen 
gazdaság(osság)i szempontok 
vannak? 
 
Milyen tűzálló anyagok és kezelési 
eljárások használatosak a 
lakókörnyezetünkben? 
 
Milyen anyagok és szerkezeti 
megoldások jellemzik a korszerű 
akkumulátorokat? 
 
Milyen elven működnek az 
üzemanyagcellák? 
 
 

 
M/1,2,3
4,5 
 
I/1,2,3,4
5,7,8,11,
12,14,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,6,7
8,9,11, 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Mikrobák 
Testfelépítés 

• Prokarióták, eukarióták  
Anyagcsere típusok energia, hidrogén- és szénforrás 
szerint 
Baktériumok 

• A baktériumok ősisége, jelentőségük az élet 
kialakulásában 

• A baktériumok anyagcseréje, környezeti 
alkalmazkodása 

szerepük az életközösségekben, szimbiózisok, 
biogeokémiai ciklusok 
• Fermentációs iparok, környezetvédelmi 

alkalmazás 
• Kórokozó baktériumok, fertőző betegségek, 

higiénia 
Vírusok 

• A virion szerkezete 
• Helyük az élő és élettelen határán 
• Genetikai változékonyság, sokszorozódási 

stratégiák 
• Vírusfertőzés, vírusos megbetegedések 

Gombák 
• A gombák anyagcseréje 
• Fontosabb csoportok és jellemzésük 
• A gombák lebontó szerepe, jelentősége az 

életközösségekben 
• Ipari felhasználás, kórokozó gombák 

Algák, csoportosításuk, környezeti jelentőségük  
• A növényi sejtek sajátosságai 
• Anyagcsere, foto-lito autotrófia, mozgás 
• Az algák környezeti alkalmazkodása, 

beilleszkedése az életközösségekbe. 
Állati egysejtűek 

• Az állati életmód, kemo-organo heterotrófia 
• Fontosabb csoportok a testfelépítés alapján 
• Környezeti alkalmazkodás, ökológiai jelentőség 

Mikrobiális életközösségek 
• Az ősi Föld mikrobiális életközösségei. 
• Szimbiózis, antibiózis, parazitizmus 
• Talajélet, szaprofiták, vízi életközösségek 
• Az emberi test normál mikroflórája 

 

 
A baktériumok sejtje a legegyszerűbb 
élő rendszer, amely sok szempontból 
eltér a fejlettebb sejttípustól. 
 
A baktériumok szerveződési szintje az 
élet első formája lehetett a Földön és 
esetleg idegen bolygókon is. 
 
A mikrobák erjesztő tevékenységére 
egész iparágak (pl. szeszipar, borászat, 
sütőipar, tejipar) alapozódnak. 
 
A környezet higiéniájának van egy 
optimális szintje, ami nem egyenlő a 
túlzott fertőtlenítéssel. 
 
Az antibakteriális szerek és 
antibiotikumok indokolatlan és 
szakszerűtlen használata visszaüthet, 
mert ellenálló törzsek alakulhatnak ki. 
 
A kórokozó vírusok a túlnépesedés és a 
szegénység, valamint a 
transzkontinentális repülések 
következtében gyorsabban 
elterjedhetnek.  
 
A felszíni vizek elszennyeződése 
gyakran vezet az algák 
túlszaporodásához. 
 
 

 
Milyen baktérium típusokból 
szerveződhetett az összetett 
eukarióta sejt? 
 
Mik azok az ősbaktériumok és 
milyen környezeti 
körülményekhez alkalmazkodtak? 
 
Milyen élesztő fajokat 
alkalmaznak a különféle 
erjesztéses iparágakban? 
 
Milyen betegségek hozhatók 
kapcsolatba a túlzottan higiénikus 
kisgyermekkori környezettel? 
 
Mi a különbség a sterilizálás és a 
fertőtlenítés között? 
 
Hogyan lehet(ne) csökkenteni a 
vírusfertőzések gyakoriságát? 
 
Miért veszélyes járványügyi 
szempontból az ember és a 
háziállatok (pl. szárnyasok) túl 
szoros „kapcsolata”, azaz a 
keresztfertőzés lehetősége? 
 
Milyen típusú szennyező források 
veszélyeztetik kiemelten a felszíni 
vizeinket? 

 
M/1,2,5 
 
I/1,2,4,5
10,11,14
15,16 
 
K/1,2,34
,5,6 
 
SZ/1,4,5
6,7,8,11 
14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 
A növények világa 

Telepes növények 
• Zuzmók, mohák 
• Alkalmazkodás és beilleszkedés az 

életközösségekbe 
Szövetes növények 

• A növényi szövetek típusai, jellemzése, 
vizsgálata 

• A növényi test mechanikai szerkezete, 
mozgásképessége 

• A növények szervrendszereinek felépítése és 
működése 

• A környezethez való alkalmazkodás általános 
következményei a testfelépítésben 

• Életforma típusok, tűrőképesség 
A nyitvatermők általános jellemzése, fontosabb 
rendszertani csoportjai, fajai 

• A nyitvatermők környezeti alkalmazkodása, 
beilleszkedése az életközösségekbe 

A zárvatermők általános jellemzése 
• Szaporodás, egyedfejlődés 
• A zárvatermők környezeti alkalmazkodása 

A zárvatermők fontosabb rendszertani csoportjai, fajai 
• Ősi és fejlettebb tulajdonságok ágazatok szerint 

Az őserdők ősei, letűnt világok növényei 
A növényvilág megváltozása az emberi tevékenység 
hatására  

• Erdőpusztulás, kihalások 
Növények felhasználása  

• Élelmiszer növények, ipari növények, dísz- és 
gyógynövények 

• Szaporítás, termesztés, szövettenyésztés, 
klónozás 

• Növényvédelem, biogazdálkodás 
• Monokultúra, biodiverzitás,  

 

 
A zuzmók szoros kapcsolatban élő 
alga és gombafajok telepei. 
 
A növények a napenergia 
átalakításával nyitnak utat a földi 
élet számára. 
 
A növények nem minden sejtje 
képes osztódásra. 
 
A növények aktív mozgással 
igyekeznek megszerezni a 
legalapvetőbb létszükségleteiket. 
 
A nyitvatermő fák a Föld északi 
területein összefüggő erdőségeket 
(pl. tajga) alkotnak. 
 
Az örökzöld fenyőfélék kedvelt kerti 
dísznövények. 
 
A Föld erdőségei összességükben 
fogyatkoznak, illetve csökken a 
biológiai értékük. 
 
Termesztett növényeink hosszú 
nemesítési folyamat termékei, ma 
géntechnológiával is állítanak elő új 
fajtákat. 

 
Mit jelez a zuzmók jelenléte, vagy 
hiánya? 
 
Hogyan működnek közre a 
színanyagok a fotoszintézis 
folyamatában? 
 
Miért alakulhatnak ki a 
növényekben állandósult 
szövetek? 
 
Hogyan irányítja a Nap és a Föld a 
növények aktív mozgását?  
 
Milyen környezeti igényeik 
vannak a fenyőféléknek? 
 
Miért különleges a fenyők 
gyökérzetének felszívó működése? 
 
Milyen különleges fenyő 
változatokat alakítottak ki a 
nemesítők?  
 
Miért nem egyenértékű a 
vágásfordulóval megújított és a 
természetes állapotú erdő? 
 
Milyen hagyományos eljárásokkal 
lehet faj(ta)keverékeket 
kialakítani? 

 
M/1,2,5 
 
I/1,2,3,4
5,7,8,10 
11,14 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,6,8 
11,14,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Az állatok világa 
Az állatok testszerveződésének és 
életműködéseinek alapelvei 
 
Az állatok szerveződési szintjei 

• Az állati sejt szerkezete, szövettípusok 
jellemzése 

 
Az állatvilág rendszerezése, szervezettani 
összehasonlítása 

• Szivacsok, csalánozók törzse 
• Férgek törzsei, fontosabb fajok, 

ökológiai és egészségügyi jelentőség 
• Ízeltlábúak osztályai 
• A rovarok kiemelkedő 

változékonysága, fajgazdagsága 
• Gerinces állatok kialakulása 
• A gerinces osztályok jellemzése, 

fontosabb fajaik 
 
Állati élet az óceánokban, tengerekben 

• Korallszirtek, plankton, mélytengeri 
élővilág 

• Az óceán veszélyeztetettsége, 
kockázatok 

 
Állati élet a szárazföldeken 

• Ősállatok állatősök, kihalási hullámok, 
a mai állatvilág kialakulása 

• Szegényedő, eltűnő életközösségek, 
veszélyeztetett fajok 

• Állatok és emberek, állattartás, 
állattenyésztés, állatvédelem 

 

 
A szövet nemcsak a sejtek összessége. 
 
 
A rendszerezés alapja a kettős (binominális) 
nómenklatúra. 
 
A nem mozgó állatok is állatok. 
 
 
Az állati egysejtűek egy része súlyos 
betegségek kialakulásáért felelős. 
 
A külső és belső váz kialakulása jelentős 
eltéréseket eredményezett. 
 
Az ízeltlábúak még ma is legfajgazdagabb 
törzs. 
 
A gerinces állatok ötujjú 
végtagtípusából sokféle feladatra 
módosult változatok alakultak ki. 
 
Bizonyos állatfajok az ember segítői, 
illetve kedvtelésből tartott társállatai 
lettek. 
 
A csúcsragadozók gyakran a 
természetes táplálkozási hálózatok 
legsérülékenyebb tagjai, vagy hiányzó 
láncszemei.  

 
Milyen kapcsolat és munkamegosztás 
lép fel az együtt maradó sejtcsoportok 
között egy szervezetben? 
 
Hogyan határozhatunk meg egy fajt 
rokonai ismerete segítségével? 
 
Milyen kritériumai vannak az „állat” 
fogalomnak? 
 
Milyen betegségeket kaphatunk, ha 
trópusi területen nyaralunk védőoltás 
nélkül? 
 
Milyen hátrányai lehetnek a külső 
váznak? Miért? 
 
Hogyan és mikor hódították meg a 
világot az ízeltlábúak? Mi állhat 
sikerük hátterében? 
 
Milyen módosulásokkal alakult ki 
a fóka, a ló, és a denevér végtagja? 
 
Hogyan befolyásolta a kutya, vagy 
a ló fajtaváltozatainak kialakulását 
az ember tenyésztő szerepe? 
 
Miért irtották ki Európa 
legnagyobb részéről a farkasokat 
és ma hogyan viszonyulunk ehhez 
az állatfajhoz?  

 
M/1,2,5 
 
I/1,2,4,5
7,8,10, 
11,14,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/1,3,4
5,6,8,10 
11,13,14 
15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Változatok szénre és hidrogénre 
A szénatom elektronszerkezete alapállapotban 
és vegyületeiben 

• Hibridizációs lehetőségek 
A szénhidrogén vegyülettípus 
Szénhidrogének természetes előfordulása, a 
kőolaj és a földgáz 
A kőolaj feldolgozás technológiája, termékei 
A telített szénhidrogének alaptípusa a metán 

• Alkánok homológ sora, nyílt- és zárt 
láncok 

• Konstitúciós izoméria, alkilcsoport 
• Nevezéktan 
• Alkánok jellemző reakciója, 

szubsztitúció, elimináció 
Az alkánok energetikai felhasználása 

• Gazdasági és környezeti összefüggések 
Telítetlen szénhidrogének alaptípusa, etén 

• Az etén jellemző reakciói, addíció, 
polimerizáció 

• Konformáció, térizoméria  
• Az etén, mint növényi hormon 

Aromás vegyületek, benzol és származékai 
• Az aromás szerkezet kialakulása és 

következményei 
Legfontosabb műanyagok 

• A műanyagok fajtái, kémiai 
szerkezetük és fizikai jellemzőik 

• Diének, alkinok butadién, kaucsuk, etin 
• Halogénezett szénhidrogének 
• A műanyagok gyakorlati 

alkalmazásának lehetőségei, 
indokoltsága 

• Műanyagok és halogénezett 
szénhidrogének a környezetben 

 

A szénatom vegyületképzése során a 
vegyértékelektronok átrendeződhetnek, 
és így változatos molekulaszerkezetek 
alakulhatnak ki. 
 
A szénhidrogének fosszilis 
energiahordozók, készletük nem 
megújuló.  
 
A kőolaj többféle minőségű és 
kitermelési költségű formában létezik. 
 
A szénhidrogének tulajdonságai a 
szénatom számtól és a kötéstípustól 
függnek. 
 
Az energetikai célok mellett a 
szénhidrogéneket a műanyagok 
előállítására is használják. 
 
A benzol és származékai rákkeltő 
vegyületek, amelyek azonban sokféle 
termékben és technológiában 
megtalálhatók. 
 
Az UV-szűrő ózonréteg 
elvékonyodásáért főként a halogénezett 
szénhidrogének felelősek. 
 
A hulladékkeletkezés növekedése 
nagyrészt a műanyag csomagolások és 
termékek indokolatlan terjedése miatt 
következett be.  

 
Milyen következménye van a 
molekulák térszerkezetére a kettős 
kötés kialakulásának? 
 
Milyen elméletek vannak a kőolaj 
keletkezésével kapcsolatban? 
 
Mi a különbség pl. az északi-
tengeri és a közel-keleti nyers 
kőolaj között? 
 
Hogyan változnak a 
szénhidrogének fizikai 
tulajdonságai a szénatom szám 
függvényében? 
 
Milyen alapvegyületek és 
monomerek használatosak a 
műanyagiparban? 
 
Melyek a benzol és 
származékainak legjellemzőbb 
felhasználási területei? 
 
Milyen mértékű késleltetés 
figyelhető meg az ózonpusztító 
gázok hatásában és miért? 
 
Milyen módszerek és lehetőségek 
vannak a műanyaghulladékok 
újrahasznosítására?  

 
M/1,2,3
4,5 
 
I/1,2,4,5
6,7,8,11,
12,14 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/1,4,5
6,7,8,9, 
11 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Az élet kémiája 
A biogén elemek 
A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai 
Oxigéntartalmú szénvegyületek 
Alkoholok 

• Fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 
• Etanol és metanol, élettani  hatások 
• Többértékű alkoholok, glicerin 

Fenolok 
Oxovegyületek 

• Aldehidek, formaldehid, formalin 
• Ketonok, aceton 

Karbonsavak  
• Hangyasav, ecetsav 
• Trikarbonsavak, oxikarbonsavak,, 

biológiai fontosságú karbonsavak 
Éterek, éterszintézis  
Karbonsavészterek, íz- és illatanyagok 

• Természetes, természet azonos ízek, 
illatok 

• Ipari felhasználás, biológiai jelentőség 
Zsírok, olajok 

• Trigliceridek, neutrális zsírok 
• Lipidek, foszfatidok 
• A vizes közeg hatása, filmek, micellák, 

membránok, mosószerek 
Monoszacharidok, hexózok, pentózok, triózok 

• A szőlőcukor szerkezete és 
tulajdonságai 

Diszacharidok, szacharóz, maltóz 
• Erjesztéses iparok 

Poliszacharidok 
• A cellulóz és a keményítő szerkezete 

és tulajdonságai 
• Raktározott tápanyagok 
• A lebontás lehetősége  

 

 

A periódusos rendszer elemei közül 
néhányban kitüntetett szerepe van az élő 
anyag felépítésében. 
 
A víz több szempontból is alapvető 
fontosságú az élő állapot létrejötte és 
fennmaradása szempontjából. 
 
Az oxigén, mint nagy elektronvonzó 
elem, döntő szerepet játszhat egy 
szénvegyület tulajdonságainak 
kialakításában. 
 
Az alkoholos italok túlzott fogyasztása 
egészségkárosító, de pl. a bor alapvető 
szerepet játszik az étkezési kultúrában 
is.  
 
A biológiai légzés folyamatában 
alapvető szerepet játszanak bizonyos 
karbonsavak (Citrát-kör). 
 
A táplálkozás során a szervezetbe kerülő 
zsírok, zsírsavak között vannak károsak 
és egészségvédők is. 
 
Az egyszerű cukrok és az összetett 
szénhidrátok fogyasztásának élettani 
hatásai erősen különböznek. 
 
A legnagyobb mennyiségben keletkező 
szerves molekula a cellulóz, de ezt csak 
kevés élőlény képes lebontani. 

 
Milyen elemi tulajdonságok 
magyarázzák az elsődleges biogén 
elemek kitüntetett szerepét? 
 
Hogyan hat a vizes közeg a 
biomolekulák szerkezetére, 
állapotára? 
 
Milyen módokon kapcsolódhat az 
oxigénatom a szénhidrogén 
molekulákhoz? 
 
Milyen hatása lehet a különféle 
alkoholos italok fogyasztásának 
(mértéktől, fajtától függően)? 
 
Hogyan és miből keletkezik 
szervezetünkben a légzési szén-
dioxid? 
 
Miért egészséges a mediterrán 
konyha? 
 
Milyen okok folytán alakulhat ki a 
felnőttkori, másodlagos 
cukorbetegség? 
 
Miért nehéz a cellulóz biológiai 
lebontása és mely élőlények 
képesek erre? 
 
 

 
M/1,2,3,
5 
 
I/1,2,3,4
5,6,8,11,
12,14,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/1,2,4
5,6,7,8,9 
11,13,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 
Energia és élet 

Életjelenségek és életkritériumok 
A prokarióta sejt, mint az élet minimálrendszer 

• Az életkritériumok megvalósulása 
A komplett sejtüzem, az eukarióta sejt 

• Alkotórészek és működések 
• A sejtmembrán szerkezete és funkciói 
• A citoszól összetétele, funkciói 
• A sejt mozgása, mozgások a sejtben 

Energia átalakítás  
• A sejt energia szükséglete, oka, mértéke, 

felhasználása 
• Az ATP szerkezete, szerepe 
• A fotoszintézis biokémiája, a kloroplasztisz 

működése 
• A légzés biokémiai lényege, típusai, aerob légzés a 

mitokondriumokban 
• Fermentációk  

Anyagcsere 
• A sejt, mint rendszer és környezet kölcsönhatása 
• A sejtek anyagfelvétele és leadása 
• Felépítő és lebontó anyagcsere folyamatok vázlata, 

összefüggése 
• Fontosabb enzimek, folyamatok 
• Az enzimek, emzimatikus folyamatok szabályozása 

Információ forgalom 
• Jelek, jelmolekulák, jelforgalom 
• Az idegsejt működése, akciós potenciál 
• Kémiai információk, ízek, szagok, ízlelés, szaglás 
• Mechanikai információk, tapintás, egyensúlyozás 

A biológiai folyamatok termodinamikája 
• Entrópia csökkentés szükségessége, módjai 
• Az információ és a folyamatok iránya  
• Információ előállítás energia befektetéssel 

A sejtműködés modellezése 
Ciklikus, autokatalítikus folyamatok, kemoton elv 

 
A baktériumok nagyon változatos 
anyagcsere képességekkel 
rendelkeznek, amivel a szélsőséges 
élőhelyi viszonyokhoz is képesek 
voltak alkalmazkodni. 
 
A fejlettebb sejttípusban igen 
összetett és szabályozott anyag- és 
információforgalom zajlik. 
 
A fenntartható életközösségek 
alapját a termelő típusú szervezetek 
jelentik, ez fény- és kémiai energiára 
is alapozódhat. 
 
A leghatékonyabb heterotróf 
energiatermelési mód a légzés, de ez 
nem csak az oxigénnel lehetséges. 
 
Az életműködések kivitelezői az 
enzimek, amelyek rendkívül 
változatos térszerkezetű fehérjék (és 
segédmolekulák, atomok). 
 
Az élő állapot belső rendezett-
ségének ára a folyamatos energia 
felvétel és a környezeti 
rendezetlenség növekedése, az élet 
tehát a környezet rovására tartható 
fenn.  

 
Hányféleképpen képes energiát 
termelni egy bélbaktérium? 
 
Milyen környezeti viszonyok 
mellett feltételezhető egy 
bolygóról, hogy ott az élet 
megjelenhetett? 
 
Hogyan képes válogatni a sejt 
a felveendő anyagok közül? 
 
Milyen életközösség 
alakulhatott ki a mélytengeri 
hőforrások környezetében? 
 
Milyen szerepük van a 
különféle bakteriális 
légzéstípusoknak a földi 
anyagforgalomban? 
 
Milyen, enzimhibákra 
visszavezethető betegségek 
ismertek és mi lehet a hibák 
oka? 
 
Miben különbözik a növényi- 
és az állati élet energiaforrása 
és az átalakítás, életmód 
környezeti hatása? 

 
M/1,2,3
5 
 
I/1,2,8, 
11,12,13 
14,15,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,5,6
7,8,9,11 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Ételek, élelmiszer kémia 
Alapanyagok: gabona, gyümölcs, zöldség, hús, 
víz 
Előállítás: 

• növényi- 
• állati-, 
• ásványi-, 
• mesterséges eredetűek. 

Mennyiség, minőség kapcsolata 
• Az éhezés problémája, régiók eltérései 

Fűszerek fajtái, funkciói, története 
Élelmiszer adalékok (ipari) 

• Fajtái, jelölésük (E-számok) 
• Hatásuk, alkalmazásuk indokai 

Élelmiszer előállítási technológiák 
• Háztartásban: sütés, főzés 
• Iparban: tartósítás, fagyasztás 

Élelmiszer higiénia 
• Alapanyagok minősége 
• Készítési technológia 
• Eltarthatóság, romlás 

Valós és vélt veszélyek 
• Antibiotikumok, hormonok 
• Növényvédő szerek 
• Sugárzóanyagok 
• Nehézfémek 
• Nitrát, nitrit 
• Mérgező anyagok, toxinok 
• GMO 

Ismeretek és döntés: 
Az egészséges táplálkozás mennyiségi, 

minőségi szempontjai 

 
Az élelmiszerek alapanyagai a kultúrák 
és a technológiák fejlődésével változtak. 
 
A földművelő technológiák kialakulása 
jelentősen megváltoztatta, eltüntette a 
természetes életközösségeket. 
 
Az állattartási technológiákat a 
fejlettebb országokban (pl. EU) 
állatvédelmi törvények is szabályozzák.  
 
A nagyüzemi élelmiszer előállítás és 
forgalmazás nem lehetséges különféle 
adalékanyagok használata nélkül. 
 
A bio- minősítésű alapanyagok és a 
házilagos élelmiszer előállítási 
technológiák egészségesebbek és egyre 
népszerűbbek is.  
 
Az élelmiszereket az alapanyag 
termeléstől az előállításon át a 
fogyasztásig terjedően sokféle kártevő 
ill. romlást okozó mikroba veszélyezteti. 
 
A különféle fizikai-, kémiai- és biológiai 
jellegű egészségkárosító hatások ellen 
élelmiszer biztonsági rendszerrel lehet 
és kell védekezni.   

 
Milyen élelmiszer alapanyagok 
álltak rendelkezésre honfoglaló 
őseinknek? 
 
Milyen volt a magyar Alföld 
természetes képe a honfoglalás 
korában és milyen átalakulási 
lépéseken ment keresztül? 
 
Hogyan változtak a haszonállat 
tartási-, szállítási- és vágási 
szabályok Magyarország EU 
csatlakozását követően? 
 
Milyen élelmiszer előállítási-, 
tartósítási technológiák 
használatosak és ezek hogyan 
befolyásolják az ételek biológiai 
értékét, egészségességét? 
 
Melyek a legjellemzőbb élelmiszer 
higiéniai hiányosságok, élelmezés 
egészségügyi veszélyforrások? 
 
Milyen egészségkárosító vegyi 
anyagok lehetnek az 
élelmiszereinkben, milyen 
forrásokból származhatnak és 
milyen megbetegedéseket 
okozhatnak? 

 
M/1,2,3
4,5 
 
I/1,2,3,4
5,6,7,8,9
11,14,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/1,4,5
6,7,8,9, 
11 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

A genetikai információ 
Amidok, aminok, aminosavak 

• Természetes eredetű aminosavak, 
csoportosításuk lehetőségei 

• Aminosavak vizes oldatban, ikerionok 
• Aminosavak összekapcsolódása, peptid 

kötés 
Polipeptidek és fehérjék 

• Elsődleges-, másodlagos-, 
harmadlagos- és negyedleges 
térszerkezet 

• A térszerkezet kialakulása, 
stabilizálása és elvesztése 

A fehérjék biológiai szerepe, a szerkezetben 
rejlő lehetőségek kiaknázása 

• Szerkezetépítő anyagok 
• Jelző molekulák 
• Enzimek 

Az enzimkatalízis jelentősége, modellje 
• Enzim, szubsztrát 
• Koenzimek, vitaminok 

Nukleinsavak 
• Nitrogén tartalmú heterociklikus 

vegyületek 
• Purin és pirimidin, bázisok 
• A nukleotidok alapszerkezete, ribo- és 

dezoxiribonukleotidok 
• A nukleinsav lánc kialakulása, cukor-

foszfát lánc 
• Az RNS -molekula térszerkezete, 

ribozim, RNS-világ 
• A DNS molekula térszerkezete, a 

kettős hélix 
• A DNS felszíne, fehérje kapcsolódási 

lehetőségek 
• A DNS megkettőződése, replikáció 

A biológiai információ mibenléte, tárolása 
• A genetikai kód 

A biológiai információ kifejeződése 
• A genetikai kód leolvasása, m RNS 

átírása, transzkripció 
• Az információ szerkesztése, az m RNS 

 
Az aminosavak savas és lúgos 
természetű részekkel is rendelkeznek. 
 
Az aminosavak közötti kötés jellegének 
fontos szerepe van a fehérjék biológiai 
jelentőségének kialakításában. 
 
Az emberi táplálkozásban ügyelni kell a 
megfelelő aminosav bevitelre. 
 
A fehérjék biológiai aktivitása a 
térszerkezet és a töltésviszonyok 
következménye. 
 
Az élőlényekben előforduló 
fehérjeszerkezetek és működések 
változatosabbak, mint az őket 
meghatározó genetikai információ. 
 
A biológiai folyamatok elvileg enzimek 
nélkül is lejátszódnának, de túlságosan 
kis sebességgel és nem a megfelelő 
helyen és időben. 
 
Az RNS molekula változatosabb 
térszerkezetű, mint a DNS, ezért 
bizonyos enzimszerű működésekre is 
alkalmas. 
 
A DNS molekula zárt információtároló, 
de fehérjékkel nyitható és szabályozható 
a kiolvasás és másolás.  

 
Hogyan használható fel 
anyagvizsgálati céllal az 
aminosavak elektromos töltése? 
 
Miként valósul meg a fehérjék 
szerkezetében a rugalmasság és a 
szilárdság kettős követelménye? 
 
Milyen élelmiszerek tekinthetők 
teljes értékűnek és melyeket kell 
kiegészíteni?  
 
Mivel foglalkozik a genomika? 
 
Hogyan lehet több működő 
fehérje, mint őket kódoló gén? 
 
Hogyan teljesül az enzimek és más 
fehérjék szabályozó szerepe? 
 
Milyen feltételezett szere volt az 
RNS molekuláknak az élet 
keletkezésében? 
 
Hogyan lehet mesterségesen, PCR 
technikával sokszorosítani a  
DNS-t? Milyen alkalmazásai 
vannak ennek a módszernek? 
 
Milyen előnyei és hátrányai 
lehetnek a genetikai vizsgálatok 
elterjedésének. 

 
M/2,5 
 
I/1,2,6,7
8,11,12,
14,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,7, 
10,14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Biológiai sokféleség 
Sokféleség előfordulása a természetben 

• Elemi változatosság 
• Szervetlen vegyületek, sokféle elem, 

kevés szerkezet 
• Szénvegyületek, kevés elem, sokféle 

szerkezet 
• Heteropolimer makromolekulák, 

fehérjék, nukleinsavak 
• Élőlények változatossága, a fajok és 

egyedek sokfélesége 
A változékonyság alapjai 

• Kromoszómák, kromoszómaszám, 
haploid és diploid sejtek 

• A mitózis és a meiózis folyamata, 
jelentősége 

• A genetikai információ variálódása a 
meiózis és a megtermékenyítés során 

• A mutációk hatása 
Az öröklődés alapjai 

• Gén és allél, genotípus, fenotípus 
• Homozigóta, heterozigóta fogalma 
• Domináns - recesszív öröklésmenet 
• Inkomplett dominancia, kodominancia 
• Gének független kombinálódása és 

kapcsoltsága 
• A nemek öröklődése, nemi 

kromoszóma rendellenességek 
• A mennyiségi jellegek öröklődése 
• Genetikai kutatások és eredmények a 

mezőgazdaságban és a gyógyászatban 
Polimorfizmus és evolúció 

 

 
Az egyszerűség természeténél fogva 
véges, míg a sokféleség akár végtelen is 
lehet. 
 
Az elemi építőkövekből először a 
makromolekulák szintjén jön létre a 
nagyfokú változékonyság. 
 
A változékonyság valamilyen 
kiválasztódási mechanizmus mellett 
evolúciós folyamatot hoz létre. 
 
A biológiai változékonyság a fajon belül 
és a fajok között is működik. 
 
Egy faj különféle egyedváltozatait 
leginkább az ivaros szaporodási 
folyamatok alakíthatják ki. 
 
A környezet bizonyos fizikai-, kémiai- 
és biológiai hatásai mutációkat 
okozhatnak.  
 
Az emberi genom bázissorendje ismert, 
de a géntérkép elkészítése még hátra 
van. 
 
 A mezőgazdasági technológiákban 
gyakori a sokféleség ellentéte, az egy 
fajtára alapozott monokultúra. 

 
Milyen szabályok és sajátosságok 
alakítják ki a szervetlen-, és 
milyenek a szerves vegyületek 
változékonyságát?  
 
Hogyan fokozható tovább a 
génekben rögzített sokféleség a 
géntermékek körében? 
 
Mit jelent és milyen feltételezett 
lépésekben ment végbe az élet 
kialakulását megelőző, azt 
lehetővé tevő molekuláris 
evolúció? 
 
Milyen következményei vannak a 
gyógyászatban az emberek 
sokféleségének? 
 
Hogyan alakultak ki és hogyan 
keverednek az emberi faj formai 
változatai, a különféle rasszok?  
 
Milyen jelentősége lenne az 
emberi géntérkép felderítésének? 
 
Milyen előnyei és milyen 
hátrányai vannak a monokultúrás 
gazdálkodásnak? 

 
M/1,2,3,
4,5 
 
I/1,2,4,5
6,7,8,10
11,13,14 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/1,2,3
4,5,7,8,9 
10,11,13 
14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Szaporodás, egyedfejlődés 
A szaporodás, mint a sikeresség 
következménye és eszköze 
Ivartalan szaporodásmódok 

• Baktérium hasadása 
• Sarjadzás 
• Növények ivartalan szaporítása 

(kertészet, növénytermesztés) 
• Szűznemzés (pl. levéltetvek) 

Ivaros szaporodás 
• Biológiai potenciál és szelekció 
• A változatosság biztosítása: meiózis, 

rekombináció 
• Ivarsejtek, megtermékenyítési módok 
• Az állatok ivaros szaporodása 

Az ember szaporodása 
• Hím ivarszervek, a here, hímivarsejtek, 

ondó 
• Női ivarszervek, a petefészek, a 

petesejt 
• A szexuális aktus biológiája, 

szexológiája 
• Lelki tényezők, szerelem és szexualitás 
• A nemi működés zavarai 
• Fogamzásgátlás  

Az ember egyedfejlődése 
• Megtermékenyítés, terhesség 

kialakulása  
• Egyedfejlődés kezdeti szakasza: az 

embrió barázdálódása 
• Teratogén hatások 
• Hasonlóság az egyedfejlődésben: 

biogenetikai törvény  
• Az embrionális fejlődés folyamata 
• A posztembrionális fejlődés főbb 

vonalai 

 

 
Az evolúció során azok a génváltozatok, 
fajok, populációk maradtak fenn, 
amelyek nagyobb szaporodási 
képességgel rendelkeztek, mint 
vetélytársaik. 
 
Az ivartalan szaporodásmód alkalmas a 
fajok egyedszámának hatékony 
gyarapítására, de nem hoz létre új 
változatokat. 
 
Az ivaros szaporodásmód lényege a 
változatok képzése, melyre több 
mechanizmus is szolgál. 
 
Az emberi szexualitás összetett testi-, 
lelki- és társadalmi működés. 
 
A nemi jellegek kialakulása öröklötten 
és környezet által is befolyásolt 
hormonális hatások következménye. 
 
A hormonális fogamzásgátlás 
biztonságos, de nem kockázatmentes, 
ezért orvosi ellenőrzés mellett 
folytatható. 
 
Egyes környezeti ártalmak, vegyszerek, 
fertőzések súlyos magzati károsodásokat 
okozhatnak. A kémiai biztonság ezek 
elkerülését is jelenti. 
 
  

 
Hogyan változott meg a világ 
népességének összetétele az utóbbi 
évszázadban a népcsoportok 
aránya szempontjából? 
 
Milyen ivartalan szaporítási 
módszereket alkalmaznak a 
növénytermesztésben? 
 
Hogyan fokozza az egyedek 
sokféleségét a megtermékenyítés 
mechanizmusa? 
 
Hogyan változott a nemiséghez 
fűződő társadalmi viszony az 
utóbbi évszázadban (pl. a 
médiákban)? 
 
Milyen belső és külső változások 
játszódnak le a nemi érés során a 
fiúk, illetve a lányok 
szervezetében? 
 
Milyen módjai vannak a nem 
hormonális fogamzásgátlásnak? 
 
Milyen emlékezetes esetei 
ismertek a magzatkárosító hatás 
kései felismerésének? 
 
 

 
M/1,2,3,
4,5 
 
I/1,2,4,5
6,7,8,11,
13,14 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/1,2,3
4,5,6,7,8
9,10,11,
13,14,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Biotechnológia 
A biotechnológia fogalma, tudományon belüli 
helyzete 
Előzményei: állattenyésztés, növénynemesítés 
A biotechnológia területei: rekombináns DNS 
technikák, embrió manipuláció, klónozás 
 
A DNS megváltoztatásának lehetőségei 

• Mutáció indukálás, rekombináció, 
szelekció,  

• Génátvivő vektorok: plazmid, vírus, 
transzpozon 

 
A molekuláris biológia eszköztára 

• restrikciós enzimek, ligázok 
• Elválasztási technikák 
• PCR technika ... 
• Szekvenálási módszerek 

 
Felhasználása 

• In vitro megtermékenyítés 
• Embrió átültetés 
• Transzgénikus élőlények előállítása 
• Klónozás 
• Szövettenyésztés 
• Sejtfúzió 
• Fermentáció, enzimek, antibiotikumok 

 
A biotechnológia gazdasági, társadalmi, jogi 
háttere 
Az emberi szervezet információjának 
megfejtése, lehetőségek, veszélyek 

 

 
A mezőgazdaságban szinte a 
kialakulásától fogva alkalmaztak olyan 
módszereket, amelyekkel irányított, 
lassú genetikai változásokat idézhettek 
elő. 
 
A haszonállatok embrióival régóta 
folynak kísérletek, a kialakított 
módszerek akár az emberre is átvihetők 
lennének. 
 
A géntechnológia igen gyors, célzott 
változásokat képes megvalósítani. 
 
