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AKTUALITÁSOK - HELYZETELEMZÉS 



AKTUALITÁSOK - HELYZETELEMZÉS 

• Mindenki számára világos, hogy a sikeres 

pedagógusnak nagyfokú 

szakértelemmel kell rendelkeznie,  

• hiszen egyfelől tudást és ismeretet kell 

átadnia 

• készséget kell fejlesztenie,  

• kompetenciákat kell kialakítania,  

• másrészt nevelnie kell, sokszor a család 

helyett.  



AKTUALITÁSOK 

• Az is egyértelmű, hogy a pedagóguspálya 
nehézsége átlagon felüli,  

• hiszen csak a közelmúlthoz képest is 
differenciáltabbak a csoportok,  

• egyre gyakrabban kell olyan fejlesztő 
tevékenységet végezni, ami speciális 
szakképzettséget igényel (SNI, BTM…), 

• kevés a hasznos és szükséges továbbképzés  

• és sajnos olyan problémák megoldását is az 
iskolától várja a társadalom egyre szélesebb 
rétege, ami nem az iskola feladata lenne … 

 



AKTUALITÁSOK 

• Ugyanakkor a társadalmi elismertség átlag alatti 
(bár a bizalmi index magas, a tűzoltók után a 
második helyen áll), a fizetés pedig nem tükrözi az 
elvárásokat.  

 

• Kiderül ez abból is, hogy más diplomásokhoz 
képest, a pedagóguspályát választók: 

•  pozitívumként elsősorban a munkánk családdal 
való összeegyeztethetőségét, az állásbiztonságot, 

•  negatívumként a szakmai karriert, a társadalmi 
presztízst, és az anyagi elismerést említették…  



AKTUALITÁSOK 

• Sajnos egyre kevésbé jellemző, hogy azért legyen 

valaki pedagógus, mert így aktív lehetősége lesz a 

jövő alakításában, valamint örömöt érez a 

gyerekekkel való foglalkozásban… 

• Ennek az a következménye, hogy gyakran 

gyengébb képességű, nem feltétlenül elhivatott 

jelöltek jelentkeznek a pályára, 

• a képzés során magas a lemorzsolódás aránya, 

•  továbbá gyors és magas arányú a pályaelhagyás 

(a 2013-ban végzett 5800 pályakezdőből 1900-an 

[kb. 1/3] léptek ki 2018-ra, azaz az első öt év alatt).  



AKTUALITÁSOK 

• Jelenleg a pedagógusok majdnem fele 50 

és 65 év között van,  

• az elkövetkező 15 év alatt legalább 70000 

pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt.  

 

• Az előző években a pedagógusképzésben 

végzettek mindegyikének a pályán kellene 

maradnia, ahhoz, hogy fedezni lehessen a 

hiányt . 



• a természettudományok nem kedveltek a 

diákok körében, továbbtanuláskor kevesen 

választják… 

PROBLÉMA 



• a tanárok figyelmét elvonó tényezők :  

például a minősítési rendszer… 

PROBLÉMA 



PROBLÉMA 



PROBLÉMA 



PROBLÉMA 



• meg kell felelni a változó NAT-nak, 

kerettantervnek, szabályozóknak… 

• kevés az óraszám, nagy az anyag… 

• nem rendelhető a megszokott tankönyvem… 

• … létezik-e egyáltalán jó tankönyv? 

• csökken a tanulók motiváltsága, egyre kevésbé 

hajlandók/képesek elvont gondolkodásra, elmélyült 

problémamegoldásra… 

• súlyosbítja a helyzetet, hogy emelkedtek az 

osztálylétszámok, nőtt a tanári fluktuáció… 
 

PROBLÉMA 



• A valódi munkáltatást biztosító 
csoportbontáshoz  -  és az eszközök, 
fogyóanyagok pótlásához szükséges 
pénzügyi keretek erőteljesen szűkültek 

 

• Nem kötelező a biológia érettségi… 

 

• Hiányzik a stabil tanár - utánpótlás és 
hiányoznak a férfiak is a pályáról. 