A génmódosított szervezetek 
technológiai alkalmazása engedélyezési 
eljárás után lehetséges, de a szabályozás 
országonként és régiónként is változhat. 
 
A génmódosítás a kémiai szerek 
kiváltásának eszköze lehet. 
 
A mesterséges megtermékenyítéssel a 
meddő házaspárok is gyermekhez 
juthatnak. 
 
A klónozás elterjedt eljárás a 
növénytermesztésben, az 
állattenyésztésben kutatják a 
lehetőségeit, de az ember klónozását 
világszerte tiltják. 
 
  

 
Hogyan változtatta meg a 
heterózishatás felismerése a 
termesztési-, tenyésztési célokat? 
 
Miért és miben alternatívája a 
biotechnológia alkalmazásának a 
biogazdálkodás? 
 
Milyen módszerekkel lehet 
mutációs változásokat előidézni? 
 
Milyen eszközök állnak 
rendelkezésre a gének átvitelére? 
 
Hogyan működik és mire 
használják a PCR technikát? 
 
A szövettenyésztés egyre 
szélesebb körben alkalmazott 
eljárás. 
 
Az élelmiszereinkben több 
százféle káros vegyi anyag fordul 
elő, amelyek jelentős része 
növényvédőszer illetve 
állatgyógyászati anyag. 
 
A testi sejtekből való klónképzés 
során idő előtti öregedéssel kell 
számolni.   

 
M/1,5 
 
I/1,2,3,4
5,6,7,8, 
11,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/2,4,6
7,8,9,10,
11,13 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Élőlények és környezetük 
Az élettelen környezeti tényezők  

• Víz, levegő, fény, hő, talaj 
jellemzői, az élőlényekre gyakorolt 
hatásuk 

• Élőhely típusok, eltartó képesség 
• Tűrőképesség, szűk és tág tűrésű 

élőlények 
 
A populációk jellemzői 

• Ideális és valóságos populációk 
• Populációk dinamikája, egyedszám, 

egyedsűrűség, koreloszlás 
 
Populáción belüli és populációk közötti 
kölcsönhatások 

• Termelők, fogyasztók, lebontók  
• Energia és anyagáramlás, 
• Tápláléklánc típusok (ragadozó, 

szaprofita, parazita) 
• Életstratégiák 

 
Ökológiai nis 
 
Társulások, életközösségek 

• A természetes életközösségek 
önszabályozása, egyensúlya 

• Az élővilág sokféleségének fontossága 
 
Mesterséges életközösségek 

• Az emberi beavatkozás hatásai 
• Monokultúrák problémái  

 

 
Az élettelen környezeti tényezők hosszú 
ideig viszonylag állandóak, ezért az 
élővilággal képes volt stabil illeszkedés 
kialakítására.  
 
A mai emberi eredetű hatások 
túlságosan gyorsak, ezért rövidtávon az 
élővilág pusztulása, elszegényedése 
következik be. 
 
Néhány veszélyeztetett faj populációja 
túlságosan kicsi a biztos 
fennmaradásukhoz. 
 
Vannak viszonylag kevés, és nagyon 
sok fajból álló táplálkozási hálózatok is. 
 
A táplálkozási hálózat valamelyik 
szintjének ingadozása (pl. a növényevők 
túlszaporodása) kihat az egész rendszer 
egyensúlyára. 
 
Az ökológiai nisek átfedése, illetve 
betöltetlensége változásokat indít el az 
életközösségben.  
 
A biogazdálkodásra nem jellemzőek a 
nagytáblás monokultúrák. 

 
Hogyan megy végbe a környezet 
és az élővilág kölcsönös 
illeszkedése helyi szinten és 
globálisan? 
 
Milyen következményei lehetnek a 
globális éghajlatváltozásnak? 
 
Vannak-e jelei az 
éghajlatváltozáshoz vezető emberi 
hatások mérséklődésének? Milyen 
elvi lehetőségek lennének? 
 
Milyen okok miatt lehet stabil egy 
kevés fajból, illetve egy sok fajból 
álló életközösség? 
 
Mi idézhet elő kiugró 
populációnövekedést, gradációt? 
Hogyan omlik össze? 
 
Milyen módjai vannak az 
élővilágban a különféle fajok 
közötti versenynek? 
 
Milyen előnyei és hátrányai 
vannak a monokultúrás 
gazdálkodásnak? 

 
M/1,3,4,
5 
 
I/1,2,4,5
6,7,6,7,8 
9,10,11,
12,14,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,6,7
8,9,11, 
12,13,14 
15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Erdei iskola 
A tájegység, a vizsgálati hely geológiai 
viszonyainak leírása, beillesztés a tágabb 
környezetbe. 
Kőzetek felismerése, vizsgálata 
Talajvizsgálatok 

• Fizikai, kémiai, biológiai összetevők  
Mikroklíma mérések 

• Csapadék, hőmérséklet, fényviszonyok 
vizsgálata. 

Vízminőség vizsgálata 
• Kémiai- és biológiai minősítő 

elemzések 
A helyi hidrológiai körülmények bemutatása. 
Kölcsönhatások megfigyelése 

• Litoszféra, hidroszféra, atmoszféra, 
bioszféra egymásra hatása 

Biodiverzitás vizsgálata. 
Környezeti hatások jelzése indikátor szervezetek 
segítségével. 
Vertikális szintezettség megfigyelése. 
Erdőpusztulás megfigyelése, esetleges okok 
megbeszélése, vizsgálata. 
Az erdő fáinak korösszetétel mérése. 
Az abiotikus alapok áttekintése. 
A termelő szervezetek szerepe, fajai. 
Az elsődleges produkció mérése. 
A fogyasztók számbavétele. 
A lebontók aktivitásának megfigyelése. 
A táplálkozási hálózatok leírása. 
Vízi ökoszisztémák megfigyelése, vizsgálata. 
Az anyag- és energiaforgalom vázlatos felrajzolása. 
Az emberi hatások elemzése. 
Az emberi érdekek és mozgatóerők környezeti 
viszonyrendszerének megbeszélése.  

 
A különböző tájegységek kialakulásának 
bonyolult geológiai múltja van. 
 
A kőzetek felismerése érdekében a kőzetek 
többféle tulajdonságát kell megvizsgálni. 
 
Az éghajlat mellett fontosak az egyes 
élőhelyek mikroklíma viszonyai is, ez adja 
meg az élővilág alkalmazkodásának 
„finomszabályozását”. 
 
Az élőlények tűrőképesség szerint 
csoportokba sorolhatók 
 
A talajképződés a geoszférák 
kölcsönhatásával végbemenő folyamat.  
 
A sziklagyep az abiotikus és biotikus 
tényezők bonyolult kölcsönhatása során jött 
létre. 
 
A fák megbetegedései nem csak a 
kórokozók, hanem az élettelen környezeti 
hatások (szárazság, UV) miatt alakulhatnak 
ki.  
 
Az élőlények sokfélesége az adott élőhelyen 
gyakran az emberi tevékenység hatásai 
miatt csökken. 
 
A vízi gerinctelenek fontos szerepet 
vállalnak a patak szervesanyag tartalmának 
feldolgozásában, a patak tisztántartásában.  

 
Hogyan köthető a tájegységek 
geológiája a különböző földtörténeti 
korokban zajlódó eseményekhez? 
 
Milyen módszerekkel és eszközökkel 
lehet a kőzeteket vizsgálni, 
meghatározás céljából? 
 
Milyen kölcsönhatásban lehetnek 
egymással az abiotikus és biotikus 
tényezők? 
 
Mely élettevékenységek segíthetik a 
patakban található szervesanyag 
feldolgozását és a patak 
tisztántartását? 
 
Milyen emberi tevékenységek 
károsítják legnagyobb mértékben a 
természetet (globálisan és helyi 
szinten). 
 
Miért nehéz a természetkárosító 
emberi hatások megelőzése? 
 
Hogyan befolyásolja az erdő- és 
földművelés a biológiai sokféleséget? 
 
Milyen élőlények végzik el az 
ásványosítás feladatát? 
 
Hogyan veszélyezteti az ember a 
hegyvidéki patakok élővilágát?  

 
M/1,2,3,
4,5 
 
I/1,2,3,4
5,6,7,8, 
10,11,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/1,2,3
4,5,6,7,8 
9,10,11, 
12,13,14 
15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

11 – 12 évf.  

Rezgések és hullámok 
Mechanikai rezgés 

• A harmonikus rezgőmozgás 
• Előfordulása, előállítása, kísérleti 

vizsgálata 
• Rugóra függesztett test, fonálinga 
• A rezgést jellemző mennyiségek 
• A rezgés energiája, csillapodás, rezonancia 
• A mechanikai rezgések technológiai és 

élettani vonatkozásai 
 
Mechanikai hullámok 

• A rezgésállapot terjedése a közegekben 
• Longitudinális és transzverzális hullám 
• A hullámot jellemző mennyiségek 
• Hullámjelenségek kísérleti vizsgálata 
• Visszaverődés, törés, elhajlás, 

interferencia, állóhullámok 
• Hullámok és képalkotás 
• Vízfelületi hullámok, földrengéshullámok 

 
A hang 

• A hétköznapi hangtani fogalmak fizikai 
értelmezése 

• A hang terjedése közegekben 
• Doppler jelenség  
• Infrahangok és ultrahangok, gyakorlati 

alkalmazások 
• Hangképzés a technikában és az 

élővilágban 
• Zenei hangok, hangközök 
• Mechanikai rezgések érzékelése, hallás, 

hallószervek az élővilágban 

 

 
A mindennapi életben is gyakran 
találkozhatunk mechanikai 
rezgésekkel és nem csak a 
hangjelenségek körében. 
 
A rezonancia jelenségek hasznosak és 
károsak is lehetnek. 
 
A rezgések hullámként való terjedése 
energiát és információt is szállíthat. 
 
A földrengéshullámok pusztító erejűek 
lehetnek, de felhasználhatók a Föld 
belső szerkezetének vizsgálatára is. 
 
A hang keltése és csillapítása is 
technológiai fejlesztési terület. 
 
Az ultrahangok képalkotásra is 
felhasználhatók. 
 
Az élőlények változatos módon 
képesek hangkeltésre és felfogásra. 
 
A hang zeneisége, vagy zörej hatása a 
hullámjellemzők mellett az agy 
adottságaitól, beállítódásától is függ. 
 
 

 
Milyen rezgési jelenségek 
léphetnek fel pl. az elektromos 
gépek használata, vagy az 
autózás során? 
 
Mi a rezonancia katasztrófa és 
hogyan lehet megelőzni? 
 
Milyen hasonlóság és kapcsolat 
van a delfinek és cetek 
tájékozódása, kommunikációja, 
valamint a tengeralattjárók 
hangradarja között? 
 
Hogyan fejlődtek a hangszerek 
az őskortól napjainkig? 
 
Milyen technológiai lehetőségek 
és módszerek vannak a 
hangszigetelés, zajvédelem 
területén? 
 
Milyen gyógyászati területeken 
használják az ultrahangos 
diagnosztikai eljárásokat?  

 
M/1,2,3,
5 
 
I/1,2,3,4
5,7,8,9 
11,12,14
15,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,7,8 
9,11,14 
15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Információs technológiák 
Az információ mibenléte, fontossága az ember 
számára 
Jel, kódolás, dekódolás 
Energia és információ 
Történet, hangjelzések, fényjelzések, vezetékes 
távíró 
 
Az elektromágneses hullámok  

• Az elektromágneses jelenségek 
rendszerezése 

• Változó elektromos tér mágneses tere 
 
Az elektromágneses hullámok spektruma,  

• Rádióhullám sávok jellegzetességei, 
alkalmazásuk 

 
Rádiótechnika 

• Rezgőkör, antenna 
• Műholdak, rádiótelefon hálózatok 

 
Információs eszközök ma 

• Egyidejű: rádió, TV, Internet, telefon 
• Tárolt: sajtó, videó, CD 

 
Társadalmi hatásuk:  

• Életforma változtatás 
• Nagyobb rendszerek lehetősége, 

irányítása (globalizálódás) 
 
Kábelek, kábelrendszerek: telefon, TV, Internet, 
fénykábel, egyesített rendszerek 
Az ipariból az információs társadalomba való 
átmenet környezetjavító hatása 

 

 
Az információtovábbítás, 
kommunikáció technológiái már az 
őskorban is léteztek, mára a gazdaság 
húzóágazataivá váltak. 
 
Az információs és kommunikációs 
technológia fejlődése átalakítja a 
társadalmat, életmódot. 
 
Az elektromágneses hullámok sok, de 
nem mindegyik tartománya alkalmas  
információ átviteli technológiákban való 
felhasználásra. 
 
A rádiózás alig több mint 100 éves 
története során érdekességből 
nélkülözhetetlen, mindennapi személyes 
gyakorlatunkká vált. 
 
Az elektromágneses hullámok sokasága 
van jelen környezetünkben (és 
bennünk), aminek a hatása még nem 
teljesen tisztázott. 
 
A jelenlegi fejlesztésekben 
megfigyelhető a különféle 
eszköztípusok egyesítése és a 
mobilitásra való törekvés. 
 
 A miniatürizálással egyre szokatlanabb 
környezetben és alkalmazásokban 
jelennek meg az információs eszközök. 
 

 
Milyen távközlési módok voltak 
használatosak az elektromosság 
felfedezését megelőzően? 
 
Hogyan váltja fel az információ 
továbbítása a személyek és áruk 
szállítását? 
 
Hogyan alakítja át a IKT a 
tanulást? 
 
Milyen jellemző felhasználási 
területei vannak az egyes 
elektromágneses 
hullámtartományoknak? 
 
Hogyan változott meg az utóbbi 
fél évszázadban a rádió 
berendezések technológiája és 
ezzel együtt a mérete? 
 
 Milyen előnyei, illetve hátrányai 
vannak az egyéni műholdas, 
illetve a közösségi kábeles 
televíziózásnak? 
 
Milyen technológiai 
megoldásokkal közelít 
egymáshoz a számítástechnika 
és a rádiótechnika? 

 
M/1,4,5 
 
I/1,2,3,4
5,7,8,11,
12,14,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/6,7,8 
9,11 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Fény 
Fény, fényforrások a környezetünkben 

• Napfény, csillagok, égitestek 
• Tüzek, villámlás 
• Biolumineszcencia 
• Mesterséges fényforrások 

A fény hétköznapi jellemzése, erősség, 
megvilágítás, színhőmérséklet, pszichikai hatása 
A fény visszaverődése, szóródása, törése, 
természeti jelenségek kapcsán bemutatva 
A fehér fény felbontása, színek, színkeverés, 
spektrum, spektroszkópia  
Az infravörös és az ultraibolya fény technológiai 
alkalmazása, jelentősége a természetben 
Geometriai optika 

• Lencsék, tükrök, száloptika, prizma, rács 
Összetett optikai eszközök 

• Távcső, mikroszkóp 
Lézerek elve, alkalmazásai 
A fény fizikája 

• A részecske és hullám természet 
bizonyítékai 

• Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség 
A nagy sebességek fizikája, relativitás 
A fény alkalmazásai 

• világítás, informatika, lézertechnika 
• Fotocella, napelem, CCD 

Fény és élővilág: 
• Energiaszolgáltató 
• Fényérzékenység (tropizmus, taxis) 
• Képlátás, szem működése, típusai 

Fény az ember környezetében, világítástechnika 

 

 
Az emberi érzékszervek közül a 
fényfelfogás, képlátás kiemelkedően 
fejlődött. 
 
A természetes napfény lelki hatásokkal 
is rendelkezik, ez igaz a színekre is. 
 
Bizonyos élőlények képesek 
fénykibocsátásra, ezzel való 
kommunikációra. 
 
A mesterséges fényforrások a különféle 
tűzi eszközöktől a korszerű elektromos 
lámpákig fejlődtek.  
 
A fény lencsékkel, tükrökkel 
irányítható, képalkotásra használható. 
Az optikai eszközök kitágítják az 
emberi megismerés határait. 
 
A fény egyszerre részecske és hullám 
természetű, a fényjelenségekben az 
egyik, vagy a másik oldal dominál. 
 
A korszerű technológiák opto-
elektronikai elemeket is tartalmaznak. 
 
Az emberi szem és az agy fényfelfogó 
és képfeldolgozó rendszere rendkívül 
fejlett, hatékony. 
 

 
Milyen információkat 
szerezhetünk a látás 
segítségével? 
 
Hogyan lehet csökkenteni a 
látóképesség elvesztéséből eredő 
hátrányokat? 
 
Hogyan kommunikálnak a 
tintahalak? 
 
Milyen elvek szerint, és milyen 
eszközökből állítható össze a 
korszerű lakásvilágítás. 
 
Milyen minőségi szintek vannak 
a fényképezőgépek, videók 
optikai rendszereivel 
kapcsolatban, 
 
Hogyan bizonyítható a fény 
részecske, illetve hullám 
természete? 
 
Milyen elven működnek és mire 
használatosak a fotodiódák, 
lézerdiódák? 
 
Milyen jellegzetességei vannak a 
látás lélektanának? 
   
 
 

 
M/1,2,3,
5 
 
I/1,2,7,8 
11,12,14
16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/3,4,7
8,14,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Az atommag 
Az atom részei: mag, elektronburok 
Az elektron részecske és hullám természete 
Az atomok vonalas színképe 
Állóhullámok, elektronpályák 
Elektroninterferencia, elektronhullám, 
elektronmikroszkóp 
Az atommag felépítése: 

• Proton, neutron 
• Elemi részecskék, részecskecsaládok, 

kvarkok 
• Az erős nukleáris kölcsönhatás 
• Tömegdefektus 
• Az anyag kettős természete, a tömeg és 

energia egymásba alakulása 
Magreakciók 

• Bomlás 
• Természetes radioaktivitás, felfedezés, 

magyarázat 
• Alfa, béta, gammabomlás jellemzése 
• Aktivitás fogalma, radioaktivitás a 

környezetben, sugárvédelem 
• Sugárzó izotópok alkalmazása 

Hasadás 
• Láncreakció, szabályozott láncreakció 
• Az atombomba története, hatásai 
• Az atomerőművek, felépítése, működése, 

biztonságuk, hulladékok 
Fúzió 

• A fúziós folyamat 
• Magfúzió a csillagokban, a 

hidrogénbombában 
• Szabályozott magfúziós kísérletek 

A társadalom szerepe, az atomenergia 
ellenőrzésének felelőssége 

 

 
Az atomok legnagyobb térfogata a 
vákuum, a mag csak parányi része az 
egész atomnak, de ebben összpontosul 
a tömege. 
 
A magot alkotó részecskék nem 
egyenlőek az anyag végső 
építőköveivel. 
 
Az elektronok a mag erőterében 
állóhullám jellegű mozgást végeznek. 
 
Az elektronsugár pl. sterilizálásra és 
képalkotásra is használható. 
 
A természetes radioaktivitás állandó- 
és változó összetevőkből áll. 
 
A sugárzások káros hatásai ellen 
bizonyos határig képes védekezni a 
szervezet. 
 
Az atommag energiája hasadással 
vagy fúzióval szabadítható fel. 
 
A nukleáris fegyverkezés több 
korszakot és fenyegető fegyvertípust 
eredményezett. 
 
Az ellenőrzött atommag egyesítés 
kimeríthetetlen energiaforrás lenne. 
 
Az atomenergia hasznosságának és 
veszélyességének is van érvrendszere, 
tábora.  

 
Milyen méterek és arányok 
jellemzik az atomok szerkezetét? 
 
Milyen elméletek vannak a 
magot alkotó részecskék belső 
szerkezetére? 
 
Milyen elektronpálya alakok 
vannak? 
 
Hogyan működnek, milyen 
típusai vannak és mire 
használhatóak az 
elektronmikroszkópok? 
 
Melyik radioaktív nemesgáz 
fordul elő a 
lakókörnyezetünkben, milyen 
forrásból származik és milyen 
biológiai hatásai vannak? 
 
Milyen kísérletek folynak a 
magfúzió megvalósításával 
kapcsolatban? 
 
Milyen események, 
fordulópontok voltak az 
atomfegyverkezés történetében? 
 
 

 
M/4,5 
 
I/1,2,4,5
6,7,8, 
11,12,14
16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/2,4,6
7,8,9,10,
11,13 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Csillagunk a Nap 
A Nap adatai, méret, hőmérséklet, tömeg, 
összetétel, fényesség) 
 
A Nap szerkezete 
 
A Nap, a csillagok energiatermelő 
folyamatai és következményei 

• Fúzió, sugárzások, elemek 
képződése 

• A Nap élete, naptevékenység, földi 
hatások 

• Anyagszerkezet (plazma) 
A Nap helye a csillagok rendszerében 
(HRD) 
 
A csillagok keletkezése, fejlődése, halála 

• Kvazárok, pulzárok, 
neutroncsillagok 

• Fekete lyukak, szingularitás 
 
Galaxisok 

• Szerkezet, típusok, fejlődés 
 
Kozmológia 

• A keletkezés és tágulás bizonyítékai 
• Ősrobbanás modell 
• A mikro- és a makrofizika 

egyesítése 
• Antianyag, gravitáció és téridő, 

sötét anyag 
• A Világegyetem további sorsa, a 

fogalomalkotás határai 
 

 
A Föld keletkezésében, állapotában és 
pusztulásában is a Nap által 
meghatározott. 
 
A naptevékenység, a Nap időjárása 
hatással van a Földre is, főképpen az 
élővilágra és egyes technológiákra. 
 
A Föld mágneses védőpajzzsal 
rendelkezik, amely állapotában éppen 
változás van formálódóban. 
 
A Nap energiatermelés mellett nehezebb 
kémiai elemeket is előállít. 
 
A Nap egyik átlagos (?) tagja a 
Világegyetem csillagrengetegének. 
  
A csillagok életútja a születéstől a 
pusztulásig tartó folyamat. 
 
A mély űri felvételek végtelen sok 
csillagvárost mutatnak. 
 
A Világegyetem keletkezésével, 
szerkezetével és további sorsával 
kapcsolatos elméleteink egyre 
finomodnak, de még sok kérdés 
megválaszolatlan: 

  
Milyen kozmikus előzményei 
voltak a Naprendszer 
keletkezésének? 
 
Milyen jelenségek figyelhetők 
meg a Nap felszínén és 
légkörében? 
 
Mit jelent a mágneses 
pólusfordulás, milyen előjelei 
vannak és milyen következményei 
lehetségesek? 
 
Milyen atommag reakciók mennek 
végbe a Nap belsejében? 
 
Milyen jellegzetes csillagtípusok 
ismertek? 
 
Mik azok a fekete lyukak és 
hogyan magyarázhatóak a 
jellegzetességeik? 
 
Milyen eszközökkel és milyen 
mélységig tudjuk felderíteni a 
világűrt? 
 
Milyen bizonyítékokra alapozódik 
a Világegyetem keletkezését leíró 
ősrobbanás modell?  

 
M/1,3,5 
 
I/1,2,6,7
8,9,11, 
12,14,15
16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,6,7
8,11,13 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Űrkutatás 
Története: a kínai petárdáktól a Mars rakétáig 
 
Technológiai háttér: űreszközök, rakéták 

• Technikai érdekességek: távérzékelés, 
rakéták, különleges anyagok 

• Technológia átadás: hadiipar, polgári 
felhasználások 

 
Vizsgálati irányok 

• Sugárzások, képalkotó módszerek 
• Anyagáramok, mikrometeoritok, 

napszél 
 
Űrutazások, Föld körüli űrállomások  
 
Bolygókutatás, bolygószondák 

• Kutatási irányok, eredmények 
 
Életlehetőségek a Világegyetemben, 
exobiológia  
 
Mély űr objektumok, a látható Világegyetem 
határa 
 
Gazdasági háttér: költségek, finanszírozás, 
megtérülés 
 
Az űrkutatás mérlege, jövője 

 

 
Az űrkutatás a csillagászati kutatásokon 
kívül számos más technológiai területet 
is fejleszt, hatása a mindennapi életre is 
kiterjed. 
 
Az űrkutatás a rakétatechnika 
fejlesztésével együtt halad, ami a 
hajtóműveken kívül többek között az 
irányítás tökéletesítését is jelenti. 
 
Számos mérés és vizsgálat csak a 
kozmikus helyszínen végezhető el, és a 
távérzékelés is hatékonyabb a műholdak 
segítségével. 
 
Az űrkutatás egyik fontos iránya a 
földön kívüli élet lehetőségeinek, 
nyomainak felderítése. 
 
Az űrkutatás ma már nem a 
szuperhatalmak közti vetélkedés 
eszköze, hanem egyre inkább 
nemzetközi, illetve magán üzletág is. 
 
Az űrkutatás mellett egyre nagyobb 
arányú az űrtechnológia nyereségelvű 
alkalmazása. 
 

 
Milyen anyagok és eszközök 
származnak az űrkutatással 
kapcsolatos fejlesztésekből? 
 
Miért újszerű az ionsugár 
hajtómű? 
 
Miért lenne előnyös a többször 
felhasználható űrjármű? Milyen 
kísérletek folynak ezzel 
kapcsolatban? 
 
Milyen műholdas rendszerek 
végzik a földi környezet 
megfigyelését, állapotfelmérését? 
 
Milyen űrkutatási programokban 
szerepelnek exobiológiai célok? 
 
Hogyan bizonyítja az űrkutatás 
története a nagyhatalmi 
vetélkedést? 
 
Milyen űrtechnológiai 
tevékenységekben folyik 
gazdasági verseny? 

 
M/1,5 
 
I/1,2,5,7
8,11,12,
14,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,6,7
8,9,11 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

A szervezet egyensúlya 
A belső környezet elemei és egyensúlya, 
homeosztázis 

• Só- és vízháztartás, a vese szerkezete, 
működése  

• Testhőmérséklet, a bőr érzékelő és 
hőszabályozó működése 

Energiaszint szabályozása 
• A tápanyagfelvétel folyamata, a 

tápcsatorna felépítése és működése 
• A máj szerepe 

Az életműködések szabályozása 
A hormonrendszer 

• Kibernetikai elvek 
• Jel, receptor, vezérlés, szabályozás 
• Az információ visszacsatolása, 

szabályozó körök 
• Negatív és pozitív visszacsatolás  
• Modell: vércukorszint szabályozás 
• A pajzsmirigy, a mellékvese és a 

hasnyálmirigy legfontosabb hormonjai és 
hatásaik 

• A nemi működések hormonális 
szabályozása 

• A női nemi ciklus  
• A neuroendokrin kapcsolat, a 

hipotalamusz - hipofízis rendszer 
Az idegi szabályozás 

• Vegetatív szabályozás, a szimpatikus és 
paraszimpatikus idegrendszer 

• Központi és környéki idegrendszer 

 

 
Az élő állapot a környezettől eltérő, 
viszonylagosan állandó belső 
viszonyokat feltételez. 
 
A szervezet szabályozott belső 
környezettel rendelkezik, amely a sejtek 
és szövetek számára ideális, fenntartható 
viszonyokat biztosít.   
 
A belső környezet állandóságának 
fenntartása visszacsatolásos 
szabályozókörök működésének 
eredménye. 
 
A biológiai szabályozás csak bizonyos 
határok között képes kiegyenlíteni a 
környezeti hatásokat. 
 
Az ideg- és hormonrendszer összetett és 
egymással összekapcsolt szabályozó 
működést végez. 
 
A hormonok nem csak az aktuális 
egészségi állapotért felelősek, hanem a 
szervezet fejlődési folyamatait is 
szabályozzák. 
 
A vegetatív idegrendszer a belső 
működések automatikus irányítója. 
 

 
Milyen tekintetben ellentétes, ill. 
hogyan értelmezhető az élő 
rendszerek belső egyensúlya és 
az élettelen környezet 
termodinamikai egyensúlya? 
 
Milyen jellemzői vannak a belső 
környezetnek és mely szervek a 
szabályozásuk végrehajtói? 
 
Hogyan működik a negatív 
visszacsatolás és milyen 
biológiai, illetve technológiai 
szabályozási folyamatokban 
találkozhatunk vele? 
 
Milyen módon és milyen határok 
között képes fenntartani a 
szervezet az állandó 
testhőmérsékletet? 
 
Milyen szervi- és működési 
kapcsolat van az ideg- és a 
hormonrendszer között? 
 
Hogyan lehet beavatkozni az 
akaratunktól független vegetatív 
szabályozási folyamatokba? 

 
M/1,2,3,
5 
 
I/1,2,3,4
8,11,12,
14,15,16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/4,7,8 
11 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Egészség, betegség 
Az egészség fogalma, a betegségek okai, betegség csoportok 
Fertőző betegségek 

• Kórokozók típusai, a fertőzési módok összehasonlítása 
• Megtámadott szervek,  légző-, emésztő-, idegrendszer, bőr  

Higénia, fertőtlenítés, járványok 
A szervezet védekezőképessége  

• Saját nem saját felismerés, antigének 
• A nem specifikus és specifikus immunválasz 
• A sejtes védekezés 
• A humorális immunválasz 
• Az immunválasz kémiai szabályozása 
• Védekezőképesség és lelkiállapot, a pozitív gondolkodás 

fontossága 
Degeneratív betegségek fajtái és okai 

• Rák (mutagén anyagok, vírusok ...) 
• Mozgásszervi (mozgáshiány, erőltetés) 
• Keringési (táplálkozás, életmód) 
• Öregedés és egészség 

Balesetek: baleseti sérülések formái, ellátásuk 
Életmód és egészség 

• Egészséges táplálkozás fontossága, mennyiségi és minőségi 
szempontjai 

• Egészségmegőrzés és mozgás 
• Egészségkárosító szokások: dohányzás, alkohol, kábítószer 
• Egészségtelen lakás- és munkahelyi viszonyok 
• Stressz 

Öröklődés és egészség 
• Genetikai rendellenességek 
• Hajlamok 
• Védekező képesség 

Környezet és egészség 
• Rákkeltő anyagok, mérgek, sugárzások 
• Baleset megelőzés 
• Létezésünk kockázatai 

 

 
A különböző homeosztatikus 
tényezők az egészséges és a beteg 
emberben sem állandóak, de a 
beteg embernél átléptek egy 
határértéket. 
 
A szervezet immunrendszere 
rendkívül komplex és hatékony, 
de egyben sérülékeny is. 
 
Az immunválasz igen sokrétű 
lehet, alkalmazkodik a támadó és 
a támadás jellegzetességeihez. 
 
A saját-nem saját megtanulása 
embrionális és újszülött korban 
történik meg. 
 
A HIV a T-limfocitákat támadja 
meg. 
 
A lelkiállapot visszahat az 
egészségünkre. 
 
A rák kialakulásáért végső soron 
a DNS-ben történt változások a 
felelősek. 
 
Az életmód egyes kockázati 
tényezőit mennyiségi értelemben 
is lehet jellemezni, ezzel 
tudatosabb életvezetés alakítható 
ki. 

 

 
Hogyan vizsgálható az egészség 
és a betegség a homeosztázis 
szempontjából? 
 
Hogyan gyengülhet le az 
emberi immunrendszer? 
 
Milyen hatásra, milyen 
immunválasz születik? Mi 
történik az immunválasz 
elmaradása esetén? 
 
Miért fontos, hogy védjük a 
terhes anyát és az újszülöttet a 
káros behatásoktól az 
immunrendszer szempontjából? 
 
Hogyan választódnak ki az 
adott helyzetben megfelelő, a 
támadóhoz illeszkedő 
ellenanyag molekulák? 
 
Mi történhet akkor, ha a T-
limfociták nem működnek? 
 
Hogyan és milyen módon hat 
vissza lelkiállapotunk 
egészségünkre? 
 
Milyen elváltozásokat, 
károsodásokat okozhatnak a 
mutációk?  

 

 
M/1,4,5 
 
I/1,2,4,5
6,7,8,10
11,13,14 
16 
 
K/1,2,3,
4,5,6,7 
 
SZ/1,2,3
4,5,6,7,8
9,10,11,
12,13,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Az evolúció műhelyében 
Az evolúció alapgondolata és bizonyítékai 

• A természetes szelekció 
• A polimorfizmus szerepe, a populáció 

mérete 
• Genetikai egyensúly, ideális és reális 

populáció 
• A fajok keletkezésének formái: 

adaptív, nem adaptív 
Evolúció történet 

• Földtörténeti korok, kormeghatározási 
módszerek 

• Prebiotikus evolúció 
• Az élet keletkezése, mikrobiális 

életformák és életközösségek 
• A földi környezet változásai, nagy 

átállások 
• A kész szerves anyagok elfogyása, az 

oxigénes légkör kialakulása 
• Kozmikus hatások, éghajlatváltozások, 

felszínátalakulások 
• Az eukarióták kialakulása és 

elterjedése 
• A nagy élőlény országok szétválása 
• Életfejlődés a tengerekben 
• A szárazföldi életközösségek 

kialakulása, az élőlények 
alkalmazkodása 

• A jelenkori élővilág kialakulása 
Az ember evolúciója 

• Korai emberfélék 
• Homo nemzetség 
• A mai ember kialakulása 

A kulturális evolúció, mémek 
 

 

 
A fajkeletkezés „végeredménye” ritkán 
tapasztalható meg egy emberöltő alatt. 
 
Az ideális és a reális populáció között 
jelentős eltérések lehetnek. 
 
Az evolúciónak vannak adaptív és nem 
adaptív formái is. 
 
A földi élet szervetlen anyagokból 
szerveződött. 
 
Az oxigénes légkört a fotoszintetizáló 
élőlények alakították ki. 
 
Kozmikus hatásokra az evolúció menete 
jelentősen módosulhat. 
 
A kutatók szerint mind a mikro-, mind a 
makroevolúciónak szerepe volt az 
élővilág evolúciós fejlődésében. 
 
Az emberfélék evolúciója még nem 
teljesen feltárt, vannak még kérdőjelek. 
 
A csimpánz hangképző apparátusa 
alkalmatlan a tagolt beszédre. 
 
A Homo sapiens térnyerésének okai 
még nem teljesen tisztázottak. 

A csupasz bőr kialakulása körül még 
vannak kérdőjelek. 

 

 
Hogyan vizsgálható az evolúciós 
folyamat? 
 
Miért és hogyan alakulnak ki az ideális és 
a reális populáció közötti különbségek? 
 
Milyen, az emberi társadalmakkal is 
kapcsolatos formái vannak az adaptív és 
nem adaptív evolúciónak? 
 
Milyen bizonyítékai vannak a földi élet 
szervetlen eredetének? 
 
Mely a földtörténeti múltban élt élőlények 
szervezete tartalmaz zöld színanyagot? 
 

Milyen kozmikus katasztrófákkal és 
hatásokkal kellett szembesülnie az 
élőlényeknek az evolúció során? 

Milyen forradalmi és milyen „lassú” 
változások jöttek létre az evolúció során? 
 
Hol és mikor nem egyértelmű az 
emberfélék evolúciójának törzsfája? 
 
Mi a különbség az ember és a csimpánz 
hangképző apparátusa között? 
 
Hogyan volt képes a Homo sapiens 
benépesíteni a Földet? 
 
Milyen funkciója lehet a szőrnek? Miért 
nem szükséges ez az ember számára? 