 

• Nehéz eljutni továbbképzésekre… 

PROBLÉMA 



• A tananyag valóban korszerű feldolgozásához, az 

elvárt szemlélet kialakításához, a fejlesztő 

tevékenységhez megfelelő infrastruktúrára van 

szükség. 

PROBLÉMA 



AZ ÚJ ÉRETTSÉGI RENDSZER BEVÁLÁSA  



• hogy jobban érvényesüljenek a NAT alapelvei 

– ez változni fog… 

• egyeztetés a kerettantervekkel 

• az eddigi tapasztalatok felhasználása 

• átfedő tartalmak megszüntetése 

• új tudományos eredmények beépítése 

• változott a szóhasználat 

MIÉRT VÁLTOZOTT A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI? 



VÁLTOZÁSOK A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN 

a középszintű írásbeli érettségi vizsgán : 

 

a feladatlap: 6 – 12 feladat  

 

az elérhető pontszám nem változott 

 

nem volt igaz/hamis állítás típusú feladat 



a középszintű szóbeli vizsgán:  

– az „A” kérdésre (projektmunka vagy gyakorlati 

feladat) max. 20 pont 

– a „B” kérdésre (kifejtendő téma) max. 25 pont 

adható 

 

• a két feladat kifejtésének módjára együtt 

jár a nyelvi 5 pont 

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁN 



projektmunka esetén fontos: 

• a kérdésfeltevés tudományos kontextusba 

helyezése 

• az eredmények értelmezése 

• a felhasznált szakirodalom ismertetése 

• a vizsgálat módszereinek bemutatása 

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁN 



VÁLTOZÁSOK AZ EMELT SZINTŰ VIZSGÁN 

írásbeli vizsgán:  

 

az esszé feladatrész pontszáma: max 10 pont 

 

a másik 10 pont az adott problémához köthető 

feladatban szerepel 

 

igaz/hamis feladat nem szerepel 



szóbeli vizsgán:  

• az „A” feladat - kifejtendő témakörök címe 

nyilvános lett 

• a „B” feladat - kísérletelemzés, szövegelemzés 

címe és tartalma továbbra is titkos 

 

• az „A” kérdésre max. 20 pont, 

• a „B” kérdésre max. 25 pont adható 

• a két feladat kifejtésének módjára együtt jár a nyelvi 

5 pont 

 

VÁLTOZÁSOK AZ EMELT SZINTŰ VIZSGÁN 



2018. TAVASZI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

EREDMÉNYE 

 

 



A TANTÁRGYI JEGYEK ÁTLAGA  

(2018. TAVASZI ÉRETTSÉGI) 



SZÁZALÉKOS ÁTLAGEREDMÉNY  

(2018. TAVASZI ÉRETTSÉGI) 



AMI VÁLTOZATLAN A TANÉVBEN 



AZ ÚJ NAT TERVEZETE 



AZ ÚJ NAT TERVEZETE 

• az ”Oktatás 2030” című oldalon hozták 

nyilvánosságra az új Nemzeti Alaptanterv 

tervezetét. 

• A Nemzeti Alaptanterv (Nat) azokat az 

alapelveket, műveltségterületeket, 

tantárgyakat és követelményeket írja le, 

amelyek alapján az ország összes 

iskolájában meg kell szervezni a tanítást. 



AZ ÚJ NAT TERVEZETE 

• aktív tanulás: a passzív befogadás helyett a 
diák szempontjából hatékonyabb, ha maga is 
részt vesz a tudáskonstruálásban, a tanár 
pedig saját tantárgya határait átlépve mutatja 
be a jelenségeket. 

 

• jelenségalapú oktatás: a diákok hétköznapi 
életében is tapasztalható jelenségekhez 
igyekszik kötni az ismeretek átadását. 