 
M/3,4,5 
 
I/1,2,7,8
10,11,13
14,15 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/2,4,7
8,9,10, 
14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Magatartás, viselkedés, lélek 
Az állatok viselkedésének alapelemei 

• Párhuzamok a főemlősök és az ember 
viselkedési mintázata között 

 
Az ember természete, magatartása  

• Fajspecifikus viselkedési jegyek 
• Csoportélet 
• Agresszió és együttműködés 
• Szexualitás, család 
• Szociális szerepek, szabálykövetés, 

empátia 
• Nevelés, tanítás 
• Konstrukciós készség 
• Kommunikációs készség 

 
Agy és lélek 

• Az agykéreg felépítése 
• A nagyagy mélyebb területei, limbikus 

rendszer 
• Érzelmek, beállítódások, ösztönök 

 
A lelki betegségek csoportjai, tünetei 

• Diagnosztikai és terápiás lehetőségek. 
• Kedélybetegségek, depresszió. 
• Magatartási problémák és tanulási 

nehézségek 
• Mániák, Fóbiák, pánikbetegség 
• Skizofrénia 
• Szenvedélybetegségek, drog, alkohol, 

dohányzás. 
• Nemek és életkorok pszichológiai 

jellegzetességei, degeneratív folyamatok. 

 

 
Az emberi viselkedést csak részben 
magyarázza az állati múlt. 
 
Az agresszió és az együttműködés is emberi 
sajátosság. 
 
Az ember valójában nem tökéletesen 
monogám faj. 
 
Az emberi kommunikáció semmivel nem 
összevethető. 
 
Az ember szabálykövető és szabályszegő lény 
is egyben 
 
Az agykéreg talán a legbonyolultabb 
szerveződésű anyagi rendszer. 
 
A lelki betegségek bizonyos esetei jól 
gyógyíthatók kémiai szerekkel. 
 
Az ember sok olyan szert, készítményt 
használ, ami valamilyen formában 
befolyásolja az agyműködését, viselkedését. 
 
Az időskori szellemi képességcsökkenést 
betegségek okozzák. Az egészséges, de idős 
ember szellemileg más, mint a fiatal, de azzal 
azonos értékű lehet. 

 
Milyen hasonlóságok és milyen 
különbségek figyelhetők meg a 
főemlősök és az ember 
viselkedései között? 
 
Mennyiben magyarázható az 
emberi agresszió evolúciós 
múltunkkal? 
 
Mik a monogámia feltételei az 
állatvilágban? Hogyan függhet 
össze a párkapcsolatok 
váltakozása evolúciós 
múltunkkal. Feljogosít ez bárkit 
bármire is? 
 
Milyen kommunikációs 
formákat alkalmaznak az 
állatok? Milyen hasonlóság és 
különbség fedezhető fel az 
emberek és állatok között? 
 
Milyen evolúciós (és 
társadalmi) stratégiák 
vezethettek mindkét 
tulajdonság kialakulásához? 
 

 
M/1,2,3,
4,5 
 
I/1,2,5,6
7,8,11, 
14 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/1,2,3
4,5,6,7,8
9,10,11, 
14 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Alkalmazkodási stratégiák a kultúrák 
világában 

A "fejlett", "fejlődő" és primitív fogalmak 
relativizálása. 
 
Az "elvevő és meghagyó" szemléletű társadalmak. 
Az őserdei társadalmak kulturális ökológiája. 
 
Szimbiotikus világok. (Együtt élő társadalmak) 
 
Az ún. "elmaradott" földművelő társadalmak 
ökológiai rendszerbe ágyazott kultúrája. 

• Jáva 2000 éves (intenzív) mezőgazdasága 
 
A városok és a vidék strukturális és funkcionális 
kapcsolatai 
 
Ökológiai szemléletű filozófiák, vallások 

• A kínai és a japán természetfelfogás 
• A taoizmus szemléletmódja: az organikus 

univerzum 
• Indiai filozófiák: Ember és Természet 

összhangja 
• Ökológiai szemléletmód a 

kereszténységben. 
 
Természetvallások, a Föld és az Ég szellemei. 
 
Rítusok és természetmítoszok. 
 
Vallási specialisták természet közelben 
 
Modern ökológiai filozófiák, ideológiák 

 

 
A „fejlett” kifejezés relativitása 
 
A természet kizsákmányolása globális 
katasztrófához vezet. 
 
Az őserdei társadalmak eredendően 
„környezetvédők”. 
 
Az intenzív mezőgazdasági termelés sem 
feltétlenül környezet ellenes. 
 
 
Az ökológiai szemléletmód a nyugati és a 
keleti filozófiákban is jelen van. 
 
A természet nemcsak a vallásos 
gondolkodásban, hanem a rítusok, ceremóniák 
során is megjelenik. 
 
A modern ökológiai filozófiák a modern 
társadalmakban jelentek meg, alternatívát 
kínálva a fennálló „elvevő” társadalom 
helyett. 

 

 
Mondjunk a „fejlett” 
társadalmakra jellemző 
visszásságokat! Mondjunk a 
„fejletlennek” nevezett 
társadalmakból pozitív 
példákat! 
 
Milyen hagyományos 
(„meghagyó”) közösségeket 
ismerünk? 
 
Milyen „környezetvédő” 
szokásokat találhatunk az 
őserdei társadalmaknál? 
 
Milyen „környezetbarát” 
technikákat valósítottak meg 
Jáván, vagy Kínában az ókortól 
napjainkig. 
 
Milyen vallással kapcsolatos 
fogalmak, gondolatok vannak, 
amik kapcsolatban vannak az 
„ökológiai” szemlélettel? 
 
Milyen mítoszok, rítusok 
vannak, melyek kapcsolatba 
hozhatók a természettel, az 
ökológiai szemlélettel? 
 
Hogyan és milyen módon 
valósíthatók meg a modern 
ökológiai filozófiák elméletei? 

 

 
M/4,5 
 
I/1,2,3,4
5,6,7,8, 
11,12,13
14,15 
 
K/1,2,3,
4,5,6,7 
 
SZ/2,3,4
5,6,7,8,9 
10,11,13 
14,15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Fenntartható fejlődés 
Az emberi környezet, mint ökológiai rendszer. 

• Rendszerelméleti alapok. 
• Pozitív és negatív visszacsatolási formák, 

körfolyamatok. 
• A falu és város, mint ökológiai rendszer. 
• Rendszeridegen és rendszerbe ágyazott 

gazdálkodási formák. 
Az organikus mezőgazdaság.  
Humánökológus építkezés (rendszerbe ágyazott 
építkezés). 

• Mit tehetünk otthon? Javaslatok közvetlen 
környezetünk ökológiai szemléletű 
átalakítására. 

Népességnövekedés, városiasodás. 
• A városi és vidéki ember szimbólumrendszere 

és annak váltakozása. 
• A közlekedés és a kereskedelem városi 

hatalma. 
• Városépítés, városszépítés humánökológiai 

alapokon. 
• Reális és irreális reformok a városi 

létformában. 
• A globalizáció kiteljesedése, új problémák a 

városok és a vidék kapcsolatában. 
• A fenntartható város és a fenntartható vidék. 
• A fenntartható fejlődés, a város és vidék 

szimbiotikus kapcsolata 
Alternatív megoldások 

• A Schumacher - féle közgazdasági modell. 
• A biogazdálkodás. 
• Amerikai alternatív mezőgazdasági rendszerek. 
• Az indiai falureform. 
• Magyarország: Gyűrűfű, Drávaköz, 

Gömörszőlős. 

 

 
Az organikus mezőgazdasági termékek 
drágábbak, de egészségesebbek. 
 
Környezetünk ökológiai átalakítása terheket 
ró ránk és környezetünkre egyaránt. 
 
A városok növekedése egyes esetekben nem 
ellenőrizhető, öngerjesztő folyamat.  
 
A városba áramló emberek a városi (azaz a 
saját) élet minőségét csökkentik. 
 
Az ingázás miatt rendkívüli módon növekszik 
a városi szennyezés. 
 
A jelenlegi rendszerben a városok és a vidék 
fejlődése nem fenntartható. 
 
 
Vannak már alternatív megoldások és 
alternatív lehetőségek (Magyarországon és 
külföldön is), mégsem terjedtek még el. 
 
 

 
Hogyan oldható fel a 
problémából adódó 
ellentmondás? 
 
Milyen problémákkal 
(társadalmi, pénzügyi, egyéb) 
szembesülünk, ha 
környezetünket ökológiai 
szempontok alapján alakítjuk 
át? 
 
Miért áramlik a vidéken élő 
lakosság a városokba? 
 
Miért ingáznak a város 
(munkahely) és a lakóhely 
között az emberek? 
 
Hogyan változtat(hat)ja meg az 
információs társadalom 
kialakulása a vidéki életmód 
jellegzetességeit? 
 
Milyen változtatások 
szükségesek a fenntartható 
fejlődéshez? 
 
Mi lehet az oka az alternatív 
megoldások 
népszerűtlenségének? 
 
Milyen alternatív 
modellkísérletek vannak 
itthon és a nagyvilágban? 

 
M/1,4,5 
 
I/1,2,3,4
5,6,7,8, 
11,12,13
14,15, 
 
K/1,2,3,
4,5,6,7 
 
SZ/1,2,3
4,5,6,7,8
9,10,11,
12,13,14 
15 
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Tartalom Probléma Kérdés Komp. 

Anyag, ember, tudomány 
Az anyag birodalma 

• A proton és az elektron világa 
• Mezők és hullámok 
• Tömeg és energia 
• A szétszóródó energia 
• Állandóság és változás 
• Élő állapot 

 
Az ember birodalma 

• Állati rokonság: rosszul sikerült válóper 
• Technológia és gazda(g)ság, avagy az 

evolúció mégis folytatódik 
• Föld és emberiség: szimbiózis vagy 

parazitizmus? 
 
A tudomány birodalma 

• A tudomány társadalmi ellenőrzése 
• Elit- és népszerű tudomány, a tudomány 

"eladhatósága" 
• Az alkalmazás problémái, felelőssége 

(nukleáris- és biotechnológia) 
• Egyensúlyzavarok generálása és elhárítása 

 

 
Az anyag alapvető szerveződési szintje az 
elemi részecskék világa. Leírására vannak 
használható elméleteink, de a fizikusok 
más lehetőségeket is kutatnak. 
 
A Világegyetem legtávolabbi térségeiből 
az onnan érkező hullámok szállítanak 
információt. 
 
A gravitáció természetének pontos 
tisztázása feltétele az anyagi világot leíró 
nagy Egyesített Elmélet megszületésének. 
 
Az emberi szellem magasabb rendű 
működése mellett az agyunk mélyebb 
rétegeiben régről öröklött ösztönök és 
beállítódások működnek. 
 
Az emberi faj sikeresnek bizonyult a 
technológiaépítésben és a 
természetpusztításban. 
 
A tudományos megismerés önmagától 
építkező folyamat, amit a társadalom 
gazdasági és jogi eszközökkel 
szabályozhat. 
 
A tudományos eredményekért, az 
alkalmazásból eredő következményekért a 
tudományos világ és a civil társadalom 
közösen visel felelősséget. 
 

 
Milyen vizsgálati eszközei és 
módszeri vannak a 
részecskék világának? 
 
Mi a lényege a 
húrelméletnek? 
 
Milyen hullámhosszakon 
veszünk, illetve sugárzunk 
jeleket a Világegyetem 
vizsgálata során? 
 
Milyen szerepet játszott a 
kultúra kialakulása az 
állatvilágtól való 
elszakadásban? 
 
Mely technológia területek a 
„legsikeresebbek” a 
természet elpusztításában és 
melyek a megvédésében? 
 
Hogyan fejlődött az élettel, 
élő állapottal kapcsolatos 
emberi tudás a történelem 
során? 
 
Milyen kutatási területeken 
vannak tiltó rendelkezések 
érvényben és milyen okból? 
 
  

 
M/4,5 
 
I/1,2,3,4
5,6,7,8, 
11,13,14 
16 
 
K/1,2,3,
4,5,6 
 
SZ/1,4,5
6,7,8,9 
10,11 
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Földrajz tantárgy 
A földrajz részmunkacsoport megalakulása megváltoztatta a politechnikumi 
természetismeretet. A változást a hatosztályos rendszerre való átállás tette lehetővé, és azért 
volt erre szükség, mert tarthatatlan volt az az állapot, hogy a társadalomföldrajznak nem volt 
gazdája az iskolában, ráadásul a földrajz önmagában is egy egységes, integratív szemléletet 
kíván. 
A földrajz „részmunkacsoport” a természetismeret munkacsoporton belül működik, szorosan 
kötődik hozzá. 
 
Mi indokolta a földrajz leválasztását a természetismeretről? 
 
a) Mi a helyzet külföldön és itthon? 
Más európai és tengerentúli országokban, ahol már régebb óta létezik integrált 
természetismeret oktatás, mindig is különvált a geography (földrajz) és a science 
(természettudomány). A NAT és a kerettanterv is különválasztja a két műveltségterületet. Ez 
nyilván nem véletlen. 
 
b) Komplexitás, integráció 
A Politechnikum fontos értékei közé tartozik a tantárgyak komplex jellege és integrációja. A 
földrajzzal az a helyzet, hogy már önmagában is hihetetlenül komplex, és több 
műveltségterületet is integrál. Ebből a szempontból tehát megfelel a Politechnikum 
szellemiségének. 
 
c) Természetismeret és földrajz 
A természetismeret tantárgy a földrajz olyan részeit tudta integrálni, amely szorosan 
kapcsolódik a természettudományokhoz (az általános természetföldrajz egyes fejezeteiről van 
szó). A földrajz hatalmas területei azonban mindeddig kimaradtak (regionális földrajz, 
társadalomföldrajz és a természetföldrajz egyes részei). A természetismeret komplexitása a 
földrajz nélkül is megmarad, és a részletesebb természetföldrajzi részek hiánya olyan kis 
sérülés, ami nagy problémát nem okoz. 
 
Miért fontos a földrajz? 
A földrajz rengeteg tudomány- és műveltségterületet érint. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
gyerekeknek legyen egy térbeli, földrajzi szemléletük az őket körülvevő világról, a természet 
és a társadalom közvetlen és közvetett egymásra hatásáról. A korszerűbb földrajzi szemlélet 
nem csak széttagolva tárgyal gazdasági, társadalmi és természetföldrajzi fogalmakat, hanem 
megpróbálja ezt egységesen is láttatni. Ebből a szempontból nagy szerepe van a kulturális 
antropológiai szemléletnek is. Egy-egy terület, ország vagy régió tárgyalása nem nélkülözheti 
ezt. A globalizáció pl. nagy kihívás minden ország számára, mégis a különböző országoknak 
megvan a saját arculata: egészen másképp működik egy kelet-ázsiai ország, mint mondjuk az 
EU, és akkor még nem beszéltem az EU-n belüli igen fontos és lényeges különbségekről. 
Ezeknek a jelenségeknek a hátterében mindig ott lappanganak a kulturális gyökerek, és a 
társadalomföldrajz fontos feladata ezek föltárása. (Természetesen a teljesség igénye nélkül.) 
Ezeknek a dolgoknak persze létezik társadalomismereti, közgazdaságtani vagy akár 
természetismereti és művészetismereti megközelítése is, de a földrajzi megközelítés talán 
mindezeknél jobban “adja magát”. Néhány osztállyal felmérést is készítettünk, és azt 
tapasztaltuk, hogy hihetetlen sztereotípiák uralkodnak a gyerekek fejében, melyek árnyalása 
vagy megszüntetése fontos feladataink közé tartozik. 
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Az alapkoncepció tehát az volt, hogy a természetismeret nem veszíti el teljesen a földrajzi 
tartalmakat, hanem bizonyos, nagyon általános folyamatokat megtart, de a részletes tárgyalás 
és a regionalitás a földrajz feladata. 
 
A Földrajz tantárgy megalakulása óta integrálódott az iskola életébe, ma már kisérettségi 
tantárgyként is sokan választják a földrajzot. A diákok nem a Politechnikumban készített 
jegyzetből, hanem vásárolt tankönyvekből tanulnak. Ezek kiegészítését a részmunkacsoport 
tanárai közösen oldják meg. 
 

A Közgazdasági Politechnikumban tehát három évfolyamon, 8.-ban, 9.-ben és 10.-ben, folyik 
a földrajz tantárgy oktatása. Természetesen 11.-ben és 12.-ben lehetőség van földrajz 
tantárgyból is fakultálni, illetve a kétszintű érettségire felkészülni egy fakultáció keretében. 

A természetföldrajzi jelenségeket megpróbáljuk szorosan összekapcsolni a 
társadalomföldrajzi folyamatokkal. 

A tantárgy tanításának egyik fontos célja, hogy a diákokat ráébressze, szembesítse, a lokális 
és globális problémák összefüggéseire, azok földrajzi jellegére: a „gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan” elv megértésére. 

Fontosnak tarjuk azt is, hogy társadalomismeret és a természetismeret tantárgy földrajhoz 
kapcsolódó igényeit is kiegészítsük. Ezek a tantárgyak a földrajz testvérei, segítői, kiegészítői. 
A politechnikumi társadalomföldrajz a különböző országok, régiók és kultúrák eltérő 
társadalmi-gazdasági szerkezetének tanulmányozására is időt szakít, hogy kialakítsa a relatív, 
előítélet-mentes szemléletmódot. 
 
Az alábbi témakörök és tartalmak jelennek meg földrajz tantárgyból a Közgazdasági 
Politechnikumban: 
 
8. évfolyam: 
 
TÉMAKÖRÖK 

TARTALMAK 
 

Tájékozódás a 
földtörténeti időben 
Méretek és dimenziók 
földrajzi vonatkozásai 

A földtörténeti események időbelisége és térbelisége. A történelmi és a földtörténeti
időbeosztás nagyságrendjének eltérése. Eligazodás a földtörténeti időbeosztás főbb 
egységeiben. 
Távolságok a Földön, Európában és a Kárpát-medencében. Magasságok és mélységek a 
Föld felszínén. Területek és a hozzájuk kapcsolódó népességek a Föld kontinenseinek és
néhány országának példáján. 
 

Az Európán kívüli 
kontinensek tipikus 
tájainak és néhány 
kiemelt országának 
természet- és 
társadalomföldrajza 

Afrika 
A kontinens általános természet- és társadalomföldrajzi képe. A sivatagok és az 
oázisok, mint tipikus tájak, az „éhségövezet”. Trópusi-Afrika természeti képe. A 
Dél-afrikai Köztársaság és az arab világ vezető szerepe a kontinensen. 

 
Ausztrália és Óceánia 

Természeti képe, társadalmi-gazdasági jellemzői. 

 

Amerika 
Amerika fő részeinek eltérő természet- és társadalomföldrajzi képe. A 
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földrajzi övezetesség a kontinensen. Az ültetvény, a farmvidék, a
technológiai park és az agglomerációs zóna, mint tipikus táj. Amerika
jellegzetes országainak hasonló és eltérő természet- és társadalomföldrajzi 
jellemzői. 
 
Ázsia 
Általános természet- és társadalomföldrajzi képe. Eltérő adottságok és 
sajátos társadalmi-gazdasági fejlődési utak a kontinensen. A tajga, a
„monszunvidék”, a magashegység és az öntözéses gazdálkodás területei,
mint tipikus tájak. A földrész jellemző országai és térségei: Észak és
Kelet-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia. 

 
Európa országainak 
természet- és 
társadalomföldrajza  

Európa általános természet- és társadalomföldrajzi képe. Az Európai Unió 
általános társadalmi és gazdasági jellemzői. Észak-Európa országainak 
közös és egyedi földrajzi vonásai, kapcsolatuk a természeti környezettel. 
Nyugat-Európa országainak hasonló és eltérő földrajzi vonásai. A
történelmi múlt hatása a mai gazdasági életre. Átalakuló ipari körzetek, új
ipari ágazatok megjelenése. Kiemelten: Franciaország, Egyesült
Királyság. Dél-Európa országainak általános és egyedi földrajzi vonásai. 
A tipikus mediterrán táj, a kikötő és az üdülőövezet. A Balkán térség
természetföldrajzi adottságai és társadalmi képe. Kiemelten: Olaszország,
Horvátország, Szerbia és Montenegro. Kelet-Európa jellegzetes 
természet- és társadalomföldrajzi vonásainak bemutatása. Kiemelten:
Oroszország (a két kontinens országa) és Ukrajna. 

  
Közép-Európa 
tájainak és 
országainak 
természet- és 
társadalomföldrajza 

Közép-Európa általános földrajzi képe 
A Közép-európai-sík- és rögvidék természeti adottságai és gazdasági
feltételei. A középhegységek és a feltöltött alföldek, mint tipikus tájak. A
térség országainak közös és eltérő földrajzi vonásai. Németország szerepe
az európai gazdaságban. Közép-Európa magashegyvidékei: az Alpok és a
Kárpátok természeti adottságai, hasonló életfeltételei. A gazdasági
fejlettség különbségei. Egy alpi ország: Ausztria, és a kárpáti országok:
Szlovákia, Románia földrajzi jellemzése. Társadalmi sokszínűség Közép-
Európában, a hazánkkal szomszédos országokban. 
 

A Kárpát-medence 
természet- és 
társadalomföldrajza 

A Kárpát-medence földtörténeti fejlődése, földtani szerkezete és
természetföldrajzi képe 
Mozaikok a Kárpát-medence társadalmi-gazdasági fejlődéstörténetéből. A
társadalmi-gazdasági élet mai földrajzi vonásai. A magyarság a Kárpát-
medencében. 
 

Természeti 
adottságok és a 
társadalmi-gazdasági 
lehetőségek 
Magyarország tájain 

Magyarország társadalmi-gazdasági életének természeti alapjai. Hazánk
földrajzi fekvése, helyzete a Kárpát-medencében és Európában.
Magyarország felszíne, domborzata. Természeti adottságaink és természeti
erőforrásaink (medencejelleg, éghajlat, vízrajz, élővilág, talaj,
energiahordozók, egyéb ásványi nyersanyagok). A belvíz, az árvíz és a
tartós hóesés okozta veszélyhelyzetek. A földrajzi környezet hatása a
gazdálkodásra, a társadalom berendezkedésére, a településekre, az
építkezésre, az életmódra. A gazdasági élet telepítő tényezői, általános
vonásai és területi különbségei, az ágazatok különböző szerepe, jellemző
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vonásai. Településtípusok, településhálózat és infrastruktúra
Magyarországon. A hazai tájtípusok földrajzi jellemzése (alföldi,
dombsági és középhegyvidéki tájak). A tájak természeti erőforrásai,
természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzőik. A gazdasági élet
ágazatainak főbb jellemzői a tájakon, kapcsolatuk a természetföldrajzi és a
társadalmi-gazdasági környezettel. Hazánk tájainak idegenforgalmi,
környezeti értékei, állapota és védelme. Hazánk nemzetközi kapcsolatai,
európai integrációs törekvéseink. Budapest és környékének földrajza.
Magyarország környezeti állapota. 

 
 
9. évfolyam: 
 
TÉMAKÖRÖK  

TARTALMAK 

 
Térképészeti ismeretek  
 

A térképi ábrázolás módszerei, tematikus térképek. Egyszerű térképek
rajzolása. Térképészeti gyakorlatok. 

Kozmikus környezetünk A Naprendszer 
A Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a
világegyetemben. 
A Föld mint égitest. 
A Föld a Naprendszerben. A Föld mozgásai és azok következményei.
Tájékozódás a földrajzi térben és időben. A napi és az évi időszámítás, a
helyi- és a zónaidő számítása. 
Az űrkutatás a Föld szolgálatában. 
A mesterséges égitestek szerepe a Föld és a Naprendszer
megismerésében. Az űrkutatás eredményeinek felhasználása a
mindennapi életben, a gazdaságban. METEOSAT, LANDSAT és SPOT
műholdak. A mikrohullámú távérzékelés: SEASAT és RADARSAT 
műholdak. A GPS. 
 

A geoszférák földrajza A Föld kialakulása. 
A Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése. 
A kőzetburok földrajza. 
Földünk gömbhéjas szerkezete és geofizikai jellemzői. A kőzetburok
felépítése. A lemeztektonika alapjai, a Föld nagyszerkezeti egységeinek 
kialakulása. A kőzetburokban lejátszódó folyamatok kísérőjelenségei és
részfolyamatai: vulkánosság, földrengés, gyűrődés, vetődés. A földtani
szerkezet és az ásványkincsek előfordulásának kapcsolata. Az ásványok 
és kőzetek keletkezése, tulajdonságaik, csoportosításuk. A vulkánosság
és a földrengések hatásai az emberi társadalmakra. 
A légkör földrajza. 
A légkör anyagi összetétele, szerkezete. Az időjárási-éghajlati elemek és 
változásaik. A légkör alapfolyamatai: felmelegedés, csapadékképződés, 
légmozgások. Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok, az időjárás-
változások hatása a mindennapi életre. Az általános légkörzés. 
A vízburok földrajza. 
A vízburok tagolódása, elhelyezkedése, víztípusai. Az óceánok és a
tengerek földrajzi jellemzői. A tengervíz fizikai, kémiai tulajdonságai. A
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tengervíz mozgásai. Az óceánok és a tengerek jelentősége, természeti
erőforrásai. A szárazföld vizei: a felszíni és a felszín alatti vizek típusai,
kapcsolatuk, felhasználásuk. A szárazföldi jég. A vízgazdálkodás alapjai, 
árvízvédelem. 
A talaj földrajza. 
A talaj kialakulása, összetétele és szerkezete. A Föld jellemző talajfajtái.
A talajok ökológiai szerepe, hasznosítása  
A Föld felszínformái. 
A belső és a külső erők szerepe a felszín fejlődésében. A jellegzetes
felszínformák, kialakulásuk, átalakulásuk. A GIS – Földrajzi Információs 
Rendszer. Területfejlesztés és geomorfológia. 
A földi szférák környezeti problémái. 
Az éghajlatváltozás, a levegő, a talajok és a vizek szennyezése, a
gazdasági tevékenységek környezetkárosító hatása. Kapcsolatok a
geoszférák között: az El Nino jelenség. 
 

A természetföldrajzi 
övezetesség  

Éghajlati övezetesség. 
A szoláris és a valódi éghajlati övezetek, övek kialakulása, jellemzőik. 
A természetföldrajzi övezetesség. 
A forró, a mérsékelt, a hideg övezet és tagolódásuk. Az élővilág, a talaj, a
vízrajzi jellemzők, a felszínformálódás éghajlattól függő övezetessége. A
hegyvidékek függőleges övezetessége. A függőleges és a vízszintes
természetföldrajzi övezetesség kapcsolata. 
 

A természetföldrajzi 
övezetesség hatása a 
társadalmi-gazdasági 
életre  

A természeti és a társadalmi környezet összetevői, kölcsönhatásai. 
A természetföldrajzi övezetesség hatása a gazdasági életre. A megújuló 
erőforrások és az élelmiszertermelés éghajlattól függő övezetessége. 
A Föld népessége. 
A népesség összetétele. A népesség eloszlásának területi különbségei. A
népesség térbeli mozgásai. A népességváltozás mutatói. A különböző
népességi csoportok (emberfajták, nyelvek, vallások, kultúrák) földrajzi 
eloszlása. A népességnövekedés okai, jellemzői, időbeli és térbeli
változásai. 
Települések a Földön. 
A települések területi elhelyezkedését meghatározó tényezők. A települések és a 
társadalmi-gazdasági folyamatok kölcsönhatásai. A településtípusok és jellemzőik. 
A nagyvárosi életforma pozitív és negatív hatásai az ember életminőségére és a 
környezet állapotára. 

 
 
 
 
 
10. évfolyam: 
 
 
TÉMAKÖRÖK  
 
A világ változó 
társadalmi-gazdasági 

TARTALMAK  

 
A világgazdaság jellemző folyamatai. 
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képe 
 
 
 
 
 
 
 
A világgazdaságban 
különböző szerepet 
betöltő régiók és 
országok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy-egy távoli 
kontinens jellegzetes 
országa, gazdasága, 
kultúrái, illeszkedése a 
világgazdaságba, a 
természetföldrajzi 
alapok figyelembe 
vételével 
 
 
 
 
 
 
A globális környezeti 
problémák földrajzi 
vonatkozásai 
 
 
 
 
 
 

A globalizáció, az integrálódás, a regionális kapcsolatok felértékelődése,
a nemzeti gazdaságok önállósulási törekvései. 
A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolatai. 
A piacgazdaság. A gazdasági ágazatok közötti területi együttműködés 
lehetőségei. A multinacionális vállalatok szerepe. 
Gazdasági szektorok. 

Élelmiszergazdaság, ipar, energiagazdaság, infrastruktúra, a harmadik és
a negyedik szektor 
 
A gazdasági pólusok. 
Kialakulásuk és változó szerepük a világgazdaságban: 
Kelet- és Délkelet-Ázsia, Észak-Amerika, Európai Unió. 
A fejlődő országok. 
Általános problémáik és eltérő fejlettségű csoportjaik, helyük és szerepük
a világgazdaságban. Felzárkózásuk különböző lehetőségei. 
 
Jellemző világgazdasági folyamatok bemutatása az alábbi országok példáján: 

Benelux-államok, Svájc, Balti államok, Izrael, Egyiptom, Kuvait,
Törökország,  
 
Magyarország. 

Helye és szerepe a nemzetközi társadalmi-gazdasági folyamatokban. Az 
Unióhoz történő csatlakozás földrajzi alapjai. A gazdasági 
rendszerváltásból adódó sajátosságok. Hazánk szerepe a különböző
regionális együttműködésekben. 
 
 

Ázsia 
India, Kína, Japán, Nyugat-Ázsia (arabok, perzsák) 

Amerika 
Brazília, Mexikó és az USA 

Ausztrália és Óceánia 
Az Antarktisz 
Mint a környezeti problémák indikátora. Az Antarktisz védelme és a felosztására tett 
kísérletek 

Az Arktisz 
Országok és felség területek az Arktisz területén. Az északi-sarkvidék védelme. 
 
 

A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei. 

A demográfiai robbanás, az élelmezési válság, a nyersanyag- és energiaválság, az 
urbanizáció környezeti következményei. A környezet minőségének változásai és hatása
az élet minőségére. 

A környezeti válság kialakulása. 
 

Természeti alapok: a geoszférák kölcsönhatásainak holisztikus megközelítése – a 
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tengerek, óceánok, a légkör és a szárazföldek szoros kapcsolata az éghajlatváltozás 
tükrében, illetve a kék bolygó, mint az együttélés bolygója. A Gaia-elmélet lényege és 
környezeti, ökológiai vonatkozásai. A társadalom ökológiai modellje: önszerveződés a 
földi ökoszisztémákban és a társadalmakban. A humánökológiai megközelítés: 
együttéléstan. „Elvevő” és „meghagyó” társadalmak ma és a történelmi változások 
tükrében. 

 

A regionális és a globális környezeti veszélyek összefüggései. A környezeti válság 
elleni összefogás többszintű lehetőségei. Lokalizáció és globalizáció (társadalmi,
gazdasági megközelítések). Alternatív gazdaságmodellek. Alternatív mozgalmak
Magyarországon és külföldön (ökogazdálkodás, ökofalvak, ,civil szervezetek). A 
Természet romlása – a romlás természete: természet- és környezetvédelem külföldön és 
Magyarországon. A harmonikus és fenntartható fejlesztés elvei, a megvalósítás korlátai.

 
 

 
 
A Közgazdasági Politechnikum földrajz oktatása nagyrészt megegyezik a kerettanterv és a 
kétszintű érettségi által előírt menetnek és tartalomnak. 
 
A Politechnikum komplex tantárgyakat, tantárgyblokkokat tanít. Mivel a földrajz szorosan 
kötődik a természetismeret, a társadalomismeret és a közgazdaságtan-vállalkozásismeret 
tantárgyblokkokhoz, azoknak jó alapot nyújt, de egyes fejezeteket ezek a tantárgyak át is 
vállalnak a földrajztól. Nyilvánvaló, hogy egy hagyományos gimnázium földrajzoktatásában 
nagy szerepet kapnak (10. évfolyamon) a közgazdaságtani, világgazdasággal kapcsolatos 
fogalmak, nálunk azonban ezt a tanulók közgazdaságtanból tanulják. A komplex 
társadalomismereti oktatás is megtanít bizonyos témaköröket, és a természetismeretnél is 
vannak átfedések, így a földrajznak kevesebb óraszáma van, mint a kerettantervben. Az iskola 
óraszervezéséből adódóan (ld.: más tantárgyak) 7. évfolyamon nincs földrajz tantárgy, 8. 
évfolyamon viszont heti két órával rendelkezik. A fölsőbb évfolyamokon (9-10) megegyezik 
az órák száma a kerettantervi óraszámmal. Így összesen egy órával van kevesebb a földrajzra 
a kerettantervben előírtnál. A fenti módosítást viszont csak egyes témák átcsoportosításával, 
egyes tartalmak elhagyásával (más tantárgyaknál jelennek meg), illetve új témák 
megjelenésével lehet értelmezni. 
 
Az új tartalmak a már meglévőkhöz csatlakoznak, mintegy kiegészítik azt, leginkább, 
kilencedikben és tizedikben. 
 
Más tantárgyaknál megjelenő tartalmak: 
 
a) a társadalomismeretnél jelenik meg, a földrajzban csak utalunk rá: 
A Kárpát-medence társadalmi-gazdasági életének mai változásai. A magyarság a Kárpát-
medencében, etnikai csoportok a Kárpát-medencében és Magyarországon. 
Protekcionizmus, világgazdasági szerepkörök történeti és területi változása, nemzetközi 
kapcsolatok, szervezetek. Az adósságválság. 
Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának földrajzi, gazdasági feltételei. A 
gazdasági rendszerváltásból adódó sajátságok. 
 
b) a társadalomismeretnél is megjelenik: 
A vízgazdálkodás alapjai, az árvízvédelem. 
A volt Szovjetunió és az USA mezőgazdasági övezetei és az ebből adódó termelési struktúra. 
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Monokultúrák a mezőgazdaságban. 
A települések típusai, szerepkörei, szerkezetük és az urbanizáció. 
A globalizáció az integráció és a regionális kapcsolatok. 
A fejlődő országok problémái, eltérő fejlettségű csoportjai. 
Egyedi szerepkörrel rendelkező országok: Törökország, Izrael, Egyiptom, Kína. 
Az energiaválság. 
 
c) a közgazdaságtannál és a vállalkozásismeretnél jelenik meg: 
A gazdasági élet szerkezetének átalakulása: telepítőtényezők, szektorok, tercier és az 
információs szektor előretörése. 
Protekcionizmus, világgazdasági szerepkörök történeti és területi változása, nemzetközi 
kapcsolatok, szervezetek. 
A nemzetközi tőkeáramlás. Az adósságválság. A tőzsde. A pénzügyi szervezetek. 
„Adóparadicsomok”, „banánköztársaságok”. 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás gazdasági feltételei, előnyei, hátrányai. 
 
d) a közgazdságtan-vállalkozásismeretnél is megjelenik: 
Multinacionális vállaltok. 
A világgazdasági pólusok. 
A fejlődő országok gazdasági problémái. 
A demográfiai robbanás, az élelmezési válság, nyersanyag- és energiaválság. 
Regionális és globális környezeti veszélyek összefüggései. 
e) A geoszférák földrajza, a környezet- és természetvédelem számos ponton kapcsolódik a 
természetismerettel 
 
Átcsoportosítások a földrajzban: 
A 7.-8. évfolyamos tananyag egyes regionális földrajzi témakörei kerültek át 10. évfolyamba, 
ahol szintén szóba kerülnek a régiók, ráadásul más szempontok is kiegészítik. A 
Közgazdasági Politechnikum 8. évfolyamos földrajz óráin a tanulók megszerzik a Föld 
távolabbi régióiról az alapismereteket, de a részletesebb tárgyalásra 10. évfolyamon kerül sor. 
Így került a 10. évfolyamba Ázsia, Amerika, Ausztrália és Óceánia egyes országainak 
részletesebb tárgyalása. Európa, a Kárpát-medence és Magyarország tárgyalása megtartotta a 
kerettantervi módozatot. Azok a tanulók, amelyek később, 9. évfolyamon érkeznek hozzánk, 
és korábbi iskolájukban részletesebben tanultak a fent említettekről, egy kicsit jobb alapról 
indulnak ugyan, de a más fajta összefüggések feltárása miatt, sok újdonságot fedezhetnek fel 
ezekben a témakörökben is. 
 
A tantervből is kitűnik, hogy a Politechnikumi földrajz igen nagy hangsúlyt kíván fordítani a 
könnyen félreértelmezhető fogalmak magyarázataira és értelmezésére, amelyek átszövik a 
hagyományos földrajz tudományát is. Az olyan kifejezések, mint pl. a „fejlettség” vagy a 
„primitív”, igen könnyen értékítélet kialakulásához vezetnek, és egy félreértelmezett 
evolúciós szemléletet eredményez, ha nem kap kellő hangsúlyt relativizálásuk. Iskolánk 
pedagógiai programjában is jelen van ez a szemléletmód, de fontosnak tartjuk, hogy tantárgyi 
szinten is megjelenjék. A földrajz ennek fontos terepe, a társadalomismerettel karöltve. 
Hangsúlyeltolódás figyelhető meg a környezeti problémák tárgyalásánál is, ahol a komplex 
természetföldrajzi és társadalomtudományi jelenségek külön-külön és együtt is megjelennek, 
nemcsak a problémák, hanem az elméletek és a már megvalósult vagy megvalósulandó 
gyakorlati eredmények szintjén is. 
Természetesen mindezek megjelennek a kerettantervben is, de a Politechnikum erre több időt 
és energiát kíván szánni. 
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A Közgazdasági Politechnikum földrajz tantárgyánál is alkalmazzuk a természetismeretnél is 
jól bevált Házi Dolgozat rendszert és a projekt módszert. A Házi Dolgozatok és projektek egy 
része szorosan kapcsolódik a természetismerethez is. 
 
Példaként álljon itt néhány Házi Dolgozat téma a 9. évfolyam első negyedévéből: 
 
1. Régi korok térképei (ókori, középkori, újkori térképek illetve térképészet) 
2. Időszámítás a múltban (a babiloni, egyiptomi, kínai, közép-amerikai, görög-római 

időszámítás) 
3. A Föld mágneses pólusainak vándorlása az évmilliók során és az elmúlt évtizedekben 
4. Alfred Wegener munkássága és elmélete a kontinensvándorlásról 
5. A Hawaii-szigetek kialakulásának története 
6. A Japán-szigetvilág kialakulásának története 
7. A Fülöp-szigetek kialakulásának története 
8. Izland kialakulásának története 
9. Új-Zéland kialakulásának története 
10. Holt-tenger árka és a Kelet-afrikai árokrendszer közötti kapcsolatok 
11. Az indiai szubkontinens vándorlása Afrikától Ázsiáig 
12. A Szent-András törésvonal 
13. Ha valaki olyan témáról szeretne írni, ami itt nem szerepel, de a tananyaghoz kapcsolódik, 

tanárával egyeztetve lehetősége van másról is írni. 
 
A Házi Dolgozat terjedelme minimum 3 oldal legyen. A dolgozat akkor teljes értékű, ha 
illusztrációk (képek, rajzok, stb.) is kiegészítik, díszítik. A dolgozat első bekezdésében írj 
arról, hogy miért azt a témát választottad! A dolgozat végén ne feledkezz megnevezni 
forrásaidat. (Ha az Internetről is szedtél le anyagokat, akkor add meg a pontos Web-címet, ha 
könyvből dolgoztál, add meg a pontos címet, szerzőt, a kiadó nevét és az évszámot!) 
Ne feledd: nem tudományos dolgozatot kell írnod, hanem kutakodásaid, búvárkodásaid 
alapján a saját szavaiddal, a tőled nem idegen nyelvezeten megfogalmazott munkát kell 
készítened. Mellőzd az idegen szavakat, főleg, akkor, ha nem is érted őket! Ha saját 
gondolataid, kételyeid, véleményed megjelenik munkádban az kifejezetten emeli a dolgozatod 
színvonalát - még akkor is, ha esetleg tévedésen alapszik! 
 
 
A 9. és 10. évfolyam projekt témái szintén jó példái a tanulói aktivitás otthoni és közös 
együttműködéssel megvalósított, tanórán kívüli tevékenységének. 
 
9. évfolyam: 
 
“Kelttészta a Föld gyomrában” – a lemeztektonikához és a földtröténethez kapcsolódó témák 
1. Forró pontokon 

Mik azok a forró pontok (hot spots)? Hol találhatók a Földön, milyen a földrajzi 
eloszlásuk? A tenger alatti forróvizes források rejtélye és a körülöttük élő különleges 
élővilág. 

2. Kirándulás a dínók között 
Képzeletbeli kirándulás egy olyan világba, ahol a dinoszauruszok uralkodnak, vagy más 
egészen különleges állatok és növények élnek. (Kinek, melyik földtörténeti kor tetszik.) 
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Az élővilág mellett az akkori éghajlati viszonyok, kontinensek elhelyezkedése (repülős 
utazás is!), földmágneses viszonyok (iránytűt is használunk!) és egyebek bemutatása. 

 
“Egy burok, mely véd, ápol és eltarkar” – a légkör köré csoportosuló témák 
1. Meteorológiai állomás 

Egy meteorológiai állomás bemutatása. Hogyan működik, mit és hogyan mérnek? 
Lehetőség szerint egy meteorológiai állomás megtekintése (pl. Pestszentimre) 

2. Hosszú és rövid távú meteorológiai előrejelzések 
Az időjóslás tudományos háttere. Hogyan lehetséges hetekkel, hónapokkal előre jósolni? 
Miért tévedhet a napi előrejelzés is? Népi babonák, “állati” jóslások, avagy mit éreznek az 
állatok az időjóslással kapcsolatban. 

3. Éghajlatváltozás és globális felmelegedés 
A globális változások lokális hatásai, különös tekintettel Európára és a Kárpát-medencére. 

4. Az utolsó 100 év meteorológiai furcsaságai 
Különleges és érdekes időjárási helyzetek és azok magyarázata (ha lehetséges). Kapcsolat 
az éghajlatváltozással. 

 
“Cseppben a tenger” – a víz köré csoportosuló témák 
1. Szennyvíz és ivóvíz 

A szennyvíz keletkezése, feldolgozása illetve fel nem dolgozása (konkrét helyi példákkal). 
Az ivóvíz felhasználása, pazarlása és a spórolás lehetőségei. 

2. Karszt és víz 
Barlangok és karsztformák kialakulása konkrét példákon. (Pl. a budapesti Pál-völgyi és 
Szemlőhegyi barlangok példáján.) Karsztvíz szennyezés, karsztvíz felhasználás. 

3. Árvizek és árvízvédelem 
Az utóbbi néhány száz év árvíztörténelme Mo.-on. A katasztrófák okai és háttere. Emberek 
a gáton: polgári védelem, állami segítség. Megoldási lehetőségek és javaslatok a 
katasztrófák elkerülésére. 

10. évfolyam: 

Nemzetközi kapcsolatok 
1. Egy (v. több) transznacionális vállalat bemutatása. Kapcsolatrendszere, pozitív, negatív 

tendenciák a terjeszkedéssel kapcsolatban egyéb tendenciák. 
2. Egy regionális integráció története, létrejöttének okai, működése, szerepe 
3. Észak és Dél problémái, vitái. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) és aOECD szerepe 

a világban. E szervezetek ellenzői és egyéb kritikák tevékenységükkel kapcsolatosan. 
 

“Hagyomány és modernitás” 
1. Hagyományos és modern gazdálkodási típusok és a kettő között feszülő konfliktusok 
2. Hagyományos és modern társadalmi viszonyok egy országon belül. (Pl. Kína, India, 

Thaiföld, Nigéria, Banánköztársaságok, Brazília, stb.) 
3. Hagyományos (v)iszonyok – modern háborúk a Föld különböző pontjain 
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Globális problémák földrajzi eloszlása 
1. A világ aszályos területeinek térképe (földrajzi háttér, okok, problémák) 
2. A világ környezetszennyező anyagokat kibocsátó országainak rangsora, földrajzi 

elhelyezkedése (okok, problémák, következtetések) 
3. A világ élelmiszerellátása. Az élelmiszer összetétele tápanyagtartalom szerint. Éhezők és 

túltápláltak földrajzi megoszlása. 
 
Magyarország: 
Idegenforgalmi iroda: 
Útiterv készítése 1 hétre 

• reklám 
• útvonal 
• szálláslehetőség 
• látnivalók 
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Integráció és kereszttantervi tartalmak a természetismeret és 
társadalomismeret oktatásban 

A társadalomismeret tantárgy oktatásának általános céljai: 

• Az „Ember és társadalom” műveltségterület komplex megközelítése. 
• A kronologikus egyetemes és magyar történelem "nagy" korszakainak 
bemutatásával tudatosítani az emberiség XX. századig megtett útját, az egyén és a 
társadalom bonyolult viszonyrendszerét. Meghatározó szerep jut az individuum és a 
kisközösségek (család, település) együttműködési formáinak, egymásra utaltságának 
feltérképezésére. 
• Differenciált értékszemlélet kialakítása, a tantárgyi öncélúság kiküszöbölése; a 
társadalom életszerű és komplex megértése, „megélésének” előkészítése. Az empátia, a 
szociális érzékenység, a tolerancia attitűdjének erősítése, a másság tiszteletének 
természetessé, belülről fakadó késztetéssé fejlesztése. 

A társadalomismeret tartalma: 

• A tantárgy felépítése, módszerei és filozófiája szerint is erőteljesen jelenelvű. 
Ennek megfelelően a közelmúlt és a jelenismeret tanulmányozására több időt fordít, mint 
azt a kronologikus beosztás indokolná. 
• A történeti korszakok tanulmányozásának fontos eszköze a jelenre való 
folyamatos reflexió. Ennek birtokában a diákok árnyaltabban és tudatosabban élhetik meg 
saját világukat. Az értékek és értékrendek sokoldalú tanulmányozására van lehetőségük. 
Így remélhető, hogy kevéssé lesznek hajlamosak értékrendjük abszolutizálására: nyitottabbá 
és fogékonyabbá válhatnak a másság különböző formái iránt. Együttműködési 
technikáik, konfliktuskezelő képességük, kompromisszum készségük és kommunikációs 
kultúrájuk harmonikusan fejlődhet. 
• A társadalmi, állampolgári, gazdasági és filozófiai ismeretek, illetve az 
emberismeret és etika követelményei az éppen tanulmányozott korszakok megközelítési 
szempontjaivá válnak. Egy-egy fontosabb kategória így többször, de mindig életszerű 
társadalmi környezetbe helyezve, dinamikusan jeleníthető meg. 
• A történelem korszakai kifejezik az emberi civilizáció vívmányait, másrészt 
érzékeltetik a "történelmi haladás" viszonylagosságát. Az anyagi-szellemi kultúra nagy 
teljesítményei az adott korszak életminőségének tükrében, nem egyszer romboló hatásukkal 
együtt; tehát nem csupán statisztikai elemekként értékelendők. 
 
 



 161

Tematika és óraszámok 
 
Szerkezet: 

• hatosztályos képzés 7-10 
• négyosztályos képzés 9-10 
• hat- és négyosztályos képzés 11-12 (középszint) 
• hat- és négyosztályos képzés 11-12 (emelt szint) 

 
* 

 
1. Hatosztályos képzés 7-10 
 
1.1. Hetedik évfolyam;         évi 111 óra 
Az ősi társadalom        28 óra 
Az első civilizációk        50 óra 
 Sumer (6) 
 Törvényalkotás; törvény értelmezés; az oktatási törvény (10) 
 Egyiptom (12) 
 India  -  a buddhizmus, a hindu vallás (14) 
 Kína (8) 
A hellének világa        33 óra 
 
1.2. Nyolcadik évfolyam        évi 111 óra 
Róma, a birodalom        31 óra 
Az iszlám és az arab világ       20 óra 
A kora feudális Európa       25 óra 
A virágzó feudalizmus Európában      35 óra 
 
1.3. Kilencedik évfolyam        évi 111 óra 
A magyarok őstörténete; rokonnépek     20 óra 
A kora középkori Magyarország      21 óra 
A XIII. századi modernizáció      20 óra 
Nemzetiségek, önkormányzatok a középkori Magyarországon  15 óra 
Anjouk és Luxemburgiak       20 óra 
A középkori Magyarország gazdasága     15 óra 
 
1.4. Tizedik évfolyam        évi 111 óra 

A Hunyadiak kora        16 óra 
A nagy felfedezések kora       40 óra 
Török világ Magyarországon       20 óra 
Abszolutizmus és reformáció       35 óra 
 

* 
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2. Négyosztályos képzés 9-10 
 
2.1. Kilencedik évfolyam        évi 111 óra 
Az ősi társadalom        8 óra 
Az első civilizációk        25 óra 
A hellének világa        15 óra 
Róma, a birodalom        15 óra 
Az iszlám és az arab világ       12 óra 
A kora feudális Európa       14 óra 
A virágzó feudalizmus Európában      22 óra 
 
2.2. Tizedik évfolyam        évi 111 óra 
A magyarok őstörténete; rokonnépek     8 óra 
A kora középkori Magyarország      9 óra 
A XIII. századi modernizáció      8 óra 
Nemzetiségek, önkormányzatok a középkori Magyarországon  10 óra 
Anjouk és Luxemburgiak       9 óra 
A középkori Magyarország gazdasága     8 óra 
A Hunyadiak kora        10 óra 
A nagy felfedezések kora       20 óra 
Török világ Magyarországon       9 óra 
Abszolutizmus és reformáció       20 óra 
 

* 
 
3. Hat- és négyosztályos képzés 11-12 (középszint) 
 
3.1. Tizenegyedik évfolyam        évi 111 óra 
Pro libertate         12 óra 
Forradalmak kora        24 óra 
Magyarország a Habsburg birodalomban     18 óra 
Ipari társadalmak és gyarmatosítás      24 óra 
A modern Magyarország születése      15 óra 
Az első világháború        18 óra 
 
3.2. Tizenkettedik évfolyam        évi 128 óra 
Totalitárius rendszerek és polgári demokráciák    20 óra 
A második világháború       20 óra 
A kétpólusú világrendszer       20 óra 
Magyarország a szovjet hatalmi tömbben     16 óra 
Az Európai Unió        16 óra 
A modern parlamentáris demokrácia      20 óra 
Globális problémák        10 óra 
Érettségi felkészülés        6 óra 

* 
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4. Hat- és négyosztályos képzés 11-12 (emelt szint) 
 
4.1. Tizenegyedik évfolyam        évi 185 óra 
Pro libertate         20 óra 
Forradalmak kora        40 óra 
Magyarország a Habsburg birodalomban     25 óra 
Ipari társadalmak és gyarmatosítás      40 óra 
A modern Magyarország születése      25 óra 
Az első világháború        35 óra 
 
4.2. Tizenkettedik évfolyam        évi 192 óra 
Totalitárius rendszerek és polgári demokráciák    35 óra 
A második világháború       30 óra 
A kétpólusú világrendszer       30 óra 
Magyarország a szovjet hatalmi tömbben     30 óra 
Az Európai Unió        20 óra 
A modern parlamentáris demokrácia      20 óra 
Globális problémák        20 óra 
Érettségi felkészülés        7 óra 
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Az integráció területei 
Tantervi megfelelések: 

 

Tárgykör 
Témakörök Elvárások, kompetenciák 

Az ősi társadalom Az ember származása, előtörténete Ismerje az ember származásáról szóló legfontosabb elképzeléseket. 
 Az emberek és állatok különbözőségei: biológiai, 

társadalmi jellegzetességek 
Ismerje az ember és az állat közötti különbségeket; az emberi és az állati társas 
viszony hasonló és eltérő vonásait. 

 Egyén és közösség: alkalmazkodás és együttműködés Értse a beszéd és a gondolkodás összefüggését. 
 Gondolkodás, kommunikáció, tanulás. Az emberi 

szellem. Mozgatóink 
Ismerje az emberi szellem néhány sajátosságát; a cselekedetek legfontosabb 
mozgatórugóit. 

 Érdekek és értékek; az erkölcsi normák Érzékelje az élelemtermelés megindulásának döntő fontosságát az emberi 
civilizációra. 

 Vadászok és gyűjtögetők Ismerje a régészeti kutatások, a kormeghatározás néhány alapvető vonását. 
 Az eszközkészítés korszakai (paleolitikum, neolitikum) Ismerje az ősi hiedelemvilág, a halottkultusz elemeit. 
 Az első élelemtermelők  
 A család mint életünk alapvető közössége. 

Munkamegosztás a családban 
 

 A régészeti kutatások módszerei  
 A termékeny félhold. Ősi települések  
Az első civilizációk A civilizáció fogalma, tartalma. Ismerje az írás kialakulásának gyakorlati okát, egyes lépéseit 
 Folyóvölgyi társadalmak. Érezze az írásbeliség kialakulásának döntő jelentőségét, vegye észre a kapcsolatot 

az írásrendszerek egyszerűsödése és a növekvő gyakorlati felhasználás között 
 Az öntözéses gazdálkodás; az emberi együttműködés, 

kapcsolatok formái és módjai. 
Fejtse ki, hogy mit jelent a lélekvándorlás fogalma 

 Az írásbeliség kialakulása és jelentősége. Vázolja Buddha életének történetét 
 Az eszközkészítés fejlődése (réz, bronz, vas). Vázolja, hogyan jelenik meg a természet törvényeivel való összhang; illetve  annak 

megfelelés a megismert keleti eszmerendszerekben. Értelmezze, hogy az európai 
(keresztény) indíttatású gondolkodáshoz képest ez mennyiben más 

 Sumer; palota és templom; mezopotámiai istenek Legyen tisztában a mai hindu vallás elemeivel, kultuszaival 
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 Egyiptom; birodalom, vallás és művészet Ismerje a tanulmányozott vallások jelenkori megjelenését, tartalmát 
 Kína; vallás, művészet, anyagi és szellemi kultúra Legyen képes árnyaltan szemlélni a keleti vallások humanizáló erejét, az emberi 

együttműködésre gyakorolt erősítő hatását 
 Brahmanizmus, buddhizmus, hindu vallás  
A hellének világa A görög polisz; településtípus, államforma Tudjon különbségeket találni az alulról szerveződő autonóm kisközösségek és a 

felülről összetartott birodalmak között. 
 Pánhellén szerveződések: szentélyek, olimpiák Értse a demokrácia mibenlétét, az esélyegyenlőség fogalmát és korlátait. 
 A görög vallás (isten és ember a görög világban) Értse az "önkormányzat" fogalmát és jelentőségét. 
 Emberarcú görög istenek Érzékelje a görög "harmóniát", a görög művészet erejét, emberközpontúságát. 
 Görög mindennapok (gazdaság, család, a nők helyzete, 

szórakozás, testkultúra) 
Vegye észre a görög építészetben, formatervezésben a természettel való együttélés 
szándékát és kifejeződését. 

 A hellénisztikus nagyváros újdonságai (infrastruktúra, 
komfortosság, kikötők, világítótorony stb.) 

Értse a kelet-nyugat egymásra hatásának fontosságát és az emberi civilizációt 
megtermékenyítő hatását a hellénizmusban. 

 Tudomány és művészet a klasszikus korban és a 
hellénizmus idején (filozófia, matematika, építészet, 
szobrászat) 

 

Róma, a birodalom A római világ civilizációs alkotásai; a városi kultúra 
jellegzetes kellékei: útépítés, vízvezetékek, csatornák, 
fürdők 

Érzékelje a rabszolgatartás gazdasági vonzatát, a hódításokból fakadó logikáját, de 
legyen számára világos annak antihumánus, életellenes vonása is. 

 Mindennapok; szórakozás: kocsiversenyek, 
gladiátorjátékok 

Ismerje a népvándorlásban résztvevő népek szervezetét, haditechnikáját, 
életformáját. 

 Értékek, értékrend a római világban: az élet tisztelete, a 
természettel való együttélés, agresszivitás és 
kegyetlenség, nyitottság és előítéletek 

Vegye észre a "barbár" életforma vad, kegyetlen, pusztító hatása mögötti 
útkeresést, létfenntartási kényszerűséget, a demográfiai növekedés okozta 
terjeszkedés logikáját. 

 A népvándorlás; a nomád életforma, haditechnika; a mai 
nomád népek élete, kultúrája 

Értelmezze, hogy mit jelent az egyistenhit fogalma. 

Az iszlám és az arab 
világ 

A vallási és világi hatalom egybefonódása. Ismerje az arab civilizáció óriási hatását az emberiség anyagi-szellemi kultúrájára. 

 Az iszlám forradalmi szerepe (nyitottság és tolerancia). Vázolja, hogy milyen értelemben örököse az antik világ szellemiségének az arab 
birodalom. 

 Arab tudományos módszerek: a természethez és az 
emberhez való viszony; nyitottság, kíváncsiság. 

 

 Az arab tudomány és művészet jellegzetes ágazatai, 
vonásai. 

Legyen tisztában az egyház humanizáló szerepével; szocializáló és szellemi-
kulturális hatásával. Ismerje a világi papság szervezetét és a szerzetesség 
intézményét. 

A kora feudális Európa A távolsági kereskedelem. A zsidók és a feudális világ 
kapcsolata. 

Érzékelje, hogy a kora középkori Európában mit jelent a "biztonság" fogalma; az 
egyének és kisközösségek számára ez milyen lehetőségeket kínált. 



 167

  Mutassa be a kora középkori Európa építészetének funkcionális és esztétikai 
összetevőit. 

A virágzó feudalizmus 
Európában 

Gazdasági fellendülés a X. sz. után Vázolja az 1000. év utáni mezőgazdasági fejlődést, demográfiai növekedést. 

 A középkori falu; a faluközösség. Az egyén, illetve 
egyenlőség szempontjai 

Indokolja meg, hogy milyen összefüggés tapasztalható a termelékenység és a 
népesség növekedése között; vitázzanak arról, hogy automatikus-e ez az 
összefüggés. 

 A városok kialakulása; a városi önkormányzat Bizonyítsa be, hogy a faluközösség gátat szabott az egyéni kezdeményezésnek és 
felemelkedésnek, viszont mindenki számára biztosította a megélhetés minimális 
esélyét. 

 A keresztes hadjáratok; a kelet-nyugati kapcsolatok új 
fejezete; az anyagi és szellemi kultúrára gyakorolt 
hatása 

Ismertesse a középkori városiasodás folyamatát. 

  Próbálja megmagyarázni, hogy a középkori városok miért kicsik; miért nincs mai 
értelemben vett nagyváros a középkorban. 

  Sorolja fel a városi és a falusi életforma azonos és különböző vonásait. Vesse ezt 
össze azzal, amit ma tapasztal a városi és falusi életformával kapcsolatban. 

  Soroljon fel olyan növényeket, technikai eljárásokat, melyeket Európa a keresztes 
hadjáratok jóvoltából ismert meg. 

  Ismerje a lovagi életforma legfontosabb színtereit és eseményeit. 
  Vesse össze a középkori ember étkezési szokásait, étrendjét a mai modern konyha 

jellegzetességeivel. 
  Fejtse ki, hogy a középkori Európában a nők megbecsülése hogyan változott. 

Értékelje ebben e kereszténység szerepét. Vesse össze a nők európai helyzetét az 
iszlám szokásokkal, illetve a kínai és indiai állapotokkal. 

  Vegye észre a lovagi szerelem modernségét, másrészt érzékelje, hogy a szerelem és 
a házasság intézménye nem kapcsolódik össze. 

  Írjon naplót egy jobbágy, egy városi polgár és egy lovag hétköznapjából kiindulva. 
  Ismerje Szent Ferenc életét; életszemléletének középkori és modern vonásait. 
  Értékelje a mongol uralom alatti Kína civilizációját, technikai újdonságait, 

kapcsolatait a külvilággal. 
A magyarok őstörténete, 
rokonnépek 

A szibériai hantik a XX. század végén Mutassa be a vándorlás hatását magyar nép összetételére, társadalmára, 
műveltségére és életformájára. 

 Az őstörténeti kutatások bizonytalansága. Hipotézisek Vesse össze a magyar nyelv jövevényszavait és a vándorlások hatását az anyagi-
szellemi kultúrára. 

 Az ősi vallás Mutassa be a szibériai hantik sajátos életformáját: a gazdálkodás, hiedelemvilág, 
mindennapi élet hagyományos és modern elemeit! 
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Nemzetiségek, önkormányzatok 
a középkori Magyarországon 

Keleti bevándorlók a tatárjárás előtt Mutassa be a magyarországi muszlimok és zsidók sajátos helyzetét! 

 Nyugati bevándorlók; telepesek és polgárok Ismerje az asszimiláció fogalmát! 
 A peremvidékek benépesítése Mutassa be a muszlimokkal kapcsolatos asszimilációs törvények hatását! 
 Kiváltságolt területek (szász, kun, jász) Vázolja a XIII. századi magyar-kun konfliktus szociokulturális hátterét! 
 A székelység sajátos kiváltságai Mutassa be, hogy a peremterületek benépesítése hogyan befolyásolta az ország 

etnikai térképét! 
  Mutassa be és indokolja a feudális társadalom, értékrend nemzeti-etnikai 

hovatartozással kapcsolatos közömbösségét. 
  Konkrét példákkal bizonyítsa a középkori Magyarország soknemzetiségű létét! 
  Vonjon párhuzamot a székelység határvédő feladatai, valamint sajátos különállása, 

életformája, önkormányzata között. 
A Hunyadiak kora Életképek a Mátyás-kori Buda életéből (a királyi udvar, 

a reneszánsz kultúra, a könyvnyomtatás kezdetei, Buda 
város jogszokásai, a budai vásár, ivóvíz és tisztálkodás, 
lakáskultúra, egészségügy) 

Értékelje a Mátyás-kori reneszánsz kultúra megnyilvánulásait, alkotásait. 

  Készítsen riportot a budai udvar egy napjáról. 
  Ismerjen Mátyásról szóló népmeséket. 
  Értékelje, hogy miért lett népmesék hőse Mátyás királyból. 
A nagy felfedezések 
kora 

A XIV. századi válság összetevői: relatív túlnépesedés, 
éghajlati változások, természeti csapások, éhínség, a 
Nagy Pestisjárvány 

Mutassa be a XIV. századi katasztrófasorozatot. Találjon összefüggést a természeti 
csapások, az éhínség, a pestisjárvány, a társadalmi konfliktusok, háborúk, politikai 
zűrzavar között. 

 A nagy felfedezések előzményei: "aranyéhség"; új 
kereskedelmi útvonalak igénye; a portugál hajózás 
fejlődése; Tengerész Henrik; expedíciók, sikerek. 

Soroljon fel a XIV-XV. századból híres reneszánsz művészeket, alkotásokat. 

 A prekolumbián Amerika népei, civilizációja és kultúrái Fejtse ki, hogy miben "modern" a reneszánsz és a humanizmus életszemlélete a 
középkori felfogáshoz képest. 

 A nagy földrajzi felfedezések és következményeik; az 
európai és Európán kívüli kultúrák találkozása; a 
gyarmatosítás első hulláma; spanyolok és portugálok 

Elemezze, hogy ma milyen jelentés szerint használjuk a „humánum”, „humánus”, 
„humanizmus” kifejezéseket. 

 Növények és állatok kontinensek közötti cseréje a nagy 
felfedezések után. 

Vázolja a reneszánsz ember sajátos vonásait, életszemléletét. 

  Vázolja a portugál hajózás fejlődését, terveit és konkrét eredményeit 1420-1490 
között. 

  Kísérje végig a kelet-nyugat kapcsolatok alakulását 800-1492 között; különös 
tekintettel az anyagi és szellemi kultúrát megtermékenyítő jelenségekre. 
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  Értékelje, hogy az európaiak megjelenése miért okozott demográfiai összeomlást 
Amerikában; ez milyen következménnyel járt a gyarmatosítás szempontjából. 

  Értékelje, hogy a nagy felfedezések után hogyan alakultak át az európai 
táplálkozási szokások; hol, milyen új növényi kultúrák terjedtek el. 

  Találjon összefüggést az Európába került új növények és a XVIII. század 
demográfiai növekedése között. 

  Gyűjtsön össze olyan mai, mindennapi étel-, zöldség- és gyümölcsneveket, 
melyeket részben vagy egészében a nagy felfedezéseknek köszönhetően 
fogyasztunk. 

  Értékelje az újkori rabszolgatartást: általános emberi, keresztény és pusztán üzleti 
szempontok szerint. Ismerje az Afrikából elhurcoltak nagyságrendjét, élet- és 
munkakörülményeiket, az emberkereskedelemben résztvevő európai hatalmakat; 
mutassa meg a térképen az emberkereskedelem nagy afrikai és európai központjait. 

  Ismerjen korabeli forrásokat, melyek szót emelnek a rabszolgatartás ellen. 
Török világ 
Magyarországon 

Reneszánsz udvari kultúra Magyarországon Sorolják fel a XVI. századi reneszánsz kultúra néhány jelentős magyarországi 
emlékét. 

Abszolutizmus és 
reformáció 

A reformáció térhódítása Európában Sorolja fel a reformáció jelentős képviselőit, alapvető válfajait; mutassa be a 
reformált vallások jelenkori továbbélését, megjelenését. 

 Az információ közvetítésének új útjai: könyvnyomtatás; 
a nyomtatott sajtó első formái 

Vázolja a reneszánsz, a humanizmus és a reformáció kapcsolatát. 

 A természettudományok fejlődése a XVII-XVIII. 
században 

Mutassa be az udvari ember viselkedésének általános szabályait. 

  Ismerje a XVII-XVIII. századi természettudományos fejlődés alapvető 
sajátosságait; értékelje ezek hatását a felvilágosodás világképére. 

  Értékelje a „kísérlet” szerepét a valóság megismerésében. 
  Ismerje a felvilágosodás nagy alkotóit és alkotásait. 
  Bizonyítsa be, hogy a társadalomra vonatkozóan az "ész"-szempontok megjelenése 

forradalmian új társadalomkép megfogalmazásához vezetett. 
Magyarország a 
Habsburg 
birodalomban 

Magyarország új nemzetiségi viszonyai Vázolja, hogyan alakult át Magyarország nemzetiségi térképe a XVIII. században. 
Sorolja fel a legfontosabb nemzetiségeket és helyezze el őket a térképen. 

 A felvilágosult abszolutizmus kormányzati rendszere Értelmezze II. József ellentmondásos személyiségét. 
  Értelmezze, hogy Magyarország mely régiói élték át a legnagyobb változásokat az 

ország újraegyesítése után. Az általános magyarországi képbe próbálja meg 
elhelyezni saját települése történetét: változott-e a lakosság száma, vallása, etnikai 
összetétele, gazdasági profilja stb. 
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Ipari társadalmak és 
gyarmatosítás 

A mezőgazdaság tőkés átalakulása Nagy-Britanniában 
és Hollandiában 

Ismerje a mezőgazdaság tőkés átalakulásának gazdasági és társadalmi feltételeit; 
soroljon fel néhány mezőgazdasági újítást: vetésforgó, vetőgép, fajtaváltás. 

 Az ipari forradalom első szakasza; a gazdasági 
modernizáció legfontosabb területei és legjelentősebb 
találmányai 

Jellemezze az ipari forradalom első szakaszát, elterjedését (szén és vas). 

 A megváltozott természeti-társadalmi környezet: 
iparvárosok, gyárak, vasutak, bérházak, 
környezetszennyezés 

Jellemezze az új ipari városok életviszonyait, a munkások munka- és 
életkörülményeit. 

 A nagyvárosi munkásság életviszonyai; a 
munkásmozgalom első formái; a gyári törvények; a 
szocializmus ideológiája 

Hasonlítsa össze egy középkori városi polgár és egy ipari munkás munka- és 
életviszonyait. 

 Az USA területi növekedése; az aranyláz; vándorlás 
nyugatra; vasútépítés; háborúskodás az indiánokkal és 
az indián rezervátumok 

Statisztikai ábrák alapján értékelje az USA szerepét az európai kivándorlásban. 

 A rabszolgaság eltörlése – a társadalmi kirekesztés és 
társadalmi integráció kérdése 

Értékelje az indiánok sorsát az USA-ban: a "történelmi jog" szerint; az európai 
kivándorlók szempontjai szerint; a liberális szabadságjogok alapján. Segédanyag: 
az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. 

 Az ipari forradalom második szakasza; új eljárások, 
iparágak; gazdasági átrendeződés: új gazdasági 
nagyhatalmak 

Ismerje fel, hogy a rabszolgák felszabadítása az általános emberi jogok fontos 
korszakhatára. Vázolja, hogy ez az európai országokban/gyarmatokon az USA-hoz 
képest mikor következett be. Ismerje az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából 
a rabszolgatartásra vonatkozó részt. 

 A modern polgári állam működése; új feladatok: 
oktatás, egészségügy, szociálpolitika; összevetés a 
jelenkori állapotokkal 

Foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a felszabadítással (jogi szabályozással), 
automatikusan egyenjogúvá válnak-e az állampolgárok a társadalomban vagy nem. 
Ismerje a faji megkülönböztetés és a társadalmi diszkrimináció fogalmát; 
társadalmi megjelenési formáit és színtereit. 

 Városiasodás és javuló életviszonyok Mutassa be a századforduló legfontosabb tudományos felfedezéseit. 
 A XX. század első évtizede - az új világ képei; 

kísérletek és új tudományos felfedezések 
Fejtse ki, hogy a XIX. században kikristályosodó új állami feladatokat (oktatás, 
egészségügy, szociálpolitika) milyen szolgáltatási színvonalon működtette az állam. 
Vesse össze, hogy ma ki és hogyan működteti ezeket a szférákat. Indokolja meg, 
hogy miért az állam a "gazdája" ezeknek a feladatoknak. 

  Vázolja, hogy a nők szerepe hogyan változott meg a XIX. században; mely okok 
vezettek a feminista mozgalmak kibontakozásához; mit tűztek ki célul ezek a 
mozgalmak. 

A modern 
Magyarország születése 

Nemzeti törekvések és modernizáció Értelmezze a nemzeti törekvések és a modernizáció ellentmondásos kapcsolatát a 
soknemzetiségű Magyarországon. 