 



AZ ÚJ NAT TERVEZETE 

• Korábban az szivárgott ki, hogy a Nat tervezete a 7-8. 
osztályban is egy integrált természettudomány 
tantárgyba vonná össze a biológiát, a kémiát és a 
fizikát.  

• A dokumentum azonban ezt csak az 5-6. osztályban 
valósítaná meg. 

• A hetedik osztálytól már alapból szétválasztva 
tanulnák ezeket a tárgyakat a diákok, csak helyi 
tanterv adna lehetőséget arra, hogy hetedikben és 
nyolcadikban is folytassák a természettudományos 
tárgyak összevont oktatását.  

• A gimnáziumok 9-12 évfolyamán már mindenképpen 
külön lenne fizika, kémia és biológia. 

 



AZ ÚJ NAT TERVEZETE 

• Az összevont természettudományos 
tantárgy célja az, hogy ne idegenítse el 
nagyon korán a diákokat a reáltudományoktól.  

• Azt akarják elérni, hogy a diákok  

– gyakorlati problémákon,  

– hétköznapi jelenségek különböző aspektusú 
elemzésén keresztül,  

– sok kísérlettel,  

– csoportmunkában,  

– élményszerű módon sajátítsák el a 
természettudományos szemléletet és az alapvető 
fogalmakat. 



AZ ÚJ NAT – BIOLÓGIA TERVEZETE 

Biológia a 7.-8. évfolyamon: 

 

• A biológia a 7-8. évfolyamon önálló 

tantárgyként, vagy a helyi tantervben 

szabályozott módon, integrált 

természettudomány tantárgy részeként, 

annak biológia moduljaként is tanítható.  



BIOLÓGIA: FŐ TÉMAKÖRÖK  A  7.- 8. ÉVFOLYAMON 

• A biológia tudományának céljai és vizsgálati 
módszerei  

• Az élet kialakulása és szerveződése  

• Az élet formái, működése  

– Mikrobák   

– A gombák, a növények és az állatok főbb csoportjai 
  

• Életközösségek vizsgálata  

• Az élővilág evolúciója  

• Az ember szervezete és egészsége  

• Az élővilág és az ember kapcsolata  

 



BIOLÓGIA:  

FŐ TÉMAKÖRÖK A 9. - 10. ÉVFOLYAMON 

• A biológia kutatási céljai és módszerei 

– A biológiai kutatások céljai és társadalmi, 

technológiai jelentősége 

– A természettudományos gondolkodás 

műveleteinek alkalmazása   

– Kutatási készségek, eszközök és módszerek 

alkalmazása   

 

 



BIOLÓGIA: FŐ TÉMAKÖRÖK A 9. - 10. ÉVFOLYAMON 

• Az élet eredete és szerveződése  

– Az élővilág egysége, a felépítés és működés 

alapelvei  

–  A sejt és a genom szerveződése, sejtszintű 

folyamatok és funkciók   

– Sejttípusok, a sejt és a magasabb szerveződési 

szintek kapcsolata   

 

 



BIOLÓGIA: FŐ TÉMAKÖRÖK A 9. - 10. ÉVFOLYAMON 

• Az életközösségek jellemzői és típusai 

– Életközösségek vizsgálata, az élőhelyi környezethez 
való alkalmazkodás  

– Az élőhelyek jellemzői és védelme, a populációk 
közötti kapcsolatok 

–  Az életközösségek biológiai sokfélesége   

 

• Öröklődés és evolúció  

– Az élet eredete, feltételei   

– A változékonyság molekuláris alapjai, egyedszintű 
öröklődés   

– Az evolúció, történeti feltárása, befolyásolása, 
adaptív és nem adaptív folyamatok   

 



BIOLÓGIA: FŐ TÉMAKÖRÖK A 9. - 10. ÉVFOLYAMON 

• Az ember szervezete és egészsége 

–  Az emberi szervezet anatómiája, élettana és 

egészségvédelme   

– Az egészségügyi rendszer ismerete, 

elsősegélynyújtás   

– Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 

  