 A magyarországi nemzetiségek Fejtse ki, hogy miért ellentmondásos a dualista rendszer és a soknemzetiségű 
birodalom; statisztikai ábrát használva vesse össze a Monarchia nemzetiségi adatait 
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a két "uralkodó nemzet" arányával. 
 A magyar infrastruktúra, ipar és mezőgazdaság 

modernizációja: vasút, hajózás, utak, posta, távíró, 
telefon; iparfejlesztés, jellegzetes iparágak; gépesítés és 
intenzív mezőgazdasági kultúrák, nemesítések és 
fajtaváltás 

Értékelje a nemzetiségi törvényt mai szemmel. Vesse össze a jelenlegi 
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó törvénnyel. 

 Budapest világvárossá fejlődése Sorolja fel a dualista Magyarország nemzetiségeit; ismerje az egyes csoportok 
százalékos arányát az össznépességen belül; helyezze el őket a térképen. 

 A mindennapi élet változásai a századfordulón Tanulmányozzon a millenniumi ünnepségekre készült alkotásokat, albumokat, 
kiadványokat, a rendezvényekről készült fotókat. Értékelje ezeket egy magyar, 
illetve egy nemzetiségi állampolgár szemszögéből. 

 A különböző társadalmi csoportok szociális, 
egészségügyi, egzisztenciális körülményei; az 
érdekérvényesítés formái és lehetőségei 

Értékelje a társadalmi mobilizáció lehetőségét a dualizmus korában. Mutassa be, 
hogy széles társadalmi rétegek számára miért csak a kivándorlás lehetősége maradt. 

 A magyar tudomány és művészet kiemelkedő 
személyiségei 

Fejtse ki, hogy egy modern polgári államban miért szükséges, hogy mindenki 
legalább alapfokú oktatásban részesüljön. 

  Statisztikai adatok alapján vázolja, hogyan változott a különböző tannyelvű elemi 
iskolák száma 1867-1914 között. Próbálja megindokolni a nemzetiségi tannyelvű 
elemi iskolák számának csökkenését. 

Az első világháború A háború okozta szenvedések Próbálja megfogalmazni, hogy miért alakulhatott ki a XIX. században az a 
gondolat, hogy a fehér ember felsőbbrendű. Vesse össze ezt a tételt a liberális és a 
keresztény gondolkodással. 

 A szórakozás és a szabadidős programok új formái: 
sport, autó, rádió, mozi, nyaralás; a „modern nő” 
megváltozott szerepe 

Értékelje, hogy a Horthy-korszak mennyiben visszalépés az őszirózsás forradalom 
idején megfogalmazott polgári demokratikus reformokhoz képest: a választójog, a 
szólás-, sajtó- és gyülekezési szabadság, illetve a földreform esetében. 

Totalitárius rendszerek 
és polgári demokráciák 

Fasiszta diktatúra Olaszországban Sorolja fel a húszas-harmincas évek életformájának "modern" vonásait. 

 A világgazdasági válság. A liberalizmus válsága Indokolja, hogy a válság miért jelentette egyben  a liberalizmus válságát is. 
 A sztálini Szovjetunió; a kommunista modell sajátos 

gazdasági és politikai vonásai 
Határozza meg, hogy a polgári demokráciában az állampolgároknak milyen 
lehetőségei, fórumai vannak a kormányzat befolyásolására. 

 Társadalmi rétegződés és életmód a Horthy-korszakban 
Magyarországon 

Értelmezze a fajelmélet fogalmát. 

  Értelmezze az élettér fogalmát, illetve annak külpolitikai vonzatát. Nevezze meg az 
esetlegesen veszélyeztetett országokat. 

  Vázolja, hogy miért a film a legnépszerűbb propagandaeszköz a harmincas 
években. Vesse össze ezt a médiák mai szerepével, lehetőségeivel. 

  Ismerje a két világháború közötti Magyarország társadalmi rétegeit, azok 
életkörülményeit. 
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A második világháború Szervezett és civil ellenállás. Közellátás, életviszonyok 
a háború első éveiben Európában 

Lakóhelyem a II. világháború idején; helytörténeti kutatási feladat. Mennyiben 
érintették a hadiesemények a települést; hányan estek el a fronton a lakosok közül; 
voltak-e civil áldozatai a háborúnak. Voltak-e áldozatai a zsidó, illetve a cigány 
holocaustnak. 

 Az atombomba bevetése; a japán kapituláció Találjon összefüggést a technikai-tudományos háttér, a bürokratikus közigazgatás 
és a tömeges deportálások lebonyolítása között. 

 Izrael állam megalakulásának körülményei Rendezzenek vitát arról, hogy szükséges volt-e az atombomba bevetése a háború 
végén. Vizsgálják meg a katonai és erkölcsi-etikai érveket. Vessék össze az 
atombomba bevetésének tényét a "háborús bűnösség" korabeli meghatározásával; 
segédanyag: a Nemzetközi Jog Alapelvei c. dokumentum. 

A kétpólusú 
világrendszer 

 Értékelje, hogy a XV-XX. században hogyan tekint a fehér ember a többi rasszra. 
Próbálja megokolni a változást. 

  Ismerje a faji megkülönböztetés fogalmát; a mindennapi életben való megjelenését. 
  Vitassák meg, hogy a törvényes szabályozás és szankcionálás automatikusan 

felszámolja-e a rasszizmust, illetve diszkriminációt vagy nem. 
  Legyen tisztában a pozitív diszkrimináció fogalmával; annak fontosságával a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtésében. 
  Legyen tisztában az Észak-Dél effektus tartalmával; mai megjelenésével. 
  Értékelje a fegyverkezési és az űrkutatási versenyt 1945-1975 között. 
Magyarország a szovjet 
hatalmi tömbben 

Életmód és mindennapok az ötvenes években; 
fényképek, cikkek, filmek, visszaemlékezések alapján 

Vázolja, hogy 1945 után hogyan gyorsul fel a társadalmi mobilizáció 
Magyarországon; milyen társadalmi rétegeket és hogyan érint ez. 

 A hatvanas évek; a felnövekvő új nemzedék értékrendje. 
A "fogyasztói társadalom" magyarországi megjelenése 

Készítsen családtörténeti kutatómunkát. Értékelje, hogy az 1945 utáni negyven év 
gazdasági-társadalmi-politikai változásai hogyan jelennek meg nagyszülei, illetve 
szülei életében. 

 Életforma és életszínvonal a hetvenes-nyolcvanas 
években 

Értékelje, hogy 1945-1990 között a magyar állampolgárok mennyiben rendelkeztek 
az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatában megfogalmazott jogokkal. 

 A magyar kisebbségek helyzete a szomszédos 
országokban 

Értékelje, hogyan változott meg a családi munkamegosztás a nők tömeges munkába 
állásával. 

 A rendszerváltás körülményei, tartalma és 
következményei 

Rendezzenek vitát arról, hogy melyik az optimális családi munkamegosztás. 

  Rendezzenek vitát arról, hogy a népesség növekedése mennyiben függvénye az 
életszínvonalnak. 

  Sorolja fel, hogy a kétkeresős családmodell milyen intézményes-szolgáltató-
technikai háttér esetén megnyugtató. Értékelje, hogy ez ma Magyarországon, illetve 
a saját településén mennyiben adott. 

  Statisztikai adatok alapján (egy főre jutó fogyasztás, illetve tartós fogyasztási 
cikkek) értékelje a korszakban az életszínvonal növekedését. 
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  Értékelje, hogy a szocialista iparosítás hogyan hatott a településszerkezetre; ismerje 
a szocialista városépítészet stilisztikai és funkcionális elemeit. 

  Soroljon fel olyan városokat, melyek a szocialista iparosítás korszakában épültek 
vagy akkor növekedtek jelentős városokká 

  Vitatkozzanak róla, hogy a "lakótelep" mennyiben kényelmes és otthonos élettér. 
Segédanyag: egy lakótelepi életformát ideálisnak megjelenítő filmrészlet a hatvanas 
évekből. 

  Említsen példákat, hogy a szocialista iparosítás milyen környezeti károkat okozott. 
  Értékelje, hogy mit jelent az "önkizsákmányolás" fogalma. 
  Értékelje, hogy az "önkizsákmányolás" hogyan hat a személyiségre, a családi 

életre; milyen egészségügyi vonzatai vannak. Beszéljék meg, hogy ma milyen 
életvezetési technikákat látnak maguk körül. 

Az Európai Unió A gazdasági szerkezetváltás és privatizáció 
következményei a volt szocialista országokban 

Ismerje Jugoszlávia felbomlásának körülményeit; legyen tisztában a volt 
Jugoszláviára érvényes nemzetiségi és vallási megoszlással. 

 Nemzetiségi konfliktusok Kelet-Közép-Európában; a 
térség polarizálódása 

Értékelje a nemzetközi szervezetek részvételét a délszláv válság megoldásában. 

  Magyarázza meg, hogy mit jelent a "fogyasztói társadalom", illetve a "jóléti állam" 
fogalma. Értékelje ennek gazdasági-társadalmi hátterét. 

  Vitassák meg a polgári demokrácia, a jóléti társadalom és a piacgazdaság 
összefüggésének tartalmát. 

A modern 
parlamentáris 
demokrácia 

Az alapvető emberi jogok; a jogegyenlőség elve; az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

Tervezzék meg egy településükön élő átlagos (négytagú) család havi kiadásait. 

 Állampolgári jogok és kötelességek Legyenek tisztában az alapvető élelmiszerek, fogyasztási cikkek, közüzemi díjak 
árával. 

 A szocializáció folyamata és intézményei Kutatólapok alapján csoportokban végezzenek szociológiai felmérést településük 
különböző viszonyairól, az intézményhálózat működéséről; vizsgálataikról egy-egy 
óra keretében számoljanak be a többieknek, bocsássák vitára észrevételeiket; ha 
lehetséges, hívjanak meg az érintett témában a településen illetékes szakembert, aki 
az összegyűjtött kérdésekre, felmerülő kritikai észrevételekre reagál; (pl.; 
egészségügyi ellátás, oktatási rendszer, népesedési mutatók, vállalkozások, 
költségvetés stb.) 

 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek; 
kisebbségi jogok 

Teremtsenek kapcsolatot a településen élő kisebbségek szervezeteivel. 
Képviselőikkel készítsenek interjút vagy hívják meg őket az órára; beszéljenek a 
kisebbségek legfontosabb problémáiról; a kisebbségi önkormányzatok 
működéséről. 

 A magyarországi roma társadalom Értékeljék, hogy milyen szerepe lehet az oktatásnak a munkanélküliség 
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megelőzésében, az átképzésben. Véleményüket vessék össze a környezetükben 
tapasztalható állapotokkal. 

 A helyi önkormányzat felépítése, működése, feladatai Vitassák meg, hogy miért fontos a fegyverviselés engedélyhez kötése, a harci 
kutyák tartásának szabályozása, stb.. Indokolják az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatából vett pontokkal ezeknek az intézkedéseknek a jogosságát. 
Értékeljék, hogy ezek a tiltó jogszabályok milyen hatékonysággal működnek ma 
Magyarországon. 

 Kisebbségek a településen; a kisebbségi 
önkormányzatok működése; kisebbségi kultúra 

 

 Az egészségügyi hálózat felépítése. A szabad 
orvosválasztás lehetőségei. A betegek sajátos jogai 

 

 A család; a család problémái ma Magyarországon; 
családsegítő programok. 

 

 A demográfiai helyzet Magyarországon az utóbbi fél 
évszázadban. A gyermekvállaláshoz, illetve 
gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások. 

 

Globális problémák E tárgykör az integráció kiemelt, speciális 
területe. Ezért leírása külön, a 2.3.2. 
pontban olvasható. 

A Heti Világgazdaság, a napilapok, illetve a TV-híradók segítségével vázolja az 
éppen aktuális emberiséget érintő problémákat. Kapcsolja össze ezeket az 
általánosságban megismert globális problémákkal. 

  Sorolja fel azokat az országokat, melyeknek van atomfegyverük. 
  Bizonyítsa be, hogy az őserdők kiirtása végzetes lépés lehet az emberiség számára. 
  Rendezzenek kiállítást az iskolában, melynek keretében felhívják a figyelmet az 

emberiséget veszélyeztető problémákra. 
  Tudjon különbséget tenni a HIV pozitív és az AIDS beteg között. 
  Ismerjen nemzetközi és magyar statisztikát a HIV-fertőzöttek és az AIDS-ben 

szenvedők számáról. 
  Térkép segítségével nevezzen meg országokat-régiókat, ahol ma sem tartják be az 

alapvető emberi jogokat. Vázolja, hogy ennek melyek a legfontosabb okai. 
  Ismerje az Amnesty International szervezetét, céljait és eredményeit. 
  Ismerje az ENSZ keretében működő legfontosabb segélyszervezeteket. 
  Sorolja fel a harmadik világ legfontosabb problémáit. 
  Értékelje a nemzetközi szervezetek hatékonyságát és eredményeit a harmadik világ 

gondjaival kapcsolatban. 
  Értékelje, hogy a Magyarországon forgalmazott termékek összetétele, csomagolása 

mennyiben környezetbarát. 
  Értékelje, hogy a reklámok mennyiben vállalnak fel környezetvédelmi 
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szempontokat. 
  Vizsgálja meg, hogy otthoni fogyasztási szokásaik milyen mértékben 

környezetkímélőek. 
  Érzékeltesse, hogy a környezet károsítása milyen módon befolyásolja az ott élő 

emberek egészségét. Próbáljon meg összefüggést találni bizonyos fajta betegségek 
és bizonyos féle környezeti ártalmak között. 

  Említsen néhány példát arra, hogy az emberi gondatlanság, hozzá nem értés, a 
természet kizsákmányolása hogyan vezetett vissza nem fordítható környezeti 
katasztrófához (Csernobil; Aral-tó; Asszuáni-gát; Kis-Balaton stb.) 

  Gyűjtsék össze és beszéljék meg, hogy környezetükben a növények és állatok 
megbecsülésében milyen hiányosságokat tapasztalnak. Próbáljanak kapcsolatot 
teremteni illetékes intézményekkel a problémák megoldására. 

  Ismerje, hogy településén milyen technológiával történik a hulladékgyűjtés. 
  Értékelje, hogy saját településén vagy a közelében található mezőgazdasági és ipari 

üzemek mennyiben környezetbarát módon üzemelnek. 
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Tanmenet az evolúció, illetve az ősi társadalom tanulmányozásához 
 
Az ősi társadalmak 25 óra +2 összefoglalás+1 dolgozat összesen: 28 óra 

 

Megjegyzés: a tanmenet a hatosztályos képzés rendjét tartalmazza. A jelentősebb óraszámot 
az indokolja, hogy a társadalomismeret első témakörének elsajátításával párhuzamosan a 
későbbi tanulmányok szempontjából meghatározó készségeket, képességeket is kialakítani, 
illetve fejleszteni kívánunk. A négyosztályos képzésben az életkori sajátosságok, továbbá 
leginkább a jóval szűkösebb időkeretek miatt a tárgykör tanulmányozására mindössze 8 órát 
tudunk fordítani.  
 
1.1. Bevezetés, ismerkedés, tájékoztatás 
 
1.2. Együttélési szabályok 
Háttér: a tanár összegyűjti azokat az elvárásokat, melyeket előző órán ismertetett a 
gyerekekkel és amelyeket a legfontosabbnak tart ahhoz, hogy színvonalas és kiegyensúlyozott 
munka folyjék a csoportban. Ezek lehetnek általános iskolai szabályok, de lehetnek a saját 
kiegészítései is. (Pl.: aki nem ért valamit, az kézfelemeléssel jelezze; vagy: egymás szavába 
vágva ne beszéljünk; vagy: durva szavak, sértés ne hangozzék el, ne történjen stb.) A 
szabálygyűjteményt jól olvasható módon kifüggeszti a táblára. 
1.2.1. A gyerekek négy csoportban megvitatják saját javaslataikat, hogy milyen egyéb 
körülményeket szeretnének ahhoz, hogy az órákon való együttműködés, tanulás minél 
zavartalanabb legyen és hogy jól érezzék magukat. (Minimum 5 elvárást kell közösen 
megfogalmazniuk.) Tervezett idő: 15 perc. Kellék: csomagolópapír, filctoll. 
1.2.2. Minden csoport kifüggeszti saját javaslatait, majd pl. ülési sorrendben röviden 
ismertetik őket. 
1.2.3. A következő körben a gyerekek kiegészítő kérdéseket tehetnek fel az egyes 
szabályokkal kapcsolatban. (Természetesen a tanár is.) 
Megjegyzés: a gyakorlat lehetőséget ad arra, hogy a szabályok-jogszabályok „rangsorát” 
tisztázzuk: pl.: osztályon belül hozott szabály nem mondhat ellent iskolai szabálynak; iskolai 
szabály nem mondhat ellent az oktatási törvénynek stb. A feladat tágítható a helyi törvény-
országos törvény-nemzetközi jogszabály irányában is és fontos lehet a „szabadság” és 
„jogállamiság” kereteinek körbejárásához. Fogalom: konszenzus 
1.2.4. Ha széleskörű egyetértés alakulna ki bizonyos tanár-diák javaslatok esetében, akkor 
célszerű ezeket külön összegyűjtve jól látható helyen hosszú távra kifüggeszteni, hogy adott 
esetben akár hivatkozni lehessen rá. (Ez a törvénytisztelő magatartásra nevelés része lehet.) 
 
1.3-4. Az ember származása 
1.3-4.1. Az „ember” és „állat” kategóriák (hasonlóságok, különbségek) 
1.3-4.1.1. Mindenki kap egy-egy kis cetlit (különböző színűt) és szabad asszociáció alapján 
felír egy-egy szót arról, hogy mi jut eszébe arról, hogy „ember”, illetve „állat”. (Újra célszerű 
tisztázni, hogy sértés, durvaság nem lehet.) 
1.3-4.1.2. A tanár beszedi a cetliket és felírja-felolvassa a szavakat. (Ez lehetséges cenzúra is.) 
1.3-4.1.3. Tipizálás; következtetések levonása 
Fogalom: szabad asszociáció, tipikus (esetleg:sztereotípia) 
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1.3-4.2. Közös dolgaink  -  az ember és az emberszabású majom 
1.3-4.2.1. David Attenborough filmrészlet (kb. 8 perc) „szakszerűen” diót törő csimpánzokról 
1.3-4.2.2. A táblát két részre osztjuk: hasonlóságok és különbségek (az emberek és a 
csimpánzok között); a gyerekek egy-egy filccel a kezükben felírják a táblára észrevételeiket. 
Megjegyzés: közben kissé zaj lesz, de remélhetőleg utána lehet folytatni. Eszköz: videó 
1.3-4.2.3. Néhány általános észrevétel megbeszélése; esetleg kérdések megválaszolása. 
1.3-4.3. (Ha marad idő) Az ember fejlődésének biológiai összetevői (Ha nem marad idő, 
akkor a következő órát lehet ezzel kezdeni.) 
1.3-4.3.1. Részlet a Times Atlasz Világtörténet sorozatból (kb. 10 perc) Eszköz: videó 
1.3-4.3.2. A film után a gyerekek kb. 5-6 fős csoportokban kitöltik a tanár által előre kiosztott 
feladatlapot (kb. 5-10 perc) (Idő függvényében variálható a kérdések száma.) 
1.3-4.3.3. Rövid ellenőrzés 
 
1.5-6. Az emberré válás szakaszai, a kontinensek benépesülése 
Megjegyzés: ez félig meddig ismétlés a Times Atlasz-film miatt, ezért ha a film erre az órára 
csúszik, akkor itt időt lehet megtakarítani. 
1.5-6.1. „A főemlősök fejlődéstörténete” c térkép tanulmányozása (A Történelmi Atlasz 
borítójának belső oldalán látható ábra.) 
1.5-6.1.1. A gyerekek olvassák le az emberré válás pontos állomásait: állapítsák meg, hogyan 
történt a fejlődés lineáris útja és melyek a kihalt oldalágak. Határozzák meg a szakaszok 
időbeliségét is és az egyes típusok mellett jelöljék a füzetben. 
1.5-6.1.2. Csoportos ellenőrzés: vessék össze eredményüket a térkép 1. oldalán található 
fejlődésvonallal. (A tanár járkál és segít.) 
1.5-6.1.3. Közös ellenőrzés  -  a jó megoldások dicsérendők. 
1.5-6.2. Fogalmak megbeszélése: pithecus, homo, habilis, erectus, sapiens 
1.5-6.3. Térkép 1/a: a kontinensek benépesülésének tanulmányozása (honnan, milyen úton) 
1.5-6.4. Alkalmazkodás  -  a rasszok kialakulása 
1.5-6.4.1. Térkép 1/a: a gyerekek olvassák le a térképről, hogy mely rasszok alakultak ki az 
egyes kontinenseken 
1.5-6.4.2. Ellenőrzés; fogalmak: europid, mongoloid, negrid, ausztralid 
1.5-6.4.3. Milyen tényezők tették szükségessé az alkalmazkodást? 
1.5-6.4.3.1. Részlet „Az istenek a fejükre estek” c. filmből (kb. 5 perc)  -  a busmanok 
1.5-6.4.3.2. 5-6 fős csoportokban megbeszélés a film alapján: mely tényezőkhöz hogyan 
alkalmazkodtak a busmanok (testfelépítés, bőrszín, haj, szem, speciális készségek és 
jártasságok) 
1.5-6.4.3.3. Megbeszélés (Ha marad idő, lehet foglalkozni más „extrém” alkalmazkodással: 
pl. eszkimók vagy szibériai rokonságunk táplálkozási szokásai stb.; a néprajzos irodalom igen 
gazdag ezekben a leírásokban.) 
1.5-6.5.  Házi feladat: összegyűjteni és alapanyagok szerint tipizálni mai, „természetes” 
anyagokból készült eszközeinket, használati tárgyainkat: 5 típus, legalább 2-2 eszköz 
(lehetőség szerint minél egyszerűbb, egynemű legyen) 
Pl.: fakanál, falépcső, üvegtál, üvegablak, gyapjúpulóver, gyapjúszőnyeg, kőkerítés, kőház, 
tetőcserép, virágcserép, aranygyűrű, aranylánc stb. 
 
1.7-8. Eszközkészítés 
1.7-8.1. A házi feladat megbeszélése 
1.7-8.1.1. 5-6 fős csoportokban beszéljék meg egymással, hogy mit gyűjtöttek és válasszák ki 
azokat az alapanyagokat, melyeket már az ősember is szabadon fellelhetett a környezetében. 
1.7-8.1.2. A csoportok ismertetik, hogy találtak-e ilyen anyagot. (kő, fa pl.) 
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1.7-8.2. Kő- és faeszközök készítése  -  lehetséges megmunkálási formák 
1.7-8.2.1. Az előkészített (kisebb) gallyakból és kövekből próbáljanak meg a csoportok 
valami „hasznos” eszközt létrehozni. Figyeljék meg: milyen eljárás jöhet számításba: törés, 
kalapálás, pattintás, csiszolás… 
A csoportok beszéljék meg, hogy azzal együtt, hogy kő és fa, kellenek-e egyéb speciális 
tulajdonságok ahhoz, hogy eredményt lehessen elérni: pl. keménység, alak stb. 
1.7-8.2.2. A csoportok mutassák be eszközüket, annak felhasználhatóságát és értékeljék a 
munkát a megadott szempontok szerint. 
1.7-8.3. Az eszközkészítés korszakai 
1.7-8.3.1. Olvassák le a térképről (2.a-d.), mely eszközkészítési korszakokat különböztetünk 
meg az emberiség történetében. A korszakok mellé jelöljék a füzetben, hogy Európában mely 
időszakokat jelentenek ezek a korszakok. 
1.7-8.3.2. Kőkorszakok: paleolitikum, neolitikum (fogalom; meghatározás és ellenőrzés.) 
1.7-8.3.3. Fémkorszakok: megbeszélés: milyen speciális feltételeket igényel a fémek 
feldolgozása, miért réz, bronz, vas a sorrend (segédanyag: Times Atlasz Világtörténet sorozat 
filmrészlete: ősi bronz- és vasfeldolgozó módszerek; eszköz: videó) 
1.7-8.4. A tűz szerepe az ember életében  -  ha marad idő „ötletrohammal” vagy szabad 
asszociációs cédulákkal felidézhető, hogy mire jó a tűz. 
 
1.9-10. Vadászok és gyűjtögetők 
1.9-10.1. A tűz megismerése. 
1.9-10.1.1. Ha az előző órán nem maradt idő, akkor az 1.5.4. feladattal kezdhetünk. 
1.9-10.1.2. „Tűzcsiholás”  -  ha az ember vállalkozó szellemű, akkor meg is lehet próbálni. De 
ha nem, akkor meg lehet beszélni a gyerekekkel, hogyan lehet tüzet szerezni, gyújtani, s a 
„csiholás” szónak ma mi a jelentéstartalma s ez hogyan kapcsolódik a tűzgyújtás fáradságos 
tevékenységéhez. 
1.9-10.2. „Őskori étrend” 
1.9-10.2.1. 5-6 fős csoportokban a gyerekek képzeljék el, hogy „normális” erdő-mező 
körülmények között maguknak kellene vadászni-gyűjtögetni saját táplálékukat. Beszéljék 
meg: 
- hány fős lenne egy ideális csoport  -  miért 
- röviden: hogyan zajlana a csoport napirendje 
- milyen szempont szerint osztanák be, hogy ki mit csinál 
- mit lehetne vadászni, milyen eszközökkel, hogyan lehetne az eszközöket helyben elkészíteni 
- mit és hol lehetne gyűjtögetni (konkrétan) 
- hogyan készítenék el az ételeket  -  ehhez milyen eszközök, kellékek szükségesek 
- mi lenne a csoport étrendje pl. egy tavaszi-nyári napon 
- miből és mivel ennének 
- hányszor ennének egy nap, s mikor mit 
- mit innának, s miből 
- vannak-e veszélyei ennek az életformának; ha igen, pontosan melyek ezek a veszélyek 
- élhetne-e így Európa (a világ) egész népessége vagy nem (indoklás kell!) 
1.9-10.2.2. A csoportok beszámolnak egy napjukról a szempontok szerint  -  az általános 
tapasztalatok összegzésével dolgozzák fel az őskori halászó-vadászó életforma sajátosságait. 
(Ha kifutnak az időből, akkor a beszámoló-összegzés lehet a következő órán.) 
Megjegyzés: a csoportok készítsenek közös vázlatot a szempontok alapján megbeszéltekről, s 
ez legyen a bemutatás alapja. A bemutatás lehet egy jelenet is, amelyet a szempontokhoz 
kapcsolódva írtak vagy improvizálnak. Ha tételesen számolnak be, akkor jó, ha gyerekenként 
egy-egy szempontot mutatnak be, hogy mindenki úgy érezze, hogy részese a közös munka 
sikerének. 
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1.11-13. Az ősi társadalmak 
Megjegyzés: az óra az előző játékra épül; ezért sem baj, ha a bemutató ezen az órán történik. 
Kutatási feladat, mely előre kiadható: önkéntes vállalás alapján a gyerekek készítsék el saját 
családjuk nemzetség-ábráját mind anyai, mind apai ágon (tolerancia, ha valaki elzárkózik) 

Ennek alapján dolgozzuk fel a matriarchális és patriarchális társadalmakat. 
 
1.14-16. Az élelemtermelés forradalma 
1.14-16.1. Alapélelmiszerek 
1.14-16.1.1. Mindenki írjon fel a táblára két nélkülözhetetlen alapélelmiszert! 
1.14-16.1.2.. Tipizálják az egyes élelmiszereket!  
1.14-16.2. Háziasítás 
A jegyzet ábrái alapján keressék meg a felsorolt növények és állatok háziasításának területét a 
térképen. 
 
1.17-19. Régészeti módszerek 
 
1.20-21. Az ősi vallás 
1.20-21.1. Ember és természet 
1.20-21.1.1. 5-6 fős csoportokban a gyerekek gyűjtsenek 3-3- olyan természeti jelenségekre 
vonatkozó kérdést, amelyet emlékeik szerint megkérdeztek a szüleiktől-felnőttektől. A 
kérdéseket írják fel egy lapra. Beszéljék meg, hogy milyen feltételrendszer, háttér volt a 
feltétele annak, hogy választ kapjanak kérdésükre. Vitassák meg, hogy később maguktól 
rájöttek volna-e a helyes válaszra, s ha igen, miért. 
1.20-21.1.2. A csoportok ismertessék megbeszélésük eredményét. 
1.20-21.2. „Pozitív” és „negatív” természeti jelenségek 
1.20-21.2.1. A gyerekek idézzenek fel természeti jelenségeket és döntsék el, hogy pozitív 
vagy negatív „erőként” jelentek-e ezek meg a korabeli emberek számára. A tábla egyik fele 
legyen a pozitív, a másik a negatív. Mindenki a megfelelő helyre írja megoldását. 
1.20-21.2.2. Összegzés, esetleg vita; optimális esetben a méretek-mértékek kérdése 
felvetődik. 
1.20-21.3 . Az ősi művészet 
1.20-21.3.1 Kívánságok 
1.20-21.3.2. A gyerekek zsírkrétával lerajzolják tárgyszerű vágyaikat. Eszköz: zsírkréta 
1.20-21.3.3. Mikor alkalmazunk effajta eljárást: pl. kisgyerekek karácsony előtt (megbeszélés) 
1.20-21.3.4. Barlangrajzok (képek vagy vetítés) 
 
1.22-23. Mágia és halottkultusz 
1.22-23.1. Jólét és termékenység 
1.22-23.2. A totemizmus 
1.22-23.3. Melyek a temetkezéssel, végtisztességgel kapcsolatos mai szokások? Mennyiben 
általánosak és mennyiben kötődnek korhoz, valláshoz, helyhez stb.? Közös megbeszélés 
1.22-23.4. Megalitikus kultúra (filmrészlet a megalitikus építkezés fiktív próbájáról) 
 
1.24-25. Ősi települések 
1.24-25.1. Szövegelemzés: a tankönyvben olvasmányok találhatóak az első települések közül 
Jerikó, Çatal Hüyük régészeti feltárások alapján valószínűsített anyagi és szellemi 
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kultúrájáról. A gyerekeknek meghatározott szempontrendszer szerint, önállóan kell bizonyos 
információkat megkeresni a kb. három oldalnyi szövegben. 
Megjegyzés: a feladat tanulásmódszertani szempontból is hasznos a szövegértés, pontosság 
fejlesztésére. 
Megjegyzés: az idő és a csoport függvényében bővíthetjük vagy csökkenthetjük a jegyzetben 
megadott szempontok számát. 
1.24-25.3. Megbeszélés 
 
1.26-27. Összefoglalás 
Megjegyzés: az összefoglaló óra a tananyag feldolgozásához használt térképek segítségével 
történik. Ez azért is fontos, mert ez a térben és időben legkiterjedtebb anyagrész. Az 
alapvető földrajzi ismeretek rögzítésére-ismétlésére sok időt célszerű szánni, hogy később ne 
adódjék jelentős tévesztés. Az őskori és jelenkori állapotok összevetése fejleszti az 
átlátóképességet és a mai Európával-világgal kapcsolatos ismereteket mélyíti el. Pl.: 1/b.: A 
„Fontosabb őskori lelőhelyek Európában” c. térkép kapcsán a lelőhelyeket összevethetjük 
azzal, hogy ma melyik európai országban találhatóak. A többi térképhez is adódhat effajta 
kitekintő feladat; célszerű azonban ezek arányát a csoport képességeihez szabni, illetve őket 
órán begyakorolni. Lehet ez a típus szorgalmi vagy házi feladat is a felkészülés szakaszában. 
Bekerülhet a dolgozatba is, ha órán konkrétan elvégezték. 
Ismételhetünk úgy is, hogy az egyes témakörökhöz kérdéssort írunk, s a témaköröket egy-egy 
csoportra bízzuk. Ebben az esetben csak az ellenőrzés közös. 
Ha úgy ítéljük meg, hogy „fegyelmezettebb” közeg kell az összefoglaláshoz, mert irányított-
tudatos, hiányokat pótló óravezetésre van szükség, akkor frontális módszerrel dolgozhatunk 
végig. 

Az összefoglaló óra témakörei: 
1.26-27.1. Az ember kialakulása; embertípusok 
1.26-27.2. A kontinensek benépesülése 
1.26-27.3. Vadászat és gyűjtögetés 
1.26-27.3.1. Eszközkészítés 
1.26-27.3.2. Társadalmi együttélés; szerepek, konfliktusok 
1.26-27.4. Az élelemtermelés megindulása 
1.26-27.4.1. Természeti háttér, feltételek 
1.26-27.4.2. Újfajta együttműködés, szerepek 
1.26-27.5. Hiedelemvilág, vallás, szertartások 
 
1.28. Számonkérés 
A dolgozatban alapvetően négy típusú számonkérési forma van jelen. 
1. Órán begyakorolt, térképről leolvasott információ. 
2. Tanult, megtanult információ, illetve folyamat bemutatása. 
3. Tanult folyamatok, jelenségek értelmezése, összehasonlítása. 
4. Tanult folyamatok, jelenségek értelmezése, összehasonlítása mellékelt segédanyagok 

szöveg, ábra, kép, illetve forrás segítségével. 
A 3-4. típus sokkal „nehezebb”: nem lehet rá a tananyagból oldalszám szerint felkészülni. A 
felkészülési szakaszban elvégzett csoportos feladatok megbeszélései nyújthatnak támpontot 
arra, hogy milyen arányban és mélységben jutottak el a gyerekek arra a fokra, hogy képesek 
legyenek kielégítően megoldani ilyen típusú feladatokat. Lehetséges, hogy bizonyos ideig a 3-
4. típus csak csoportmunkában, illetve szorgalmi feladatként van jelen és ennek keretében 
értékeljük azokat, akik megoldják őket, de nem tesszük be a dolgozatba. 
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Lehetséges feladatok a készségfejlesztésre-alapozásra alkalmas 1-2. változatra: 
1. Tanulmányozd az ember fejlődését ábrázoló ábrát! Olvasd le a fő-, illetve oldalágak típusait 
és időrendi sorrendben sorold fel őket! Minden típusnál jelöld az időbeliséget is!  
Megjegyzés: órán megoldott feladat. Értékelés: 7 típus és 7 kormeghatározás; összesen 14 
pont. 
2. Tanulmányozd a kontinensek benépesülését! Sorold fel a kontinenseket és írd mellé, hogy 
az őskorban mely rassz, illetve rasszok népesítették be őket. 
Megjegyzés: órán megoldott feladat. Értékelés: 5 benépesített kontinens; Afrika és Ázsia 
esetében két-két rassz; összesen 12 pont 
3. Tanulmányozd Európa őskori lelőhelyeit! Sorolj fel ötöt, amelyek ma különböző 
országokban vannak! Mindegyik mellett jelöld azt is, hogy melyik országban vannak! 
Megjegyzés: akkor adható, ha elvégeztük órán. Értékelés: 5 lelőhely, 5 megfelelő ország; 
összesen 10 pont. 
4. Sorold fel a megismert eszközkészítési eljárásokat! Ne felejtsd el jelölni az időbeliséget! 
Megjegyzés: reprodukáló feladat esetleg térkép segítségével. Értékelés: kőkorszakok, réz, 
bronz, vas  -  időbeliség; összesen 10 pont 
5. Mutasd be a nemzetségi társadalom szervezetét, munkamegosztását! 
Megjegyzés: reprodukáló feladat. Értékelés: kb. 10 pont 
 

A fenntartható fejlődés 
Bevezetés:  
A környezettudatos állampolgárrá nevelés az iskola egyik legfontosabb fejlesztési feladata. E 
cél csak abban az esetben valósítható meg, ha: 
• Valamennyi szaktárgy oktatásában prioritást nyer a környezettudatos elv 

(ismeretanyag, szemléletmód). 
• Az iskola, mint élettér hitelesen képes közvetíteni a környezettudatos világ modelljét; 

s ezáltal motiválni, felkészíteni egy hasonló értékrend alapján elkötelezett állampolgári 
munkakultúrára, életformára („hulladéktakarékos” fogyasztási szokások; adott esetben 
az iskolai büfé csomagolási technológiájának, illetve kínálatának felülvizsgálata; az 
erőforrások hatékony, de takarékos felhasználása: villany, víz, papír, fénymásoló, fűtés és 
szellőztetés, stb.; szelektív hulladékgyűjtés; általában a „pazarlás” korlátozása; a 
természetes környezet tisztelete, megóvása, esztétikai és/vagy kémiai károsításának 
visszaszorítása: ezen belül a tisztítószerek és egyéb vegyszerek kiválasztásának kérdése, 
alkalmazásuk mértéke stb.) 

 
A környezettudatos állampolgárrá nevelés folyamata szempontjából optimális, hogy az új 
történelem érettségi követelményrendszere társadalomismereti, illetve jelenismereti 
tárgykörrel  -  benne a fenntartható fejlődés, illetve a globális problémák témájával  -  is 
kiegészült. Mivel ezek a témakörök a kétszintű érettségi rendjében már középszinten is 
megjelennek, a vizsga kötelező jellege, továbbá az érettségizők arányának várható 
növekedése az érintett populációban remélhetőleg hozzájárul az égetően szükséges 
szemléletváltozás megindulásához. 
 
A Közgazdasági Politechnikum társadalomismeret tanterve kezdettől fogva jelentős figyelmet 
fordított a környezeti nevelés kérdéseire. Ezen túlmenően az új érettségi követelmények 
bevezetése konkrét lehetőséget teremtett arra, hogy az egyébként elismert prioritáshoz 
nagyobb időkeretet, gazdagabb tematikai és módszertani segédletet rendeljünk. 
 
Globális problémák megjelenése a társadalomismeret tantervben:
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Tárgykör/témakörök 
A „harmadik világ” 
• összeegyeztetésének nehézségei 
• A fogyasztói társadalom és a pazarlás 
• A rövid és hosszú távú érdekek ellentmondása; a 

gazdasági haszon A gyarmati múlt öröksége 
• A „harmadik világ” helye a világgazdaságban 
• Szegénység és természeti tényezők 
• Különbségek a „harmadik világ” országai között 

(gazdasági mutatók, politikai berendezkedés, 
egészségügy, oktatás stb.) 

• Polgárháborúk, háborúk, nemzeti, etnikai és vallási 
konfliktusok, terrorizmus  -  diktatórikus 
berendezkedés 

• A népességnövekedés szociokulturális háttere 
• A népességnövekedés ideológiai háttere (szokások, 

hagyományok, vallási nézetek-hiedelmek) 
• Az analfabetizmus és a túlnépesedés kölcsönhatása 
• Kísérletek a népességnövekedés szabályozására 
• Az oktatás és egészségügy fejlesztésének nehézségei 

(analfabetizmus, szakemberhiány, ivóvízhiány, 
védőoltások hiánya, AIDS stb.) 

• Nemzetközi összefogás: a segélyszervezetek 
tevékenysége, szociális programok 

• Adósságválság  -  megoldási kísérletek 
• Kivándorlás, menekültkérdés; a migráció problémája 
• Az AIDS gazdasági és társadalmi következményei az 

afrikai kontinensen 
Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a 
fenntartható fejlődés 

• A gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés és a 
környezetvédelem összeegyeztetésének nehézségei 

• Az „eldobható” termékek kultusza  -  a szemléletváltás 
nehézségeiA környezetszennyezés forrásai és formái 
(a levegő, a víz, a talaj károsodása) 

 

Tevékenységtípusok/feladattípusok 
• információk gyűjtése forrásokból, 

segédanyagokból; 
• információ leolvasása térképekről, statisztikai 

ábrákról, táblázatokról; 
• kérdések megválaszolása források alapján; 
• adott szemponthoz kapcsolódó feltételek 

kigyűjtése forrás segítségével; 
• adott szemponthoz kapcsolódó feltételek 

kigyűjtése és csoportosítása források 
segítségével;  

• forrás alapján adott jelenség okainak, illetve 
következményeinek kiválasztása; 

• megadott elemekből összefüggéseket 
bemutató ábra készítése; 

• felsorolásból a helyes elem kiválasztása 
források alapján; felsorolásból a helytelen 
elem kiválasztása források alapján; fogalmak 
definíciója; 

• fogalmak és meghatározások összepárosítása;
• felsorolt okok és következmények 

összepárosítása; 
• szemléltető ábra, adatsor, diagram elemzése; 
• újságcikkek rövid értelmezése; 
• adott probléma okainak és 

következményeinek tömör összefoglalása; 
 

Elvárások, kompetenciák 
Tudjon válaszolni a forrás tartalmára 
vonatkozó egyszerű kérdésekre. 
Legyen képes dokumentumokból, megadott 
szempontok alapján korabeli társadalmi és 
politikai viszonyokra vonatkozó állításokat 
megfogalmazni. 

Megadott szempontok alapján tudjon 
információkat gyűjteni a forrásból, és tudja az 
információkat saját korábbi ismereteivel 
összevetni, az eltéréseket megfogalmazni és 
indokolni. 
Legyen képes különböző típusú források és 
saját ismeretei összevetésével egy témáról 
összefoglaló ismertetést írni. 
Különböző térképek összehasonlításával 
tudjon változásokat vagy folyamatokat (pl. 
etnikai, településszerkezeti, gazdasági) 
bemutatni. 
Legyen képes szöveges forrás, adatsor alapján 
diagramot, grafikont, sematikus ábrát 
készíteni. 
Tudja indokolni ezzel kapcsolatos állításait. 
Legyen képes a tartalmi követelményekben 
szereplő témákhoz kapcsolódó szemléltető 
ábrák kiegészítésére. 
Legyen képes az egy témához vagy korhoz 
kapcsolható fogalmakat kiválasztani, 
rendszerezni. 
Legyen képes a különböző történelmi 
korszakokat sokrétűen, több szempontból 
jellemezni. 
Legyen képes történelmi események okait, 
következményeit megkülönböztetni. 
 
 
Legyen képes a felsorolt történelmi tényezők 
közül az okokat és a következményeket 
összekapcsolni. 
Példákkal bizonyítsa, hogy a történelmi 
eseményeknek általában több oka és 
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Tárgykör/témakörök Tevékenységtípusok/feladattípusok Elvárások, kompetenciák 
• Látható és láthatatlan szennyezések (gázok, 

gőzök, olajszennyeződés, egyéb vegyipari 
melléktermékek, radioaktivitás) 

• Az ózonlyuk, az üvegházhatás és a globális 
felmelegedés következményei 

• Az oxigénkészletek és ivóvízkészletek 
veszélyeztetettségének mértéke 

• A hulladék elhelyezésének problémája (veszélyes 
hulladékok) 

• A hulladék újrafelhasználásának feltételei 
(szelektív hulladékgyűjtés, korszerű technológia) 

• Az állam megelőző tevékenysége (a környezet 
védelmét biztosító jogrend megalkotása, a 
környezetbarát technológiát alkalmazó 
vállalkozások támogatása, a szelektív 
hulladékgazdálkodás népszerűsítése és 
támogatása, a környezettudatos magatartást 
segítő oktatási programok támogatása, az állami 
médiák célnak megfelelő működtetése, stb.) 

• Az állami intézményrendszer feladatai (a 
jogszabályok betartásának ellenőrzése, a 
hulladékok elhelyezésének és különösen a 
veszélyes hulladékok kezelésének felügyelete, 
hatékony fellépés és eljárás a környezetvédelmi 
szabályok megszegőivel szemben) 

• A környezet megóvására vonatkozó jogszabályok 
betartatásának nehézségei 

• A nemzetközi összefogás lehetőségei és 
nehézségei 

• A zöldek mozgalma; környezetvédő szervezetek 
(céljaik, tevékenységük, eszközeik) 

• A zöld mozgalmak nemzetközi kapcsolatai, 
szervezetei (pl.: zöld frakció az Európai 
Parlamentben vagy a Green Peace mozgalom 
stb.) 

• fényképek és szöveges források összevetése; 
• a témakörhöz kapcsolódó vélemények 

azonos vonásainak tömör összegzése; 
• a témakörhöz tartozó vélemények eltérő 

vonásainak rövid összegzése; egy adott eset 
szempontok szerinti tömör értékelése; 

• az egyes problémák okainak és 
következményeinek rövid bemutatása 
grafikonok, szemléltető ábrák alapján; 

• okok és következmények bemutatása 
források alapján; 

• következtetések megfogalmazása forrás 
alapján; 

• különböző forrásokban észlelhető 
ellentmondások felismerése és 
összefoglalása; 

• különböző forrásokban olvasható eltérő 
vélemények különbözőségének rövid 
összegzése; 

• érvek és ellenérvek összevetése, 
szembesítése tényekkel források alapján; 

• azonos és egymásnak ellentmondó 
véleményt megfogalmazó források 
összevetése, érvrendszerük összehasonlítása 
a tárgykörhöz kapcsolódó témában; 

• az egyes problémakörök összefüggésének 
több szempontú bemutatása különböző 
típusú források segítségével; különböző 
segédanyagok felhasználásával; megadott 
szempont, témakör alapján részletes 
áttekintő elemzés készítése; 

• többféle forrás és segédanyag alapján egy-
egy regionális probléma vagy jelenség 
bemutatása; 

különböző típusú források alapján a problémakör 

Tudjon példákat felsorolni arra, hogy a földrajzi 
környezet hatással volt az egyes történelmi kultúrák és 
államok kialakulására. 
Legyen képes önállóan konkrét eseménysorokat 
bemutatni. 
Legyen képes forrásokban és ismeretterjesztő 
szövegekben megjelenő tények és feltételezések önálló 
megkülönböztetésére.  
Tudjon válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó 
egyszerű kérdésekre. 
Legyen képes dokumentumokból, megadott szempontok 
alapján korabeli társadalmi és politikai viszonyokra 
vonatkozó állításokat megfogalmazni. 

Megadott szempontok alapján tudjon információkat 
gyűjteni a forrásból, és tudja az információkat saját 
korábbi ismereteivel összevetni, az eltéréseket 
megfogalmazni és indokolni. 
Legyen képes különböző típusú források és saját 
ismeretei összevetésével egy témáról összefoglaló 
ismertetést írni. 
Különböző térképek összehasonlításával tudjon 
változásokat vagy folyamatokat (pl. etnikai, 
településszerkezeti, gazdasági) bemutatni. 
Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, 
kronológiák, sematikus ábrák tartalmára vonatkozó 
állításokat megfogalmazni, következtetéseket levonni, 
egyszerű, rövid kifejtést igénylő kérdésekre válaszolni. 
Legyen képes szöveges forrás, adatsor alapján 
diagramot, grafikont, sematikus ábrát készíteni. 
Legyen képes forrásokban és ismeretterjesztő 
szövegekben megjelenő tények és feltételezések önálló 
megkülönböztetésére. Tudja indokolni ezzel kapcsolatos 
állításait. 
Legyen képes a tartalmi követelményekben szereplő 
témákhoz kapcsolódó szemléltető ábrák kiegészítésére. 
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A globális világ kihívásai és ellentmondásai 
• A gépi-technikai tömegkultúra  -  a szabadidő 

eltöltésének új és legújabb változatai (TV, videó, 
DVD, számítógépes játékok, Internet) 

• Divat és tömegtermelés  -  a kultúra és fogyasztás 
uniformizált jelenségei a jóléti társadalmakban 
(plaza, hipermarket, wellness, multiplex, 
McDonald’s stb.) 

• A televíziós tömegkultúra jellegzetességei 
(szórakoztató ismeretterjesztés, sorozat, talk 
show, nyereményjáték, vígjáték, thriller, 
akcióthiller, akciósorozat stb.) 

• A modern tömegkultúra erőszak-központúsága 
(filmek, játékok, reklámok) 

• A reklámok szerepe a fogyasztói társadalom 
szokásrendjének alakításában (reklám-
sztereotípiák, a figyelem felkeltés eszközei; 
állandó akciók és nyeremények) 

• A tömegkommunikáció, a médiák, (a sajtó, a 
rádió, a televízió, az Internet) 

• A kommunikáció új formái (e-mail, Internet, 
mobil, SMS) 

 

komplex bemutatása; újságcikk alapján a 
probléma társadalmi vagy gazdasági hátterének 
bemutatása; 

Legyen képes az egy témához vagy korhoz kapcsolható 
fogalmakat kiválasztani, rendszerezni. 
Legyen képes a történelmi szakszókincset használni. 
Tudjon példákat felsorolni arra, hogy a földrajzi 
környezet hatással volt az egyes történelmi kultúrák és 
államok kialakulására. 
Legyen képes önállóan konkrét eseménysorokat 
bemutatni. 
Legyen képes a különböző történelmi korszakokat 
sokrétűen, több szempontból jellemezni. 
Legyen képes történelmi események okait, 
következményeit megkülönböztetni. 
Legyen képes a felsorolt történelmi tényezők közül az 
okokat és a következményeket összekapcsolni. 
Példákkal bizonyítsa, hogy a történelmi eseményeknek 
általában több oka és következménye van. 
Legyen képes a különböző felsorolt történelmi tényezők 
közül kiválasztani az adott történelmi esemény okait, 
következményeit. 
Legyen képes a felsorolt történelmi okok, célok, 
következmények megadott szempontok szerinti 
csoportosítására (pl. politikai, társadalmi, gazdasági). 
Legyen képes alapvető történelmi események lényeges 
és kevésbé lényeges elemeinek megkülönböztetésére. 
Tudjon feltételezéseket megfogalmazni megadott forrás 
segítségével, hogy az emberek nézeteit, döntéseit és 
cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolhatja 
Tudjon kérdéseket megfogalmazni történelmi 
események okairól és következményeiről. 
Példák segítségével értelmezze a változás és a fejlődés 
közti különbséget. 
Gyűjtsön példákat arra, hogy különböző történelmi 
régiók fejlődése eltérő ütemű lehet. 
Források segítségével ismerje fel a nagyobb történelmi 
régiók közötti fontosabb különbségeket. 
Legyen képes valamely jelenkori esemény történelmi 
előzményeire vonatkozó állításokat megfogalmazni 



 

-185- 

 
A természetismeret és a testkultúra tantárgyblokkok közötti kapcsolódás 
 
A Közgazdasági Politechnikum testkultúra oktatása nagyban eltér a hagyományos testnevelést 
oktató iskolákétól. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákjaink minél szélesebb körű ismereteket és 
tapasztalásokat szerezzenek a testmozgás területén, megszeressék, és szívesen műveljék ezt a 
tárgyat; ezért a testkultúra tantárgyat nem osztályozzuk, és az ún. alapsportágakon (torna, atlétika, 
labdajátékok) kívül megismerkednek a jógával, az önvédelemmel, a társastánccal, a floorball 
játékkal, a tollaslabdával, és a mozgásos formákon kívül az életmóddal. Ezen időszak után pedig 
fakultációs rendszerben foglalkoznak az előző években megismert mozgásos formákkal, 
sportágakkal, ahol kisebb megkötésekkel, de önállóan dönthetnek arról, melyik sportágban 
szeretnénk elmélyülni a továbbiakban.  

Komoly gondot fordítunk arra is, hogy a társtudományok ismeret és tapasztalat anyagát beépítsük a 
testkultúra rendszerébe, úgy nevezett „globális szemlélettel” ismerkedjenek meg az itt eltöltött 
éveik során. Célunk, hogy a diákoknak minél hamarabb váljon igényükké a rendszeres testedzés, s 
hogy minél hamarabb tudatosan alakítsák életmódjukat, életvitelüket.  

 
A testkultúra tantárgyblokk életmód tananyagának témakörei: 
 
8. évfolyam (hat évfolyamos képzés):  

• a nemi érés és a serdülőkor 
• a női nemi szervek 
• a férfi nemi szervek 
• a menstruáció, a menstruációs higiénia, menzesz torna a lányoknak 
• a fogamzásgátlás és a megtermékenyítés 
• a napi higiénia 
• a drog, a dohányzás és az alkohol veszélyeinek tudatosítása, megelőzési lehetőségei 

 

9. évfolyam (hat évfolyamos képzés):  

• a 8. évfolyamon elsajátítottak ismétlése 
• a helyes gerinctartás, a különböző légzés típusok megismerése, tudatosítása 
• a helyes táplálkozási szokások a különböző életkori szakaszokban 
• a stressz, a stressz-oldás lehetséges formái 
• a testedzés jelentősége 
• a medencealapi izmok felépítése, működése, tornájának elsajátítása („alapfokon”) 
• a terhesség és a szülés folyamata 
• a nőgyógyászati vizsgálatok jelentősége, menetük, a fontosabb betegségek 
• az urológiai vizsgálatok jelentősége, menetük, a fontosabb betegségek 
• a nemi úton terjedő betegségek és megelőzési módszerei 
• AIDS, Hepatitis B 

 

9. évfolyam (négy évfolyamos képzés):  

• a nemi érés és a serdülőkor 
• a női nemi szervek  
• férfi nemi szervek 
• a menstruáció, a menstruációs higiénia, menzesz torna a lányoknak 
• a napi higiénia 
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• a nőgyógyászati vizsgálatok jelentősége, menetük, fontosabb betegségek 
• az urológiai vizsgálatok jelentősége, menetük, a fontosabb betegségek 
• a medencealapi izmok felépítése, működése, tornájának elsajátítása („alapfokon”) 
• a helyes gerinctartás és a megfelelő légzés megismerése, tudatosítása 
• a stressz, a stressz-oldás lehetséges formái 
• a testedzés jelentősége 
• a helyes táplálkozási szokások a különböző életkori szakaszokban 
• a fogamzásgátlás és a megtermékenyítés 
• a terhesség és a szülés folyamata 
• a nemi úton terjedő betegségek, megelőzési formák 
• AIDS, Hepatitis B 
• a drog a dohányzás és az alkohol veszélyeinek tudatosítása, megelőzési formák 

 

10. évfolyam (mindenkinek): 
• nőgyógyászati és urológiai előadás 

 

11. évfolyam (fakultáció, lányoknak):  

• kb. 22 óra a harmadik negyedévben 
• egy óra életmód, egy óra testedzés felváltva 
• ebben az időszakban az életmód anyagrész témaköreit az adott csoport igényeinek      

megfelelően alakítjuk 
• a medencealapi izmok tornája 

 

A tananyagok feldolgozásának módszerei 
A 8. 9. évfolyam diákjait osztályon belül bontjuk ketté (fiúk és lányok külön). Az életmód 

anyagrészt a fiúknak férfi, a lányoknak pedig női tanerő vezeti, okítja. Tapasztalataink szerint így 
sokkal jobban megnyílnak a diákok, bensőségesebbé tud válni egy-egy foglalkozás, egy-egy tanóra, 
melyeken a diákok beszélgetés, kiselőadás, csoportmunka, esettanulmány keretein belül szereznek 
információkat és tapasztalatokat az adott témakörön belül. Eddigi meglátásaink szerint is 
észrevehető, hogy a diákok körében komoly igény mutatkozik egy ilyen típusú ismeretátadásra. 
Ezen módszerek lehetőséget adnak arra, hogy a tanulóink átgondolhassák, mit is értünk életmód 
alatt. A diákok így lehetőséget kapnak arra, hogy megértsék azt tény, hogy az életmódnak sokféle 
összetevője van (pl. mennyit mozgunk, hogyan táplálkozunk, mennyire fontos a napi-személyes 
higiénia; de az is, hogy milyenek az emberi kapcsolatok/kapcsolataink, a közérzetünk, hogyan 
tudjuk a kockázatokat környezetünkben felismerni és kerülni stb.). 

Eddigi tapasztalataink is bizonyítják, hogy komoly hozadéka van az egyes tantárgyak közötti 
ismeretanyagok egymásra épülésének. A diákok sokkal jobban látják az összefüggéseket; 
megtanulják, mit is jelent valójában az egészséges életmód, megérthetik, hogy rendkívül sokféle 
életmód létezik, mit kell tenniük az életkor előrehaladtával egy esetlegesen új kockázati tényező 
megjelenésekor.  

Sokat beszélgetünk a legális és illegális drogokkal kapcsolatosan is. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy szívesen beszélgetnek, nem elutasítóak, sokszor maguk jutnak el arra a következtetésre, hogy 
milyen veszélyekkel jár egy-egy ilyen szer használata; átérzik ezzel kapcsolatos döntéseik súlyát. 

Nagyon érdeklődőek a táplálkozás témakörében is, ezért iskolánkban gasztronómia fakultációt is 
indítottunk, ahol is igen hasznos és életközeli helyzetekkel kerültek kapcsolatba a gyerekek. Itt nem 
csak elméleti képzés kaptak, hanem megismerkedtek különböző ételek elkészítésével is. Kifejezett 
érdeklődés tapasztalható az alternatív étrendek tekintetében is. Minden csoporttal megtárgyaljuk, 
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hogy ki, mit eszik. Kiscsoportban megvitatjuk, milyen nehézséggel jár a szokások megváltoztatása. 
Komoly igény mutatkozik a különböző diétákkal kapcsolatosan is, melyhez segítséget is nyújtunk 
diákjainknak (1. számú melléklet). 

Beszélgetünk különböző kultúrák étkezési szokásairól (pl. vallási tiltások és előírások). 

Ebben az életszakaszban nem mindenkinél játszik központi szerepet a mozgás. Diákjainkkal 
igyekszünk megértetni a rendszeres mozgás fontosságát, melyben vannak eredményeink, bár nem 
tökéletes a helyzet. Általában szeretnek mozogni, a többségnek komoly igénye is van rá, nem kell 
őket nagyon nógatni a testkultúra órákon; de a tudatosság még nem alakult ki bennük. Megtanítjuk 
őket a stressz-helyzetek kezelésére; a mozgás mellett részt vesznek különféle relaxálási 
gyakorlatokban is. 

Egy másik kedvelt témakör a szexualitás, és azzal kapcsolatos kortárs megnyilvánulások, melyet 
esettanulmányként, alkalmanként szituációs játékként dolgozunk fel csoportjainkkal.  

Tanulóinknak (lányoknak, fiúknak egyaránt) a fogamzásgátlás területén megtanítjuk az óvszer 
helyes használatát, amit szemléltető segédanyagon gyakorolhatnak. 

Összességében megállapítható, hogy a diákok érdeklődőek, nyitottak, általában tudják alkalmazni, 
hasznosítani a különböző tanórákon tanultakat, hallottakat. Megjegyzendő, hogy szinte mindegyik 
témakörben a lányok mutatnak nagyobb érdeklődést. Ezen okokból a testkultúra munkacsoport 
készített egy ún. életmód „Kisokost” (lásd: melléklet), amely  diákjainknak nyújt segítséget. Ezt a 
füzetet az órákon is használják, s a tananyag végeztével igény szerint végleg meg is kaphatják. 

 

A 10. évfolyamon kb. másfél órában egy-egy meghívott szakember (urológus és nőgyógyász) 
beszélget a diákokkal. Ebben a felállásban is nemenként különülnek el diákjainkat, s csak a 
gyerekek, és az előadó beszélgetnek egymással. Az eddigi visszajelzések szerint a diákok általában 
elégedettek, választ kapnak orvosi jellegű kérdéseikre. A fiúknál még urológiai vizsgálatot is fel 
szokott ajánlani a szakember (természetesen azon diákoknak, akik szülői beleegyezéssel igénylik). 

 

A 11. évfolyamon meghirdetjük az életmód fakultációt, mely egy óra mozgásból, és egy óra 
elméleti anyagrészből áll.  Ezt a fakultációt csak lányoknak ajánljuk, mert a tapasztalatok szerint a 
fiúk inkább a mozgásos formákat preferálják; de a 12. évfolyamon nekik is felkínáljuk ezt a 
választási lehetőséget is. Ezen korosztálynál már tapasztalható az érettség, komoly és megfontolt 
véleménynyilvánítás 

A lányok fakultációs foglalkozásait egy női tanerő vezeti, koordinálja; de itt már sokkal 
markánsabban megjelennek a diákok által választott témakörök. 

Feldolgozási módszerként minden osztálynál megjelenik a kiselőadás (melyet a diákok tartanak 
egy-egy általuk választott témából), a csoportmunka (pl. a drogok témakör feldolgozásánál), a videó 
film és természetesen a frontális óratartás is. 

Értékelés, számonkérés:  
A 9. évfolyamon az életmód tananyag végeztével (az utolsó tanórán) egy kisebb írásbeli 
beszámolóval adnak képet az elsajátított ismereteikről, melyet helyben meg is beszélünk. 

Egyéb iránt minden évfolyamon szóban és írásban is értékeljük tanulóinkat. 
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A Természetismeret és a Közgazdaságtan/gazdasági ismeretek tantárgy 
közötti kapcsolódás 
 

A környezetgazdaságtan helye a gazdasági ismeretek oktatásának rendszerében 

Bevezetés 
A közgazdaságtan története a piacgazdaság történetéig nyúlik vissza. A tudomány alapkérdése 
ekkor az volt, hogy „Mit jelent egy Nemzet gazdagsága és ez hogyan érhető el?”. A válaszok között 
a termelés hatékonyságával foglalkozó művek jelentek meg, amelyekben már találkozhattunk  az 
erőforrásokkal való gazdálkodás fontosságával. (Adam Smith, David Ricardo) A klasszikus 
közgazdászok hiszik, hogy egyedül a  piac képes megoldani a hatékonyan az elosztás problémáját. 
A XIX. század  túltermelési válságai azonban szükségessé tették  az állam beavatkozását, a 
probléma megoldása érdekében. (John Maynard Keynes) Ezzel gyakorlatilag megkérdőjeleződik a 
piac „mindenhatósága”.  (A közgazdászok között a vita mind a mai napig dúl a piac és az állam 
szerepéről a gazdasági életben betöltött helyéről. ) Az extenzív növekedési modell helyét, a 
fogyasztói társadalom mítosza váltotta fel.  
Az alapprobléma azonban megmaradt és ez a szűkösség problémája, amely mind a mai napig az 
erőforrásokkal való gazdálkodásra kell, hogy ösztönözze a gazdaság szereplőit. 
A tudomány egyik marginális területe, amely a külső gazdasági hatásokkal (externáliákkal) és a 
közjavakkal foglalkozott, az 1950-es 60-as években különös jelentőségűvé vált. ( Ronald Coase, 
Steven Cheung) A közgazdaságtan tudomány, ahogy annak idején a matematika, ebben az 
időszakban  a játékelmélet eredményeit használta fel. Különösen aktuálissá vált a piaci és nem piaci 
hatások hosszú távú vizsgálata, miután a Római Klub nyilvánosságra hozta jelentéseit. (D.L. 
Meadows: „A növekedés határai” 1972) Ennek értelmében, mint globális probléma jelent meg 
az egy olyan kritikus helyzet víziója, melyben a természeti erőforrások kiapadása következtében az 
ipari termelés csökkenni kezd és ez az emberi élet  minőségének romlását, vonhatja majd maga 
után. 
Ennek hatására ma már a természeti erőforrásokat és a velük való gazdálkodást tágabban 
értelmezzük.  
„Mivel nem célszerű magunkat azokra a természeti erőforrásokra korlátozni, amelyeket adnak - 
vesznek a piacon. A természeti erőforrások egy igen tág körének ugyanis nincs piaca, így ára sem. 
Ilyen például a tiszta levegő, vagy a sztratoszféra ózonrétege stb. Közgazdasági értelemben azonban 
nem is ez a fontos, hanem az, hogy mennyire meghatározó a jelentőségük a termelés vagy a 
fogyasztás szempontjából.  A földkéregben lévő ásványkincsek és fosszilis energiahordozók 
ugyanúgy részei a természeti erőforrásoknak, mint annak a lehetősége, hogy új élőlények jöhetnek 
létre, vagy az a tulajdonság, hogy a szennyező anyagokra nézve létezik egy befogadó, elnyelő 
képessége a bioszférának.” (Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai) 
 

A gazdasági ismeretek oktatásáról általában 
A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményeiben két nagyon fontos elvárás fogalmazódik 

meg. Egyrészt az, hogy a tanulók minél több ismeretet gyű jtsenek az őket körülvevő  
gazdasági környezetről , gazdálkodási szabályokról, a háztartások, üzleti élet gazdálkodási 
szokásairól. Másrészt annak bemutatása, hogy a tanulók mennyire képesek megszerzett ismereteiket 
személyes formában – önálló véleményeként – elmondani. Ez részben azt jelenti, hogy saját 
élményeiket és tapasztalataikat mennyiben képesek általános formában is megfogalmazni, részben 
pedig azt, hogy a fölvetődő általánosabb kérdésekre és problémákra tudnak-e konkrét példákat és 
eseteket mondani. A fenti célok azt is jelentik, hogy a diákokban kialakul az a készség, hajlandóság, 
amelynek segítségével életük további részében tudatosan és egyben - ha szükséges - kritikusan 
foglalkoznak gazdasági kérdésekkel.  
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Mindezek mellett törekvésként jelenik meg, hogy a más tantárgyak körében tanult 
ismeretanyag beépítésére is sor kerüljön. A diákok képesek legyenek meglátni, szintetizálni azokat 
az összefüggéseket, amelyeket már hallottak, megtanultak a természetismeret és a 
társadalomismeret tantárgyak körében. A modern piacgazdasági folyamatok megismerésén, 
elemzésén kívül például szerepet kap az előzmények vizsgálata, a gazdaságtörténeti fejlődés egyes 
állomásainak megismerése is, illetve a jövő reális alternatíváinak vizsgálata, a „fenntartható 
fejlődés” koncepciójának vizsgálata. 

A tanulás/tanítás igazi értékét csak részben mutatja az, hogy a diákok mit ismertek meg és 
tudnak gazdasági ismeretekből a tanulás befejeztével. Legalább ennyire fontos, hogy hogyan 
viselkednek majd további életük során, amikor olyan helyzetbe kerülnek, amelynek gazdasági, 
társadalmi, környezeti  vetülete is van. 

A gazdasági jellegű tantárgyak helye, szerepe a  Politechnikum képzési rendszerében 

Iskolánkban a tizedik évfolyamon a heti két órás Young Enterprise képzést folytatunk, ahol a 
tanulók vállalatot hoznak létre és működtetnek, valamint az ehhez szükséges elméleti alapokat 
sajátítják el. Így a képzés alapvetően gyakorlati ismeretek megszerzésével, készségfejlesztéssel 
kezdődik.  
A gyártás előkészítés folyamata lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók a különböző anyagokkal és 
azok felhasználási módjával ismerkedjenek meg, majd kiválasszák a számukra legmegfelelőbbet. A 
döntés meghozatalakor a minőség, a költségek, a hatékonyság mellett az oktatók a 
környezetgazdasági szempontokra is felhívják a diákok figyelmét.  

A késztermékeket a tanulók vásárokon értékesítik, ahol a piaci igényekkel szembesülnek az 
ifjú vállalkozók.  A piac mellett tevékenységüket független zsűri is értékeli, akik az ötletességet, a 
saját készítésű termékeket és a hulladékhasznosítást is díjazzák. 

 
Tizenegyedik, tizenkettedik évfolyamon célunk diákjainkat megismertetni az általános 

műveltség részét képező közgazdasági ismeretekkel, illetve kialakítani, fejleszteni gazdasági 
gondolkodásukat. Ez alapozó tantárgyként a gazdasági ismeretek keretében valósul meg. Az 
alapvető közgazdasági fogalmakon, kategóriákon túl a nemzetgazdaság és a világgazdaság 
működésével, legfontosabb összefüggéseivel foglalkozunk. Nem hanyagolva el a vállalkozások 
működését és környezetükkel való kölcsönhatásuk vizsgálatát. A tantárgy tanítása tizenegyedik és 
tizenkettedik évfolyamon heti öt illetve négy órában történik. A fenti céljainkból következően a 
tanítás-tanulás folyamatában nagy jelentőséget tulajdonítunk a tapasztalatokon nyugvó élményszerű 
megközelítésnek, a diákok aktivitásának. Ennek érdekében a tanórákon számos olyan módszertani 
eszközt igyekszünk felhasználni, ami ezt a célt szolgálja. Rendszeresen foglalkozunk a tanult 
elméleti anyag aktualitásaival, megvizsgáljuk, hogy a tanult ismeretek, összefüggések milyen 
módon jelennek meg a mindennapokban, elemzünk problémákat, s igyekszünk megoldási 
alternatívákat is keresni. Ezt a munkát nagyban elősegíti a tankönyvünk jellege, szerkezete, hiszen 
minden elméleti leckéhez tartozik az összefoglaló fejezetben egy "aktuális hír", amely a 
hozzátartozó kérdések, feladatok segítségével akár önállóan is feldolgozható. Ezen kívül a gyakran 
használt aktív tanulási módszerek, a tanórákon teremtett döntési helyzetek is lehetővé teszik, sőt 
igénylik, hogy a diákok hasznosítsák tapasztalataikat. Ugyanezeken az évfolyamokon (11-12.) 
Utazás és Turizmus fakultációt is indítunk, amennyiben erre tanulói igény van.  

A diákok tizenkettedik év végén gimnáziumi érettségit kapnak, a szakképesítés megszerzésére 
a piaci igényeknek és a diákok érdeklődésének megfelelő ötöd- hatodévek, valamint az akkreditált 
képzésünk szolgálnak (pl. idegenforgalmi ügyintéző, gazdasági informatikus, marketing- és 
reklámügyintéző, idegenforgalmi szakmenedzser, marketing- és reklámmenedzser). 

 
Kapcsolódási pontok a Természetismeret és a Gazdasági Ismeretek tantárgystruktúrában 
 

• A szűkösség problémájának megjelenése a gazdasági ismeretek oktatásában 
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(Emberi szükségletek, véges erőforrások) 
• A termelés tényezőinek, erőforrásainak osztályozása (kimerülő és megújuló erőforrások, in situ- 

nem kitermelhető természeti erőforrások) 
• A természeti környezet 
• Externáliák és közjavak szabályozása, az egyéni és társadalmi hasznosság problémaköre 
• A társadalmi újratermelés és a növekedés, a fenntartható fejlődés problémája 
• Globális problémák 

 
A szűkösség problémájának megjelenése a gazdasági ismeretek oktatásában 
(Emberi szükségletek, véges erőforrások) 

A tanulók e témakör kapcsán felismerhetik, hogy ők maguk is gazdasági szereplők, a 
saját szükségleteikkel, vágyaikkal. Mindennapi döntéseiket a szűkösség problémája miatt kell 
meghozniuk. 