– A lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése, 

szenvedélybetegségek   

 

 



BIOLÓGIA: FŐ TÉMAKÖRÖK A 9. - 10. ÉVFOLYAMON 

• A bioszféra egyensúlya és fenntarthatósága 

–  Az emberi tevékenység hatása a bioszférára   

– A fenntartható életvitel, technológia és gazdálkodás 

– A Föld és a Kárpát-medence értékei   

 

• A biotechnológia módszerei és alkalmazása  

 



KIEMELT TÉMAKÖR 

• INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 

KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE   

– Szöveges vagy képi információk, adatok 

keresése, készítése és felhasználása   

 

– Biológiai problémák vizsgálatára és 

magyarázatára irányuló kommunikáció 

 

– Együttműködés és kommunikáció valós és 

virtuális tanulási közösségekben   

 



• Ami állandó, az a változás… 



VÁLTOZÁSI SOROZAT 

• változó NAT 

• változó kerettantervek 

• változó helyi tantervek, pedagógiai 

programok 

• változó tankönyvek 



Nem csak jó tankönyvre lenne szükségünk, hanem több 

évfolyamra, egymásra épülve kidolgozott 

tankönyvcsaládra:  

– tankönyvre,  

– munkafüzetre,  

– ellenőrzőlapra,  

– tanmenetjavaslatra,  

– esetleg a szerző elképzeléseit közvetlenebbül tükröző tanári 

kézikönyvre 

– kapcsolódó digitális tananyagra 

 

MILYEN TANKÖNYV KELLENE? 



• analóg tankönyv (nyomtatott) 

 

• elektronikus (film, videofilm) 

 

• digitalizált  

– digitális táblára 

– laptopra 

– tabletre 

– e-book olvasóra 

– okostelefonra 

 

 

TANKÖNYVTÍPUSOK 



DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI IRÁNY 





DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI IRÁNY 



DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI IRÁNY 



MILYEN TANKÖNYVBŐL DOLGOZHATUNK? 



MILYEN TANKÖNYVBŐL DOLGOZHATUNK? 



VÁLTOZIK A TANKÖNYVPIAC 



AZ OFI TANKÖNYVEI 



BIOLÓGIA 7. OSZTÁLY 





BIOLÓGIA 8. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 8. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 9. OSZTÁLY 



TERMÉSZETTUDOMÁNY –  

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ FÜZET 



TERMÉSZETTUDOMÁNY –  

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ FÜZET 



BIOLÓGIA 10. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 10. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 10. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 10. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 11. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 11. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 11. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 11. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 11. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 12. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 12. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 12. OSZTÁLY 



BIOLÓGIA 12. OSZTÁLY 



ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ 

FELADATGYŰJTEMÉNYEK 

















FELKÉSZÜLÉS A SZÓBELI ÉRETTSÉGIRE 



KÍSÉRLETEK, VIZSGÁLATOK 









• amit rendelhetünk 

• ha mást is rendelhetünk… 

FELKÉSZÜLÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE 









FELKÉSZÜLÉS EMELT ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIRE 



FELKÉSZÜLÉS EMELT SZÓBELI ÉRETTSÉGIRE 





ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVEK 











– a 99 témakör 

kidolgozott 

témavázlata 

– minden 

témakörhöz 

kidolgozott 

szóbeli mintatétel 

 



• A biológiatanárok más szakosokhoz hasonlóan 

lelkesen dolgoznak, alkotnak, újítanak.  

• De ha nincs mihez igazodniuk,  

– mert hol a nyakukba szakad a teljes szabadság,  

– hol pedig a szükségeset is elveszik tőlük,  

– vagy olyanra kényszerülnek amire nem kaptak képzést 

– illetve a tőlük elvárt és rajtuk keresztül a gyerekekkel 

szemben támasztott követelmények rövid időnként 

megváltoznak,  

• akkor többségüktől nemigen lehet minőségi és 

hatékony oktatást, nevelést elvárni és kapni… 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 
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