A diákok tényleges szükségleteiket általában szívesen helyezik el a szükségletek 
hierarchiájában, így már tanulmányaik elején megismerkedhetnek a különböző szükségleti 
modellekkel, (Maslow; Mc Gregor) amelyekben a „biztonság” és a „jövőbeni biztonság” iránti 
igény is szerepel. 
Könnyedén felismerik saját szükségleteik végtelenségét és pontosan be tudják azonosítani, hogy ők 
maguk saját szükségleteik kielégítéséhez milyen erőforrásokat használnak fel és melyekben 
szenvednek hiányt. (Idő, pénz, képességek, ismeretek.)  
Döntéseik elemzése kapcsán alkalom adódik, az alternatív költség fogalmának bevezetésére, 
egyúttal a pénzben nem mérhető előnyök (hasznok) és hátrányok összevetésére. 
Ahhoz, hogy ebből az egyéni felismerésből, társadalmi, vagy akár globális szintű ismeret és 
egyben felelősség váljon, gazdasági játékokat hívunk segítségül.  
A szerepjáték ( lásd: melléklet – Korlátozott erőforrások m1korlero)  kapcsán élményszerűen 
sajátítható el a szűkös erőforrásokkal való gazdálkodás lehetősége és szükségessége. Az elemzés 
lehetőséget biztosít arra, hogy már itt utaljunk a nemzetgazdaságok közti fejlettségi 
különbségekből adódó feszültségekre, problémákra.  
A játék kapcsán felmerülő döntések elemzésével az erőforrások alternatív felhasználási 
módjára is érdemes utalni. 
 
A termelés tényezőinek, erőforrásainak osztályozása  
(kimerülő és megújuló erőforrások, in situ- nem kitermelhető természeti javak) 

Az erőforrások hagyományos csoportosítása és jellemzése mellett (természeti tényezők, 
munka tényező, tőke vállalkozó), fontos hogy a XXI. század kihívásának megfelelően kiegészítsük 
ezeket a hagyományosnak mondható erőforrásokat az információval, mint termelési tényezővel és 
statikus vizsgálatuk mellett, ezen tényezők mobilitását is elemezzük. Illetve, hogy a természeti 
tényezők vizsgálata kapcsán ne érjük be -  a közgazdaság tudomány által oly szívesen használt – 
föld tényező leegyszerűsítéssel. 
A gazdasági ismeretek tantárgyblokk keretein belül megkülönböztetjük a kimerülő, tehát újra nem 
termelhető természeti erőforrásokat, ahol az alternatív költségelemzés segítségével 
(opportunity cost) értelmezhetővé válik az un. „lehetőség költség”, amit az adott erőforrás 
kitermeléséért egy jövőbeni felhasználás esetén kaphatnánk, ha nem most, hanem csak később 
használnánk fel. 
Itt nem maga a fogalom és a számítási mód (a tanulóknak ezen a szinten nem is kell ismerniük azt a 
matematikai apparátust, amellyel ebben az esetben jövőértéket lehet számolni),inkább  a szemlélet 
a megközelítés az amit érdemes elsajátítaniuk. Ennek a fogalmi rendszernek ugyanis szerves részét 
képzik logikailag a helyettesítő  források és technológiák, amelyeket egy bizonyos 
„lehetőség költség”, ár mellett érdemes kihasználni. 
A megújuló erőforrások esetén is számos érdekes kérdés merül fel, (például: Vajon tényleg 
kimeríthetetlenek-e? Van-e olyan erőforrás amely megújíthatóvá válhat? A megújuló természeti 
erőforrásokat vajon milyen ütemben lehet felhasználni? )amelyek megválaszolásához a diákoknak 



 

-191- 

önálló kutatómunkát , forráselemzést kell/lehet végezniük.  
A kérdések érdekessége (többek közt) abban rejlik, hogy a természettudományos és közgazdasági 
válasz olykor nem esik egybe, ilyenkor a tanulók rákényszerülnek arra, hogy önállóan is 
gondolkodjanak az adott témáról, integrálják a különböző tantárgyak keretein belül szerzett 
ismereteiket. 
 
A természeti környezet 
(lásd: melléklet – A természeti környeze  ) 

A Vállalat és környezete témakörön belül kiemelkedő szerepet kap a tanulási/tanítási 
folyamatunkban, a természeti környezet. A témakör lehetőséget biztosít arra, hogy visszatérjünk és 
új szempontok figyelembe vételével  részletesen beszéljünk a vállalkozások környezeti 
igényeiről, mint inputokról (lásd erőforrások szűkössége) és „kimeneti hatásaikról”, amely például 
környezetszennyezés formáját is öltheti. Ezen kérdés kapcsán felmerül a jogi szabályozás, a tulajdon 
viszonyok és az állam szerepe. Valamint különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tudatos 
fogyasztói magatartás fontosságát, lehetőségeit hangsúlyozzuk. (Nem csak minket 
befolyásolhatnak a termelők reklámjaik, marketingük segítségével. A vállalatok profitmaximalizáló 
céljait csak mi a fogyasztók válthatjuk valóra azzal, hogy vásárolunk.)  
Ennél a témakörnél újra „használni” lehet azokat a tapasztalatokat,  ismereteket, amelyeket a 
tanulók eddigi tanulmányaik illetve hétköznapjaik során szereztek. Továbbá helyzetgyakorlatok 
segítségével a környezetszennyezés problémája és annak talán legelvontabb aspektusa, mint 
tulajdonjogi probléma, kitűnően szemléltethető. 
 
Externáliák és közjavak szabályozása 
Az egyéni és társadalmi hasznosság problémaköre  

Az alternatív közgazdasági nézetek, napjainkban már a main stream részévé váltak. A 
közgazdaságtan igen izgalmas területe ez, amely mind a mai napig sok vihart kavar. A piaci 
mechanizmus, mint a javak és erőforrások egyetlen hatékony elosztója ugyanis nem működik 
tökéletesen. Vajon mi történik a piac hatókörén kívül kerülő gazdasági tényezőkkel és 
szereplőkkel?  
A külső gazdasági hatások belsővé tételét nem lehet kikerülni, de hogy ez milyen eszközzel 
történjen meg, abban nincs egyetértés a gazdaságkutatók között. Ráadásul, ez egy tipikus 
határterület, hiszen az extern hatások általában környezeti hatások. Paul Heyne például „Környezeti 
ártalmak és ellentmondásos jogok” címmel ír e témáról. 
Az externáliák és közjavak tanításának jelentősége abban rejlik, hogy játékelméleti  modellek 
vizsgálatán kersztül a – nem túl sok szereplős modellek szimulálásával- tanulók játszva kaphatnak 
képet a kollektív döntések hatásairól és ebben az egyén felelősségérő l . Furcsa 
ellentmondást fedezhetnek fel a racionális potyautas magatartás és az egyéni hasznosság alpján 
szintén racionális úton elért klasszikus közlegelők tragédiája között. A nem zéró összegű 
játszmák kapcsán könnyű rávilágítani az egyéni és társadalmi haszon, az egyéni és társadalmi 
racionalitás különbségére.  
Ezeket a „játékokokat”  gyakran használják a pszichológusok is bizonyos szociális illetve 
versenyhelyzetek leírására, modellezésére. Így a konkrét ismeretátadási célon túl az oktatás egyéb 
(pl.: viselkedés orientáló)  célját is szolgálják, erősíthetik a csoport „csoport-tudatát”, szociális 
érzékenységét. 
 
A társadalmi újratermelés és a növekedés, a fenntartható fejlődés problémája 

A Római Klub jelentései nyomán ebben a témában volt talán a legátütőbb a közgazdaságtan 
szemléletének változása. Az alapkérdésre adott válasz minden időben meghatározta azt a módot, 
ahogyan a gazdaság egyéb kérdéseit szemlélték és problémáit kezelték. (Mikor gazdag egy nemzet? 
Mi a társadalmi jólét alapja?) 
A merkantilisták az arany felhalmozásában, Adam Smith  a munkamegosztás fokozásával a 
termelés hatékonyságának növelésében, a fogyasztói társadalom modellje a (rövidtávú) 
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életszínvonal emelésében (munkanélküliség csökkentésében, egy főre jutó GDP növelésében)  látta 
a „gazdagság forrását”. 
Egy nemzetgazdaság teljesítményét, ma is az egy főre jutó GDP nagyságával jellemezzük általában, 
de emellett a pusztán mennyiségi mutató mellett egyre több minőségi mutató is utal egy 
társadalom jóléti színvonalára. Az iskolázottság, a fogyasztási szerkezet, a biztonság (jövőbeni 
fogyasztási lehetőségek, közbiztonság) stb. Ez pedig gazdasági szemléletváltozásra utal. 
Nagyon fontos, hogy a tanulók találkozzanak ezekkel a mutatókkal és érzékeljék, hogy milyen 
jelentős a különbség a növekedés rövid és hosszú távú szemlélete között. Lényeges látni, 
hogy míg a XIX-XX. században  újratermelésről és növekedésről beszéltünk, ez az újratermelés 
csak a javak újratermelésére irányult, miközben az erőforrások kiaknázására és nem azok 
újratermelésére épített. 
Mivel ezek a makrogazdasági kategóriák már igen elvontak, nehezen érthetők, távolinak tűnnek egy 
középiskolás diák számára, fontosnak tartjuk, hogy találjunk olyan kapcsolódási pontot, amely 
életszerűbbé teszi ezeket a problémákat. Ezért aktuális cikkeken keresztül közelítjük meg az 
életszínvonal mérésének kérdését, illetve az egyéni szükségletek és a társadalmi jólét között a 
diákok által már ismert Maslow piramis segítségével teremtünk kapcsolatot. 

Globális problémák 
Az optimális üzemméret növekedésével és a termelés nemzetközivé válásával a 

„problémák” és azok megoldási módjai sem maradhatnak meg nemzetgazdasági szinten. A fejlett 
világ számára a „fenntartható fejlődés” azt jelenti, hogy növekedési ütemét és fogyasztását 
mérsékelve kell egyre tudatosabban összhangba hoznia az életszínvonal megtartását a természeti 
környezet megóvásával. A fejlődő világ számára viszont alternatív fejlődési módot kell találni, 
hiszen ma már nem tűzheti ki célul azt az utat, ami máshol a fejlettség mai mutatóinak 
kialakulásához vezetett. 
A globális problémák lényege dokumentum és játékfilmek segítségével könnyen demonstrálható, 
általában a 12. évfolyamos diákok előtt amúgy sem ismeretlen. Elvileg szinte mindenki egyetért 
abban, hogy pl.: a környezetszennyezés káros dolog és meg kell(ene) büntetni azokat a vállalatokat 
akik szennyezik a folyókat, vagy a légteret. Még számításokat is hajlandóak a legelszántabbak 
végezni annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy milyen összegű büntetés mellett érné meg 
valakinek környezetbarát technológiát használni. 
A tényleges döntési mechanizmus persze lényegesen bonyolultabb, hiszen érdekek ütköznek és 
nincs egyértelműen jó vagy rossz megoldás, ezért a problémakör árnyalására szerepjátékot hívunk 
segítségül. Ez vagy egy előre kidolgozott fiktív eset feldolgozása, kiosztott szerepekkel, ütköző 
érdekekkel, vagy egy tényleges aktuális eset rekonstruálása a lehető legtöbb szereplő nézőpontjából 
megvitatva. Ilyenkor természetesen nem az a cél, hogy a csoport rátaláljon a „jó” megoldásra, 
hiszen ennek a tanár sincs (legtöbbször) birtokában, hanem hogy a lehető legtöbb szempont 
figyelembe vételére legyen lehetőség. (Ehhez az igazán ideális eszköz egy-egy drámapedagógiai 
foglalkozás (kb. 3 óra időtartammal), így ezt a témakört gyakran önként vállalkozókkal egy un. 
Tolerancia nap keretében dolgozzuk fel.) 
Kihívást jelent továbbá, hogy eléggé tudjuk-e éreztetni a diákokkal a személyes felelősségüket a 
környezetükért. Ha igen vajon képesek és hajlandóak-e a mindennapok szintjén kényelmüket, 
idejüket, esetleg pénzüket „beáldozva” a tanulók valóban tudatos fogyasztókká, erőforrás 
felhasználókká válni? 
 

Fenntarthatóság 
 
Az Utazás és Turizmus fakultáció rendszere 

Az Utazás és Turizmus programban több mint 10 ország vesz részt, a program szövetségi 
formában működik a világon. Célja, hogy az utazással kapcsolatos tudnivalókat mindenki 
elsajátítsa, hiszen hovatovább mindenki turistává válhat. A program ezeket az ismereteket nem a 
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hagyományos tanítási formában adja át a diákoknak, hanem új szemlélettel, önállóan, aktív 
közreműködéssel ismerteti meg a diákokat az utazással, az utazási szakmával. Magyarországon 50-
55 iskola vesz részt ebben és 1995 óta lehet érettségit tenni a tárgyból (5. tárgyként). 
A tanítás heti 4 órában zajlik úgy, hogy a két iskolai óra mellett bizonyos időközönként, havonta 
legalább két alkalommal ellátogatnak a diákok a szakma különböző területeire, idegenforgalmi 
kiállításokra (MISZSZ, Utazás Kiállítás) utazási irodákba, különböző kategóriájú szállodákba 
(Hotel Kempinski, Hotel Páva), turisztikai információs irodákba (Tourinform), éttermekbe, 
kávéházakba (Vista Kávéház), bankokba (Nemzeti Bank) repülőtérre, skanzenbe. Tehetnek 
kirándulásokat természetvédelmi területekre, botanikus kertbe, barlangokba, kongresszus és 
rendezvényszervező cégekhez (BKK), városnéző körutak szervezőihez (City Tour) stb.  

 
A tantárgy moduljai: 

• Programszervezés, rendezvényturizmus, természeti programok 
• Fenntartható fejlődés, környezetvédelem 
• Marketing- és reklám az idegenforgalomban 

 
A fenntartható fejlődés és környezetvédelem témakör elemei 
A fenntartható fejlődés 

Életminőség és környezet 
 Környezettudatosság és szelíd turizmus 
 Az idegenforgalom energiafelhasználása 
 Az állampolgári felelősség 
 A kormányzati lehetőségek 
 Az önkormányzatok lehetőségei 
A levegő minősége 
 A szén-dioxid és a globális felmelegedés 
 Az ózon problémája 
 A légszennyezés és az egészség 
 A közlekedés kérdőjelei 
Környező világunk pusztulása 
 A savas ülepedés 
 Ivóvíz és szennyvíz 
 A termőtalaj 
 A hulladékok problémája 
 Az élő természet védelme és az ökoturizmus 
 
A feldolgozás módjai (lásd: mellékletek kérdőív, nemzeti park, otthon, természetjárás) 
A tananyag feldolgozásánál a differenciált oktatás elemeit felhasználva próbáljuk változatossá tenni 
a diákok számára mind tartalmilag, mind formailag az elsajátítandó ismereteket. A témából adódóan 
a megközelítése a problémáknak többnyire gyakorlat centrikus, életszerű. Ezt a mellékletben 
elhelyezett munkalapok, segédanyagok is igazolják. Ez a módszer egyúttal lehetőséget biztosít arra, 
hogy igen sokrétű és változatos oktatási nevelési célokat valósíthassunk meg e tárgy keretein belül. 
Kiemelt fontossággal bírnak, céljaink közül az alábbiak:  

• Az önálló feladatok gondolkodásra az egyes tantárgyaknál tanult ismeretek 
összekapcsolására késztetik a tanulókat. (Pl.: GYELV analízis és a környezet minőségének 
kapcsolata.) (kérdőív) 

• A természeti környezetért vállalható felelősség tudatosítása, beemelése a mindennapokba. 
(Pl.: Mások meggyőzése által ösztönzi a diákokat arra, hogy a végig gondolják egy utazás 
szervezés kapcsán, hogy miről tudnának lemondani az egészségesebb környezet kedvéért. 
Vagy saját magára vonatkozó kérdőív kitöltése) (m.: kérdőív, otthon) 

• Vitakultúra fejlesztése, árnyalt álláspontok kialakítása a környezetgazdasággal kapcsolatos 
kérdésekben (Aktuális vitaindító cikk segítségével.) 
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• Internet használat a feladatok megoldásához. (m.: nemzeti park, természetjárás) 
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Mellékletek 
 
Testkultúra: 

Az egészséges étkezés 
 
A helyes étkezési szokások három alapelve: 
1. A megfelelő kalória bevitel 
2. A három makro tápanyag (szénhidrát, zsír, fehérje) százalékos arányának helyes meghatározása 
3. A napi kalóriamennyiség egyenletes elosztása a napi étkezések során 
 
A leggyakoribb étkezési hibák: 
♦ a reggelizés elmaradása 
♦ finomított cukrot tartalmazó ételek fogyasztása 
♦ nehéz, zsíros ételek fogyasztása 
♦ nem elegendő mennyiségű friss gyümölcs és zöldség fogyasztása 
♦ túl sok állati zsiradékot tartalmazó étel fogyasztása 
♦ nem elegendő mennyiségű, teljes kiőrlésű gabonából készült étel fogyasztása 
 
Az átlagos napi energiaszükségletet az alapanyagcsere és a fizikai tevékenységhez tartozó 
energiamennyiség összege adja. Az alapanyagcsere a szervezet fenntartásához szükséges minimális 
energia kcal-ban kifejezve, amely az alábbi képlettel megbecsülhető: 
♦ nőknél: 700 + 7 x testsúly kg 
♦ férfiaknál: 900 + 10 x testsúly kg 
Természetesen az energiaszükséglet a fizikai tevékenységünktől függően változik. 
 
A táplálék összetevői: 
1. A fehérje: testünk legfontosabb építőköve; megtalálható minden sejtünkben, és szerepet játszik 

minden szerv felépítésében. 
Az agyat, a mirigyeket, az idegeket, a hormonokat, az enzimeket mind-mind fehérjekötések 
építik fel és működtetik.  
Példák az előnyös fehérje-összetételre: 

 -burgonyapüré tükörtojással 
 -héjában főtt burgonya túróval 
 -lencse-egytálétel egy szelet teljes kiőrlésű kenyérrel 
 -babfőzelék szezámmaggal megszórva 
 -müzli joghurttal, dióval és napraforgómaggal 

-teljes kiőrlésű kenyér sajttal 
2. A zsírok: a szénhidrátokhoz és a fehérjékhez képest kétszer annyi energiát adnak a testünknek, 

de nem emiatt van rájuk szükségünk. A létfontosságú A, D, E, (+F, K) vitaminokat csak zsír 
jelenlétében tudjuk hasznosítani. 
Egészségünk szempontjából fontosak a telítetlen zsírsavak, azok közül is a többszörösen 
telítetlenek. Minden növényi olaj bőségesen tartalmaz többszörösen telítetlen zsírsavakat. Pl.
 -bogáncsolaj  70-80% 
 -napraforgóolaj 55-65% 
 -szójaolaj  55-60% 
 -kukoricacsíra-olaj 55% 
 -gyapotmagolaj 50% 
 -földimogyoró-olaj 30% 
 

3. A szénhidrátok: szervezetünk számára táplálékul csak az emészthető szénhidrátok, azaz a 
cukrok, a glikogén és a keményítő szolgálnak. 
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Nem emészthető szénhidrátok, az élelmi rostok csoportjába tartozó cellulóz, pektin, mézga stb. 
energiát nem szolgáltatnak. 

A cukor egyszerű szénhidrát, ezért diéta esetén mindenféleképpen iktassuk ki 
étrendünkből! Az összetett szénhidrátokat (rizs, burgonya, tésztafélék) is mértékkel 
fogyasszuk! 

A napi szénhidráttöbblet zsír formájában raktározódik szervezetünkben!!! 
 
Amire még szüksége van szervezetünknek: 
♦ Vitaminok: szervezetünk működéséhez nélkülözhetetlen szerves vegyületek. Mivel energiát 

nem hordozó tápanyagok, az élelmiszereket nem helyettesíthetik. 
♦ Ásványi anyagok: szervezetünk működéséhez szükséges szervetlen vegyületek. Mivel 

szervezetünk egyetlen ásványi anyagot sem képes előállítani, a szükséges mennyiséghez 
élelmiszerek és táplálék-kiegészítők útján juthatunk. 

♦ Rostok: fontos szerepet játszanak az egészséges táplálkozásban, mert vízzel telítődve, a 
jóllakottság érzését keltik, ezáltal csökkentik az étvágyat; gyorsítják és könnyítik az emésztést. 

♦ Víz: testünk nagy részét (kb. 70%-át) víz alkotja. A víz elengedhetetlenül szükséges testünk 
életfunkcióinak fenntartásához. Diéta esetén fokozottan figyeljünk folyadékfogyasztásunk 
mennyiségére és minőségére. Szervezetünk méregtelenítésében csak akkor járunk sikerrel, ha 
májunk megfelelő mennyiségű (kb. 2,5 l) tiszta vizet vagy gyógyteát kap, melynek segítségével 
„kimossa” szervezetünkből a lerakódott salakanyagot. 

 
Miért egyél többször és keveset? 
A rendszeres és gyakori (3-4 óránkénti) étkezésekkel elkerülheted a vércukorszint ingadozását, a 
„farkaséhség” kialakulását.  
 
Miért vigyázz a gyümölcsökkel és a gyümölcslevekkel? 
Van jó néhány olyan gyümölcs, amelynek magas a cukortartalma, ebből kifolyólag az 
energiatartalma is; ezért egy fogyókúrás diétába nem fér bele.(pl. banán, mazsola, mangó, szőlő)  

A gyümölcslevekre általában jellemző, hogy hozzáadott cukorral édesítik, tovább emelve 
szénhidráttartalmukat. 
 
A táplálék összetevőinek aránya fogyás, szálkásítás esetén: 
♦ Fehérje: 30% 
♦ Zsír: 20% 
♦ Szénhidrát: 50% 
 
Alapelvek: 
A fogyókúra eredményességét nagymértékben elősegíti, ha fizikai aktivitással többletkalóriát 
„égetsz el”. A rendszeres testmozgással is jelentős testsúlycsökkenés érhető el. Ezért fontos, a diéta 
mellett a gyakori és rendszeres (min. heti 3x60 perc) mozgás. 

 

Mit ajánlott fogyasztanod?! 

♦ Hús, húskészítmények: sovány marhahús, bárányhús, szárnyasok (csirke, pulyka), házi- és 
vadnyúl, szarvas, őz  

♦ Hal: tőkehal, tengeri lazac, lepényhal, pisztráng, fogas, csuka, compó, makréla, lazac, tonhal, 
busa 

♦ Tej, tejtermékek: joghurt, kefir, 0%-os gyümölcsjoghurt, sovány túró, 20% alatti sovány sajtok 

♦ Tojás: hetente max. 2 db tojás, zsiradék nélkül elkészítve 
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♦ Zsírok, olajok: napraforgó-, olíva-, szója-, repce-, kukoricacsíra-, lenmagolaj, növényi 
margarinok (Rama, Delma, Flóra) 

♦ Kényérfélék: teljes kiőrlésű gabonából készült kenyerek, péksütemények 

♦ Zöldségfélék: szinte minden, kivéve lencse, kukorica, zöldborsó, burgonya, sárgaborsó, 
szárazbab 

♦ Gyümölcsök: citrom, narancs, alma, körte, grapefruit, görögdinnye, meggy, málna, ribizli 

♦ Italok: víz, szénsavmentes ásványvíz, gyümölcs- és gyógyteák 

 

Hogyan tartsd meg az elért eredményt?! 

♦ Mindig jusson eszedbe, honnan indultál! Ugye, nem szeretnél oda visszajutni?! 

♦ Megéri, ha a diéta elejéről előveszel egy-egy ruhadarabot és felpróbálod; ilyenkor elönt a 
büszkeség, hogy „igen, nekem sikerült”, de az is intő jel lehet, ha kezd ismét jó lenni egy régi 
„kedvenc”. 

♦ Öt napon keresztül étkezz odafigyelve az étrendedre, majd két nap „szabadnap”. Ha 
huzamosabb ideig „szabadnapokat” tartottál, vedd elő ismét a diétás étrendedet öt-hat napra! 

♦ És ne feledd! Aktívan, rendszeresen mozogjál! 

 

Kitartást és sok sikert kívánok az elhatározáshoz és a véghezvitelhez! 

          Láng Andrea 

  

2. sz. melléklet: 
 

Kedves Polisok! 

 
 
Ezzel a „Kisokos” füzetünkkel segítséget      

szeretnénk nektek nyújtani a testkultúra tantárgy  

alapképzésének Életmód tananyagához;  

valamint információkkal szolgálni olyan témakörökben  

amelyekről fontos tudni és beszélni (pl. a fogamzásgátlás,  

nemi szervek, mozgás, táplálkozás, AIDS stb.). 

Úgy gondoltuk, hasznos lesz számotokra egy ilyen gyűjtemény kiadása, 

hiszen a szó elszáll, az írás megmarad.  

Remélem, hogy nem dolgoztam hiába, olvasgassátok buzgalommal!  

Ha bármely témakörben kérdésetek van, forduljatok hozzánk nagy – nagy bizalommal! 
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Szeretettel a testkultúra munkacsoport nevében: 
 

      Láng Andrea 
 
 

A gerinc, a légzés és a stressz 
 
A törzs tengelyét képező gerincet csigolyák alkotják. Az ember 
csigolyáinak száma: 33-35. A gerinc 3/4 részét csigolyák, 1/4 részét 
pedig a porckorongok építik fel. A csigolyák közül 24-et valódi, 9-11-et 
álcsigolyának nevezünk. 
 
Valódi csigolyák: nyakcsigolyák (vertebrae cervicales) 7 
   hátcsigolyák (vertebrae thoricicae)  12 
   ágyékcsigolyák (vertebrae lumbales) 5 
 
Álcsigolyák:  keresztcsonti csigolyák (vetebrae sacrales) 5 
   farokcsigolyák (vertebrae coccygeae) 3-6 
 
A gerincnek négy görbülete van: nyaki 
     háti 
     ágyéki 
     keresztcsonti 
 
A gerinc kóros görbületei: lordózis (előre) 
    kyphózis (hátra) 
    scoliósis (oldalra) 
 
Az újszülött gerince egyenes és a különböző fejlődési szakaszokban alakul ki a négy görbület. 
A csigolyatesteket rostporcos lemezek, csigolyák közötti porckorongok kötik össze. Számuk 24; 
vastagságuk és szélességük a gerinc különböző szakaszaiban változik. A háti szakaszon a 
legvékonyabbak, az ágyéki szakaszon a legvastagabbak. A porckorongok súlyos sérülése a 
porckorongsérv, mely sportolóknál is előfordul. A túlzott igénybevétel hatására a porckorong külső, 
gyűrű alakú rostjai fokozatosan elszakadhatnak, rajtuk kapuk keletkezhetnek. Ezeken a réseken a 
belső kocsonyás mag kiboltosul, és ha ez a kis kiboltosulás nyomja a gerincvelői idegek gyökereit, 
súlyos deréktáji vagy alsó végtagba sugárzó fájdalmat okoz. Ha a gerinc hajlik, a porckorongok a 
homorú oldalon összepréselődnek, a domború oldalon kitágulnak. 
 
A porckorongra ható nyomás: álláskor:100 kp 
     üléskor:140 kp 
     fekvéskor:25 kp 
     előrehajlásnál: 250 kp 
 
50 kg-os tárgy megemelése előrehajlással 700-800 kg-os terhelést jelent. 
 
A helyes testtartás: 

 kinyújtott nyak, megemelt áll (segít, ha arra gondolunk, hogy a gerincoszlopunknak felfelé kell 
nyúlnia) 

 a váll természetes tartásban, de a gerinc egyenes 
 eredménye: a mell megemelkedik, a has lapossá válik 

 megfeszített fenékizmok, előretolt medence 
 eredménye: a keresztcsont megfelelő helyzete által a has még laposabb 

 a testsúly egyenletesen oszlik meg a lábfeje: eredménye: egyenes láb, lazább járás 

A légzés 
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A légzés lényegében nem más, mint a szervezet és a külső környezet közötti - a tüdőhólyagocskák 
szintjén lezajló - gázcsere, a melynek során oxigénfelvétel és szén-dioxidleadás történik. 
A légzés élettana: az oxigén és a szén-dioxid kicserélődése a vér és a légköri levegő között 
   (külső) 
   a vér és a szövetek között (belső) 
Szervezetünk naponta 350-700 l oxigént használ fel. 
 
Légzésfajták: hasi légzés 
  mellkasi légzés 
  teljes légzés 
 
Nem is gondolnánk, hogy orrunknak milyen fontos szerepe van a légzés folyamán, mert szinte 
légkondicionálóként működik. Melegíti, tisztítja és nedvesíti a levegőt, hiszen a tüdő kényes a 
beérkező levegő minőségére, mely 35°C-os hőmérsékletű és 95%-os páratartalmú legyen. 
 
Érdekesség, hogy az orr alakja a különböző népeknél más-más formájú, mely összefügg az adott 
térség éghajlati viszonyaival. (A tartós szájlégzés káros!) 
 
A stressz 
 
A stressz lehet hasznos is és káros is. A stressz angolul ütést, lökést jelent. Ma igen sokat 
használt, általában negatívan értelmezett szó. Orvosi értelemben: olyan állapot, ami a 
szervezetben készültséget vált ki, legyen az bárminemű megterhelés, akár szellemi, akár fizikai. 
 
Mindenféle nem specifikus ingerre adott emberi válaszreakció. Sellye János világhírű biofizikus 
szerint minden stresszinger háromfázisú válaszreakciót vált ki. 
 
1. Alarm: a test valamennyi elhárító lehetőségét mobilizálja, hogy a szervezet káros hatásait 

elhárítsa. 
2. Ellenállás: a szervezet már hozzászokott az ingerhez, az ellenálló-képessége már fokozódik, a 

test újra megpihen, bár az inger továbbra is jelen van. Itt fokozottan szükség van a 
szervezetünk edzésére (mozgás, stresszoldás, immunrendszer erősítése természetes 
módszerekkel). 

3. Kimerülés: ha a szervezet hosszan tartó stressz miatt túlzottan terhelt, a kimerülés fázisa 
következik be. Ebben a helyzetben betegségek alakulhatnak ki, a náthától a súlyosabb 
fertőzésekig, a fejfájástól a depresszióig, a vérkeringési zavarokig, súlyosabb hajhullásig vagy 
akár a rákig. 

 
A stressz fizikai jelei: 
- a légzés felgyorsul, intenzitása nő 
- a szív hevesen dobogni kezd 
- vérnyomás, vércukorszint emelkedik 
- pupilla kitágul 
Stresszbetegségek: asztma 
  magas vérnyomás 
  migrénes fejfájás 
  cukorbetegség 
  gyomorfekély 



 
A stressz enyhítésének, oldásának módozatai: stresszoldás izomerővel 
      masszázs, lazítás 
      fürdés 
      pozitív gondolkodás 
      légzésedzés, sport 
      játékos lazítás, páros gyakorlatok 
 
 
 
Közgazdaságtan 
 
Kérdőiv 
 

1. feladat 
A fenntartható fejlődés fogalma: 

• A fejlődésnek egy olyan formáját jelenti, mely a jelen igények globális szintű kielégítése 
mellett nem fosztja meg a jövő generációit attól a lehetőségtől, hogy majdan ők is 
kielégíthessék saját szükségleteiket. A fejlett világ számára ez azt jelenti, hogy növekedési 
ütemét és fogyasztását mérsékelve, összhangba kell hozni azt a természeti környezet 
megóvásával. A fejlődő világ viszont már célul se tűzheti ki, hogy megismételje azt az utat, 
ami máshol a fejlettség mai mutatóinak kialakulásához vezetett. 

Próbáld meg saját szavaiddal megfogalmazni a definíció főbb elemeit! 
 

2. feladat 
Gondold át, hogy mi befolyásolja utazási döntéseiben a turistát legfőképpen! 
 

•  
•  
•  

 
Igaz-e szerinted, hogy egyre növekszik a magyar és a nyugati országok lakóinak elvárása a 
környezet minőségével szemben?  
Magyarországon milyen lépéseket kell még megtenni ennek érdekében? Gondolj a hazai turisztikai 
GYELV-elemzésre! 
 

3. feladat 
Párban dolgozz! 
 
Állítsatok össze rövid kérdőívet, amely arra keresi a választ, hogy mi jellemzi a Poliban tanuló és 
dolgozó iskolapolgárok üdülőhelyi környezettel kapcsolatos elvárásait!  
 
Mi befolyásolja a polisokat a nyaralóhely/üdülőhely kiválasztásában: a környezet minősége vagy az 
ár. Olcsóbb ár fejében hajlandók-e engedni minőségi elvárásaikból, vagy hajlandók-e az átlagnál 
magasabb árat fizetni minőségi igényeik teljesüléséért? 
 
Hajlandók-e lemondani az egészségesebb környezet érdekében bizonyos kényelmi szempontokról 
(saját gépkocsi használat, stb.)? 
 
Vegyétek figyelembe, hogy a válaszokat több tényező is befolyásolhatja: életkor, egészségi állapot, 
iskolai végzettség, jövedelem, foglalkozás, érdeklődési kör, stb. 
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Végezzétek el a felmérést 30 Iskolapolgárral! 
Értékeljétek ki a kérdőíveket és vonjatok le következtetéseket az idegenforgalomra nézve! 
Tegyük fel, hogy létezik egy utazásszervező cég, amely a polis rétegnek szervez utakat. Mit 
tanácsolnák a cégnek a kérdőívek kiértékelése alapján? 
 
A kérdőívek kiértékelésének határideje: február 19. csütörtök.  
 
(J)egyre megy! ): !! 
Jó munkát! 
 

Korlátozott erőforrások 
 

Sokszor halljuk a rádióban, látjuk a televízióban, hogy a világ egyes országaiban milyen nagy a 
szegénység; milyen segélyakciókat szerveznek különböző szervezetek ezen országok 
megsegítésére. Ezzel szemben azt is tapasztaljuk, hogy más országokan az emberek jólétben 
élnek. Ezeket az egyenlőtlenségeket a nemzetközi kereskedelem még nagyobbá teheti azáltal, 
hogy az erős országoknak kedvez. Ebben a játékban a diákok felismerhetik, milyen különbségek 
vannak bizonyos országok között; megérthetik, hogy mi a jelentősége és milyen előnyei vannak 
a nemzetközi együttműködésnek. 

 

A játék menete: 

Alakítsuk ki 4 fős csoportokat a résztvevőkből. A létszámnak megfelelő számú országot válasszunk az 
alábbiak közül:  Magyarország 

  Amerikai Egyesült Államok 
  Japán 
  Etiópia 
  Kína 
  Brazília 
  Németország 
(ez utóbbi kettő elhagyható, ha kevesen vannak a diákok) 

 

Osszuk ki az információs lapokat az ábrákkal, valamint az eszközöket a következőképpen: 

 

Magyarország:    2 fehér papír 
     5 000 egység pénz 
     1 vonalzó 
     1 ceruza 
 

Amerikai Egyesült Államok:  1 fehér papír 
     10.000 egység pénz 
     1 vonalzó 
     1 olló 
     1 körző 
     1 ceruza 
 
Japán:     1 fehér papír 
     20.000 egység pénz 
     1 vonalzó 
     1 olló 
     2 ceruza 
     1 ragasztó 
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Etiópia:     1 fekete papír 
     3 fehér papír 
     5 000 egység pénz 
     1 ceruza 
 
Kína:     1 fekete papír 
     6 fehér papír 
     10.000 egység pénz 
     1 olló 
     1 ceruza 
 
Brazília:     2 fekete papír 
     6 fehér papír 
     5.000 egység pénz 
     1 ceruza 
 
Németország:    1 fehér papír 
     15.000 egység pénz 
     1 vonalzó 
     1 olló 
     1 körző 
     1 ceruza 
 

Mondjuk el a feladatot: 
 
A rajz alapján kell gyártani a termékeket, amelyek értéke is fel van tüntetve. A tanár (vagy 

egy diák) a piac képviselője, aki csak a minőségnek megfelelő termékeket veszi át (pontos éret, 
ollóval egyenesre vágott alakzatok stb.), és fizeti ki. 

A játék elején lesznek olyan országok, amelyek nem tudnak termelni, mert nincs ollójuk 
vagy vonalzójuk. Ezek az országok valószínűleg megpróbálnak majd kölcsönkérni vagy venni más 
országoktól eszközöket. Azok az országok, amelyek rendelkeznek eszközökkel, azokkal elkezdenek 
termelni, de hamar elfogy majd a papírkészletük, ezért venni akarnak majd. Ne akadályozzuk meg a 
kereskedelmet, hanem jegyezzük fel, milyen áron cseréltek gazdát a különböző eszközök. 

Bizonyos idő eltelte után (amikor már beindult a termelés és a kereskedés), a piac 
képviselője megváltoztatja a piaci feltételeket. Bejelentheti pl., hogy 

 valamelyik termékért többet fizet 
 a fekete papírból készült termékek többet vagy kevesebbet érnek 
 nem vesz át bizonyos termékeket (pl. kört) stb. 

Más módon is befolyásolhatja az erőviszonyokat, pl. néhány papírt ad az egyik országnak, és 
bejelenti, hogy az adott országban újabb nyersanyaglelőhelyre bukkantak. 

Minden bejelentett változás hatását jegyezzük fel, majd a játék végén elemezzük, a 
különböző országok viselkedését. 

Fontos, hogy törekedjünk a jó minőségre, csak a feltételeknek teljesen megfelelő terméket 
vegyünk át. 

A diákok panaszkodhatnak az egyenlőtlen esélyek miatt, tudatosítsuk bennük, hogy most az 
életet szimulálják, és az életben is vannak egyenlőtlenségek, igazságtalanságok. 

A játék végén beszéljük meg a tapasztalatokat. Kérdezzük meg a diákokat, milyen érzés volt 
szegénynek vagy gazdagnak lenni. Mi lehetett az oka az egyenlőtlen erőviszonyok kialakításának és 
hogyan változott a helyzet a játék során? Létrehoztak-e szervezeteket saját érdekeik érvényesítése 
érdekében, és melyik ország, miért kezdeményezte ezt? Hogyan lehet megszüntetni az 
egyenlőtlenséget vagy elkerülni a növekedést? 

 

A játékhoz szükséges idő kb. 90 perc 
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A játékhoz szükséges eszközök: 
 információs lapok 
 A/4-es fehér papír (19 db a csapatoknak) 
 A/4-es fekete vagy színes papír (4 db a csapatoknak) 
 Játékpénz (tizenegyszer 5.000 egység a csapatoknak, a piac képviselője számlát is 

   vezethet a kifizetett pénzről) 
 3 db vonalzó 
 7 db ceruza 
 3 db olló 
 1 db körző 
 1 db ragasztó 

 
 

A természeti környezet 
 
A vállalat legegyszerűbben meghatározható környezetét az őt körülvevő természeti környezet 
alkotja. Sok esetben erősen befolyásoló tényező lehet, pl. konzervgyárak többnyire folyók mellé 
települnek, máskor egyáltalán nem veszik figyelembe a vállalatok a természet jelenlétét. Különösen 
igaz ez akkor, amikor a környezet védelméről beszélünk. 
 
 
Elkerülhetetlen, sőt egyre inkább elengedhetetlen a környezetvédelemre fordítani figyelmünket. 
Persze sokszor látjuk, halljuk, hogy mennyire fontos védeni, óvni környezetünket, de gondoljunk 
bele őszintén: hányszor figyelünk arra vásárlásaink során, hogy az adott termék mennyire felel meg 
a környezetvédelmi előírásoknak, vagy legalább saját elvárásainknak?! 

 

 

A természeti környezet védelme során nem csupán a környezetszennyezés a probléma, hanem az is, 
hogy fogynak a természeti erőforrások, többet használunk fel, mint amennyi képes megújulni a 
természetben, ill. gyorsabban használjuk fel azokat, mint ahogy regenerálódnak. 

Természetesen felmerülhet mindenkiben a kérdés: Vajon miért nem érzékelik a vállalatok, az 
emberek a környezetszennyezést, hiszen a saját életterüket teszik tönkre? 

A legegyszerűbb válasz az, hogy a természeti erőforrások ún. szabad erőforrások, többnyire 
korlátlanul és ingyen állnak rendelkezésre (pl. levegő, víz, napfény). A természeti erőforrásoknak 
nincs piacuk, nem hatnak piaci tényezők rájuk és így a profitorientált vállalatok - akik a piacon 
működnek - sem érzékelik értéküket. 
Így aztán igazából csak az állami szabályozás pótolhatja a piaci működést, szabhatja meg ezen 
erőforrások felhasználását. 
 
Az állami beavatkozás eszközei két fő csoportra oszthatók: 
 
• szabványok előírása, normák meghatározása  
• közgazdasági eszközök, adók, illetékek alkalmazása. 
 
A környezetvédelem korántsem egyszerű feladatát az államnak fel kell vállalnia. Egyfajta megoldás 
lehet az, hogy különböző szabályokat hoz, amelyek be nem tartása komoly büntetésekkel jár 
együtt. Az ösztönzés egy másik módja lehet az, hogy nem csupán a kárt okozókat bünteti, (hiszen 
akkor már úgyis késő), hanem adókedvezményben részesíti azokat, akik valamely módon a 
környezet védelmét szem előtt tartják. 
 



 

-204- 

Ez a közvetlen szabályozás csak akkor lehet sikeres, ha be tudja tartatni az állam, ha képes és 
hajlandó ellenőrizni a vállalatok tevékenységét. 
 
Egy kevésbé direkt módja lehet a környezetvédelmi szabályozásnak a piaci viszonyok kialakítása. 
Ez annyit jelent, hogy az állam megpróbálja kialakítani az árát a természeti erőforrásoknak, ezzel 
kialakítva a piacot, ahol az akkor már értékkel bíró javak kereskedelmére kerülhet sor. Ha pedig 
értéke van valamely jószágnak, akkor azt sokkal inkább megbecsülik a gazdálkodók. Ez elég 
szélsőséges és egyben megmosolyogtató megoldásnak tűnik. Képzeljük például el azt, hogy az a 
vállalat, amely folyó mellett működik "helypénzt" fizet. Ugyanígy egy gyümölcstermelő vállalatnak 
a napfényt kellene megfizetni. Mindkét esetben a szabályozást követő rövid időn belül változnának 
az ingatlan ill. termőföld árak és természetesen a termékek ára is, sőt az ország déli részén 
valószínűleg többet kellene fizetni a napfény használatáért, mivel ott a legtöbb a napos órák száma. 
 
Egy ún. letéti rendszer kialakítására is sor kerülhet, amely szintén a megelőzési stratégia része 
lehet. E rendszer lényege, hogy a vállalat egy meghatározott összeget letétbe helyez, és ha nem 
szennyezte a környezetet, akkor visszakapja azt. 
 
A legnagyobb problémák, amelyek környezetünket fenyegetik a következők: 

A talajromlás 
A termőföldet folyamatosan károsítja a savanyodás, az erózió és a szikesedés. Mindezek a 
károsodások a termőterület csökkenéséhez vezetnek. Főként a szakszerűtlen műtrágyahasználat és a 
nem megfelelő öntözések következtében alakult ki ez a helyzet. A föld eredeti állagának 
visszaállítása lehetséges, de nagyon költséges feladat! 

A túlzott szén-dioxid-kibocsátás 
A túlzott szén-dioxid-kibocsátás következménye az ún. üvegházhatás, a Föld légkörének 
felmelegedése, amely az élet alapvető feltételeinek megszűnéséhez vezet. (Persze ez nem 
következik be 1-2 éven belül, de nem feledkezhetünk meg az utánunk következő nemzedékekről 
sem!) 

Növény- és állatfajok kihalása 
A mezőgazdasági művelés és a természetbe való beavatkozások hatására egyre kisebb területre 
szorulnak vissza az erdők, lápok, rétek, nádasok és azok élővilága. „A hazai élővilágból eddig 
bizonyíthatóan 40 növény- és 53 állatfaj pusztult ki és 1130 fajt veszélyeztet a kihalás.” (A magyar 
gazdaság vargabetűje, AULA, 1994. 293. oldal) 

A víz, a levegő szennyezettsége 
Talán a vizek és a levegő szennyezettségét érezzük leginkább a saját bőrünkön is, mindennapi 
életünk során. És bár tapasztaljuk és érezzük a romlást, mégsem biztos, hogy bármilyen lépést 
tennénk a helyzet javítására. 

Az alábbi táblázatokban szereplő adatokon, azok jelentésén érdemes elgondolkozni, végiggondolni 
a folytatást, azt, hogy milyen jövő várható, ha folytatódnak a korábbi tendenciák. 



 

 205

 
 

Felhasználás Elhasznált 
vízmennyiség 

kocsimosás 3 liter/fő/nap 

ivás 3 liter/fő/nap 

öntözés 6 liter/fő/nap 

kézmosás 10 liter/fő/nap 

mosogatás 8 liter/fő/nap 

mosás 18 liter/fő/nap 

fürdés 40 liter/fő/nap 

WC öblítés 45 liter/fő/nap 

ÖSSZESEN: 133 liter/fő/nap 

 
Az 1 főre jutó napi átlagos vízfogyasztás megoszlása (forrás: www.foek.hu/korkep/vizgazd) 

Légzőrendszeri betegségek (idült hörghurut, tüdőtágulat, asthma) miatti halálozások száma 

 
Év Férfi Nő Összesen 

1960 2158 1103 3261 
. . . . 
1990 3181 1896 5077 
1991 3040 1722 4762 
1992 3201 1909 5110 
1993 3345 1841 5186 
1994 3155 1921 5076 
1995 3042 1854 4896 
1996 2789 1732 4521 
1997  2532  1583  4115  
1998 2363 1519 3882 
1999 2719 1771 4490 
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Az épített környezet 
Viszonylag ritkán esik szó a nem természeti környezet védelméről. Pedig e területen is vannak 
jelentős feladatok. A műemléki épületek, építmények védelme, eredeti állapotuk megőrzése is a 
környezetvédelem egyik feladata. E feladatok közé soroljuk a városkép megőrzését is. 

 
Hulladék-megsemmisítés 
A technológiai fejlődés következtében, ma már olyan hulladék-megsemmisítési lehetőségek 
állnak az emberiség rendelkezésére, amelyek nem, vagy csak kis mértékben szennyezik a 
környezetet. (Az persze hozzátartozik a teljes igazsághoz, hogy a legjobb technológiák a 
legdrágábbak.) 

A legegyszerűbb elégetni a hulladékot – ám ezzel a levegőt szennyezzük. Egy másik lehetőség a 
szemét elásása – de ekkor a földbe, onnan pedig a növényekbe, az élővizekbe juthatnak 
szennyező anyagok. A hulladékot vegyi úton is meg lehet semmisíteni, de ekkor sem lehetünk 
biztosak abban, hogy egy más módon nem szennyezzük a természetet. Ebből a néhány mondatból 
úgy tűnhet, hogy nincs megoldás. Szerencsére van: a hulladékfeldolgozás során is (pl. korszerű, 
szűrőkkel ellátott hulladékégetők), de ami sokkal fontosabb, már a termékek előállítása során 
egyre több vállalat törekszik arra, hogy terméke újrahasznosítható vagy környezetkímélő 
anyagból készüljön. 
 
 
Feladat: 
Hol láthatjátok az alábbi képeket (piktogramokat) és mit jelentenek? 
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A környezetvédelem egyik legkézenfekvőbb módja újrafelhasználható, hasznosítható termékek 
előállítása. Ezt akkor teszik meg a vállalatok, ha a fogyasztók elvárják tőlük. Egy felmérés során 
azt kérték a vállalatoktól, hogy 5-ös skálán értékeljék, milyen tényezők hatására hajlandóak a 
leginkább a környezetvédelemre. 
 
 
Az alábbi helyszíneket használhatod fel a természetvédelmet kedvelők programjainak 
összeállításakor: 
 
• tanya,  
• gátőrház,  
• erdészház,  
• erdei iskola és tornapálya,  
• arborétum,  
• madárvárta,  
• tájvédelmi körzet,  
• természetvédelmi terület,  
• nemzeti park 
 
 
Nemzeti parkok 
 
Felhasználható honlapok:  
gz, www.bfnpi.hu, www.nograd.net/termeszet/bnp, www.ddnp.hu, www.hnp.hu,  
www.knp.hu  
 
www.hungarytourism.hu (Ökoturizmus – Nemzeti Parkok) 
 
1. feladat  
Sorold fel, hogy milyen programokat állítottak össze az Aggteleki, a Balaton-felvidéki  és a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park dolgozói és írd le a tartalmát is! Kiknek ajánlanád ezeket a 
programokat? 
 
 Program Program részletezése Célcsoport  

  
 

  
Aggteleki Nemzeti Park 
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Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park 

  
 

 

  
 

 Fertő-Hanság Nemzeti Park 

  
 

 

 
2. feladat 
Keresd meg, hogy a Kiskunsági Nemzeti Parkban megtalálható Természet Házának milyen 
ajánlott programjai vannak! 
 
3. feladat 
Tegyük fel, hogy azt a feladatot kapod, keresned kell erdei iskola helyszínt a 10. évfolyamos 
diákoknak. Tudomásod van arról, hogy 3 napig tartózkodnak majd ott és teljes ellátást 
igényelnek. Egy ajánlatot szeretnének tőled kapni, milyen lehetőségek közül választhatnak? 
 
Figyelj az erdei iskolák választható programjaira!! 
 
 
4. feladat 
Sorold fel, milyen természetvédelmi területek és tájvédelmi körzetek találhatók a Bükki és a 
Hortobágyi Nemzeti Park területein! 
 
5. feladat 
Mi jellemző a Hortobágyi, a Duna-Ipoly, a Körös-Maros és az Őrségi Nemzeti Park bemutató 
helyeire?  
 
6. feladat 
Hol és milyen típusú természetvédelmi táborok közül tudnál ajánlani a tőled érdeklődőknek a 
nemzeti parkok területein belül? 
 
7. feladat 
Mit jelent a tanösvény? Gyűjts példákat a Duna-Ipoly, a Fető-Hanság, a Balaton-felvidéki, a 
Hortobágyi, a Körös-Maros és az Őrségi Nemzeti Parkok területeiről! 
 
8. feladat 
www.vendegvaro.hu (természeti értékek) 
Hol található Magyarországon arborétum? Melyik arborétum található Budapesttől a 
legmesszebb? Milyen egyedi természeti adottságokkal rendelkezik? 
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9. feladat 
www.vendegvaro.hu  
A környezeti nevelés egyik eszköze lehetnek az állatkertek és a növénykertek. Elemezd a 
turisztikai régiókat a kínálat alapján. Hol találhatók ezek a bemutatóhelyek hazánkban? Melyik 
régióban van a legtöbb? 
 
10. feladat 
www.zoobudapest.com  
Milyen programot kínál a közeljövőben a budapesti Állat- és Növénykert az odalátogatóknak? 
 

Természetjárás 

Utazás & Turizmus fakultáció - Programszervezés – gyalogos természetjárás 
12. évfolyam 
2003. október 17. 
www.termeszet.hu, www.tura.lap.hu, www.hungarytourism.hu  
 
1. feladat 
Keresd meg, hogy a hétvégén van-e lehetőség természetközeli aktív üdülésre Budapest környékén, főként 
a természetjárás megbeszélt típusaira összpontosíts! (túrázás/szervezett programok/családi programok)! 
 
2. feladat 
Szedj össze nyári időszakra túraversenyzési lehetőségeket! Az egyik ilyen a Kinizsi-túra. Ez alapján 
nézd meg, hogy egy versenykiírásnak milyen elemeket kell tartalmaznia! 
 
3. feladat 
Keress természetjáró táborokat! Milyen információkat kell közzétenni egy tábor meghirdetésénél? 
Milyen szolgáltatókkal kell kapcsolatban állnod egy tábor megszervezésekor? 
 
4. feladat 
Keress egy turistaszállót és nézd meg, hogy milyen programokat ajánl az odalátogató turistáknak! 
 
5. feladat 
Keress egy olyan turistaszállót, ahol csak a szállás és az ellátás biztosított! Tervezz meg a szálló számára 
túraajánlatokat és hétvégi programokat. Állíts össze egy olyan programot, ami a nyári időszakban kerülne 
megrendezésre és az elkövetkezendő években hagyományossá válhat!  
 
 

Utazás & Turizmus fakultáció - Programszervezés – gyalogos természetjárás 
12. évfolyam 
2003. október 17. 
www.termeszet.hu, www.tura.lap.hu, www.hungarytourism.hu  
 
1. feladat 
Keresd meg, hogy a hétvégén van-e lehetőség természetközeli aktív üdülésre Budapest környékén, főként 
a természetjárás megbeszélt típusaira összpontosíts! (túrázás/szervezett programok/családi programok)! 
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2. feladat 
Szedj össze nyári időszakra túraversenyzési lehetőségeket! Az egyik ilyen a Kinizsi-túra. Ez alapján 
nézd meg, hogy egy versenykiírásnak milyen elemeket kell tartalmaznia! 
 
3. feladat 
Keress természetjáró táborokat! Milyen információkat kell közzétenni egy tábor meghirdetésénél? 
Milyen szolgáltatókkal kell kapcsolatban állnod egy tábor megszervezésekor? 
 
4. feladat 
Keress egy turistaszállót és nézd meg, hogy milyen programokat ajánl az odalátogató turistáknak! 
 
5. feladat 
Keress egy olyan turistaszállót, ahol csak a szállás és az ellátás biztosított! Tervezz meg a szálló számára 
túraajánlatokat és hétvégi programokat. Állíts össze egy olyan programot, ami a nyári időszakban kerülne 
megrendezésre és az elkövetkezendő években hagyományossá válhat! 
 
 
Otthon 
 
Felhasználható honlap: www.kornyezetunk.hu   
 

• Gyűjtsd össze azokat az ötleteket, amelyek a hulladékképződés csökkentésére, 
megelőzésére vonatkoznak! 

• Hogyan lehet a vízzel takarékoskodni? 
• Írd le az energiatakarékossági ötleteket otthoni környezetben! 
• Mit jelent a vendégváró újra szappan és az újragyertya kifejezés? 
• Hogyan lehet a maradékokból aszalni? 
• Az otthonotok szépítésére otthon elkészíthető, maradékokból össezállítható szőttest is 

felhasználhattok. Hogyan?  
• A környezettudatos életmódot minél fiatalabb korban (óvodáskorban) el kell kezdeni. 

Hogyan lehet az óvodásokkal megtanítani a hulladékválogatás alapjait? Mi a lényege a 
komposztálás-játéknak? 

• Mitől függ az, hogy egy átlagember a fogyasztói szokásain változtatni tud-e vagy sem? 
 
 
Tanulásmódszertan 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁS, POLITECHNIKUM 
 
 
Tárgy: A tanulásmódszertani háló elkészítése, kiterjesztése 
 
Cél: A hetedikes diákok tanulási szokásainak, módszereinek hatékonyabbá tétele, készségeik 
fejlesztése 
Érvényességi terület: Politechnikum, 7. évfolyam 
Alkalmazás gyakorisága: 2001 szeptembere és 2002 januárja között a különböző tanórákon, 
irányítottan hetente kétszer a tanulásmódszertan-órákon 
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Fogalmak: Figyelemösszpontosítás, csend-, monotóniatűrés, önfegyelem, memória, 
szókincsfejlesztés, szótárhasználat, beszédkészség, önkifejezés, helyesírás, olvasási készség 
(blattolás, skimming, skipping, értő olvasás), kérdezés, lényeglátás, logikus gondolkodás, 
témaismertetés, véleményalkotás, összefoglalás, ellenőrzés, légzés, artikuláció, intonáció, 
nonverbális kifejezőkészség, testtartás, kiselőadások, forrásfeldolgozások, könyvtárhasználat 
 
Tevékenység: 
• A képességvizsgálatok elkészítése: 

szövegértés, helyesírás, hangos olvasás 
• Tájékoztató a hálótervről 
• Konferencia az érintett kollégákkal 
• A tanárok - séma szerint elkészített - írásbeli terveinek összehangolása  
• A tervek egyeztetése, pontosítása 
• A készségfejlesztés folyamata 
• Megbeszélés a bevezetett készségfejlesztés megvalósításáról 
• Ellenőrző mérések 
• A tapasztalatok összegzése, a fejlesztő program esetleges átalakításának megfogalmazása 
 
Felelős/közreműködő: 
• Jakab Judit/a hetedikes osztályokban tanító tanárok 
 
Szükséges erőforrás: 
• A mérésekhez szükséges anyagok sokszorosításához kellő infrastruktúra 
• Az érintett kollégák munkaórái a tervek elkészítéséhez, kivitelezéséhez, ellenőrzéséhez 
• Logopédus a szakirányú mérésekhez 
 
Bemenet:  Tervező dokumentum 
 
 A tanulásmódszertan-órákon bevezetett technikák, feladatok, játékok, gyakorlatok úgy 
szolgálhatják igazán a diákok hatékony tanulását, ha azok nem egyszeri élmények vagy elfelejtett 
tanórai anyagok maradnak, hanem különféle témakörökben, más-más helyzetekben is 
alkalmazható, variálható, gyakorolható módszerek. Ennek érdekében célszerű több oldalról, 
különböző tantárgyaknál kipróbálni, adaptálni, megerősíteni ezeket a teendőket az elmélyítés 
érdekében. 
 Légy szíves, gondolkozz el azon, hogy a te tanóráidon az alábbiakban felsorolt 
képességek, készségek közül melyek fejlesztése egyeztethető össze a tananyaggal, az óravezetési, 
anyagfeldolgozási technikáiddal, fogásaiddal! 

Október 11-én, csütörtökön, a munkacsoportidő helyett megbeszélést tartunk a hetedikes 
osztályokról, amikor végigbeszéljük azokat az ötleteket, metódusokat, amelyeket ki-ki 
alkalmaz(hat) a szakórákon. Ezért arra kérünk, szedd össze konkrétan - az általad tanított 
tantárgyat, tananyagot véve alapul -, milyen feladatok, gyakorlatok tökéletesítik a gyerekek 
jártasságát, gyakorlottságát, rutinját, kapacitását, bontakoztatják ki leginkább tehetségüket. 
Csütörtökre már ezeket az elképzeléseidet összeírva érkezz a konferenciára! 
 
Figyelemösszpontosítás, Csend-, monotóniatűrés, Önfegyelem, Memória, Szókincsfejlesztés, 
Szótárhasználat, Beszédkészség, önkifejezés, Helyesírás, Olvasási készség (blattolás, skimming, 
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skipping, értő olvasás), Kérdezés, Lényeglátás, logikus gondolkodás, Témaismertetés, 
Véleményalkotás, Összefoglalás, ellenőrzés, Légzés, artikuláció, intonáció 
Nonverbális kifejezőkészség, testtartás, Kiselőadások, Forrásfeldolgozások, Könyvtárhasználat 
 
A logopédus vizsgálatán hamarosan átesik valamennyi hetedikes gyerek. Erzsi tájékoztatja az 
osztályfőnököket a problémás esetekről, a korrekció lehetőségeiről. Ha valakinél komolyabb 
szaktanári összefogásra, odafigyelésre van szükség, az osztályfőnökök jelzik 
 
Pest, 2001. október 1. 

 
 
Módszerek: ld. az október 11-i  konferencia eredményeképpen megszülető dokumentumban 
 
Kapcsolódó anyagok: 
• Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról, AKG Kiadó 1999 
• Oroszlány Péter: A tanulás tanítás, tanári kézikönyv, AKG Kiadó 1998 
 
Budapest, 2001. október 9. 
 

HÁLÓTERV 
Készségfejlesztés a tanórákon 

Szaktanár: 
Tantárgy: 
Osztály: 
 

Idő: Tananyag: Fejlesztendő 
készségek: Módszerek, gyakorlatok:

 
 
 

Október 
 
 
 

   

 
 
 

November 
 
 
 

   

 
 
 

December 
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Január 
 
 
 

   

 
 
Leadási határidő: 2001. október 19. 
 

Melléklet a hálótervhez 
Ötletek a készségfejlesztő gyakorlatokhoz; időzítés 

 
Fejlesztendő készségek, képességek: 
• Figyelemösszpontosítás, 
• Csend-, monotóniatűrés, önfegyelem, 
• Memória, 
• Szókincs, szótárhasználat, beszédkészség, önkifejezés, 
• Helyesírás, 
• Olvasási készség (blattolás, skimming, skipping, értő olvasás), 
• Kérdezés, lényeglátás, logikus gondolkodás, 
• Témaismertetés, összefoglalás, felelet, 
• Kiselőadások, forrásfeldolgozások, könyvtárhasználat 
• Véleményalkotás, 
• Jegyzetelés, vázlatkészítés, 
• Ellenőrzés, 
• Légzés, artikuláció, intonáció, 
• Nonverbális kifejezőkészség, 
• Testtartás 
 
A tanulásmódszertan tantárgy óráin bevezetett technikák, feladatok, játékok úgy szolgálhatják 
igazán a diákok képességeinek, készségeinek fejlesztését, hatékony tanulását, ha azok nem 
egyszeri élmények vagy elfelejtett tanórai anyagok maradnak, hanem különféle témakörökben, 
más-más helyzetekben is alkalmazható, variálható, gyakorolható módszerek. Ennek érdekében 
célszerű több oldalról, különböző tantárgyaknál kipróbálni, adaptálni, megerősíteni ezeket a 
teendőket az elmélyítés érdekében. 
Az alábbi feladatok, anyagfeldolgozási technikák tudatosan - didaktikusan -, a megadott időben 
hangsúlyozottan alkalmazhatók az órákon, ha összeegyeztethetőek az aktuális tananyagrésszel, 
tantárgyi sajátosságokkal. Természetesen ami nem illeszkedik a tananyaghoz, a tanári 
mentalitáshoz, azt nem kell erőltetni. 
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Október: 
Koncentrációs illetve memóriafejlesztő gyakorlatok: 
- egy adott számhoz a sor elején ülő gyerek egyet ad hozzá, az új számhoz a mellette levő kettőt, 
a következő hármat, a negyedik újra egyet, az ötödik kettőt stb. 
- ugyanez kivonással 
- csukott szemmel a gyerekek elevenítsék fel, gyűjtsék össze (pl.): 
 mi van a terem falán, 
 milyen kiállítás van éppen az Előszoba Galériában, 
 mit ábrázol a B épület 1. emeletén a falfestmény, 
 milyen a szomszéd diák füzetének a borítója, 
 milyen hirdetések borítják aktuálisan a folyosók falait,  
- egy - a tananyaghoz kapcsolódó kép, ábra felmutatása után emlékezetből írják le vagy rajzolják 
le, amit láttak 
- egy-két mondat, az aktuális témakörhöz kapcsolódó definíció memoriter-szerű megtanultatása 
az órán, versenyszerű visszamondatása, a következő órán pedig elismételtetése 
- az előző órák kulcsszavainak, évszámainak tömbösített összegyűjtése (kb. 6-8), tagolt 
felolvasása, amit a gyerekeknek emlékezetből, jó sorrendben le kell írniuk. (Verseny!) 
- Meghatározások, jelentések elmondása után a gyerekek csak a keresett kifejezést írják le (ld. 
szódolgozat) 
- Az adott tanóra új - magyar vagy idegen - szavainak (akár totószerű) értelmezése előre 
/Pl: szintézis: a) emeletépítés, b) pirosítás, c) összefoglalás/ 
 kaszt: a) társadalmi csoport b) kőzet c) láda 
- Az idegen szavak szótárának, az értelmező szótárnak vagy valamely idegen nyelvű szótárnak a 
használata az órán, ha új szakszó, kifejezés bevezetése várható 
- Csoportbontásra alkalmas lehet olyan cédulákat készíteni, amelyeken egy témához, 
anyagrészhez kapcsolódó fogalmak szerepelnek. A gyerekeknek rá kell jönniük az 
összefüggésekre, meg kell találniuk a csoporttagjaikat, majd együtt dolgozniuk velük. (Pl.: az 
irodalomórán megismert alkotók két-három művének megnevezésével máris 3-4 gyerek talál 
egymásra: Petőfi, A helység kalapácsa, a Nemzeti dal és A borozó céduláját húzó diák fog együtt 
dolgozni, továbbá azok, akik Csajkovszkijt, az Anyegint, a Hattyúk tavát és a Diótörőt emelték ki 
a pakliból. Nyelvórán a szinonimák alapján alakulhat ki a csoport. Pármunkánál a 
szakkifejezések és jelentéseik közvetíthetik a beosztást.) 
- Memóriafejlesztő a memory játék: a táblára felrajzolt 5x6 os rács helyettesíti a kártyákat. Ha az 
A csapat a B/2 mezőt kérdezi, és megtudja, hogy azon az Ómagyar Mária-siralom található, 
akkor arra törekszik, hogy ráleljen az 1301-es évszámot tartalmazó mezőre. Az információk csak 
szóban hangzanak el, jegyzetelni nem szabad. 

November 
Olvasási gyakorlatok: 
- a blattoló (rögtönző) olvasás gyakoroltatása 
Lehetőség szerint a gyerekekkel olvastassunk föl a tananyaghoz kapcsolódó részleteket, 
szemelvényeket; szükség esetén ismételtessük el velük a felolvasást. A többiek feladata az 
elhangzottak saját szavakkal történő összefoglalása, ismertetése 
- csoportmunkánál is alkalmazható a skipping (kereső olvasás): több oldalnyi forrásanyagból kell 
megkeresni egy (részlet)kérdésre a választ. Ez esetleg több könyvvel is gyakorolható. 
- A skimming (a tájékozódó olvasás) azt célozza, hogy terjedelmesebb forrásanyag esetén 
megállapítani, miről van szó az adott cikkben, jegyzetben, könyvben stb. (Év elején, ha 
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kíváncsiak vagyunk a gyerekek első benyomására a tankönyvvel kapcsolatban, akár 
csoportmunkában kikérdezhetjük a véleményüket: írják össze, hogy néhány perces lapozgatás, 
beleolvasás után hogy látják, mi tetszik, mi nem az új tankönyvben. Segíthetünk szempontokkal: 
figyeljenek az alakra, a terjedelemre, a súlyra, a betűméretre, a szövegrendezésre, a kiemelésekre, 
az illusztrációkra, a megfogalmazás nyelvezetére, a gyakorlatok megfogalmazására, 
gyakoriságára stb. Ugyanezt a játékot megismételhetjük a negyedév vagy a tanév végén, amikor 
már elmélyült véleményt alkothattak a segédeszközről.) 
- Értő-értelmező (hangos) olvasás: a nem ismeretlen szöveg felolvasása a csoportnak. 
Kérdezve összefoglalás: 
- az órák végén eleinte a szaktanár tegyen föl 4-5 kérdést az óra új tananyagára vonatkozóan, 
amelyekre minden diák vagy tanulópárok írásban válaszoljanak 
- később a gyerekek kíséreljék meg összefoglalni kérdések segítségével az órán tanultakat 
- Variálható egy idő után úgy is a gyakorlat, hogy a tanulópárok egyik fele kérdez, a másik 
válaszol, de ebben az esetben az ellenőrzés ne maradjon el! 
Témaismertetés: 
- az óra kezdődhet a korábbi tananyagrész rövid, vázlatos összefoglalásával 
- később erre a summázatra az óra végén kerüljön sor, és egy idő után egy-egy gyerek végezze 
- egy idő után mindenki a füzetébe jegyezze le a legfontosabb tudnivalókat (Ellenőrzés) 
Nem csak ősszel alkalmazhatók a következőjátékok: 
Csend-gyakorlatok: 
- egyperces némaság csukott szemmel: a keletkezett vagy keltett zajok (pl. egy papírlap 
összegyűrése, víz csurgatása, magnógombok nyomogatása, kopogás stb.) megfigyeltetése, 
utólagos elmondatása 
- Mennyi egy perc? (Mindenki csukott szemmel ül. A tanár szól, amikor kezdődik az időszámítás, 
és a gyerekek jelentkeznek, amikor úgy érzik, eltelt az idő. Másfél-két perc után lehet leállítani a 
figyelem-összpontosító gyakorlatot és megmondani, kinek volt a legpontosabb a belső órája.) 
Légzésgyakorlatok 
Szemtorna 
Testgyakorlatok, lazító, relaxációs gyakorlatok 
Ritmusgyakorlatok 
 
December: 
Kritikus olvasás: Állítások soráról kell eldönteni, van-e összefüggés közöttük, mi az ok-okozati 
sorrend, igazak vagy hamis adatok-e, melyek az előbbvaló adatok. 
Az olvasottak rögzítése, felidézése 
Bevésés: kiemelés, kulcsszavak 
Jegyzet, vázlat, demonstráció 
Könyvtárhasználat, anyaggyűjtés 
- Bibliográfia-készítés: a tantárgyhoz kapcsolódó témák jegyzékét összeállítva önálló vagy 
pármunkára szólíthatjuk a gyerekeket. A megismert katalógus program, illetve a könyvtári 
bóklászás segítségével írják össze a kapott témához felhasználható forrásművek szükséges adatait 
(szerző, cím, fordító, kiadó, a megjelenés éve stb.) 
Kiselőadás 
- Sose feledkezzünk meg kikérdezni vagy elkérni a felhasznált segédeszközök listáját! 
- Javasolhatjuk a kiselőadónak, hogy mielőtt belefog a téma ismertetésébe, készítsen vázlatot a 
táblára. Így ő is tudatosítja magában, hogy hogyan halad, a tanárnak is jó tájékozódási-ellenőrzési 
lehetőség, hogy mi várható, a többi diáknak is segítség a befogadáshoz. 
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Ha valami nem egyértelmű, gyere, kérdezz! 
 
 

 
Kedves Kolléga! 

 
Ugye nem feleded a hálóterv átlátásához szükséges táblázatod kitöltését. 
 
Köszönettel: 
 
Pest, 2001. október 16. 
 

Jakab Judit  
 

 
 


