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• A szakgimnáziumok 9. évfolyamán a 

2016/2017-es tanévben új tantárgyként 

vezették be a komplex természettudományt. 

 

• Az OFI 2016 októberében felmérést készített 

arról, hogyan oldják meg a 

szakgimnáziumokban a komplex 

természettudomány tantárgy bevezetését.  

 



A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 

A válaszokból kiderült:  

• a pedagógusok nagy része nehezen boldogul a 

feladattal,  

• a jelenségek különböző tudományterületek 

összekapcsolásával való értelmezését lehetővé 

tevő tantárgyat többnyire nem tematikus, 

hanem tantárgyi bontásban oktatják. 



A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 

• A kérdőívet több mint ötszáz olyan, fizika-, 

kémia-, biológia-, földrajztanár töltötte ki, aki 

szakgimnáziumban évi 108 órás (heti 

háromórás) komplex természettudomány 

tantárgyat (is) tanít. 



A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 

• A természettudományi szaktantárgyi képesítések 

megoszlása a válaszadók körében egyenletes:  

• közel egyharmad-egyharmad arányban 

rendelkeznek fizika, kémia, biológia vagy földrajz 

szaktanári végzettséggel (is),  

• 9%-uknak természetismeret-környezettan tanári 

végzettsége van.  

• Ugyanakkor a pedagógusok 57%-ának a 

felsoroltak közül csak egy természettudományos 

tantárgyra van szaktanári képesítése. 
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A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 

• Az eredmények szerint a komplex természettudomány tantárgy 
bevezetésének első évében a pedagógusok döntően tantárgyi 
bontásban (tehát néhány óra biológia, néhány óra fizika stb.) kezdték 
el tanítani a tárgyat, 

• kétharmaduk alapvetően így tanít, további 13% is arról számolt be, 
hogy néha előfordul ez is, és csupán 21%-uk válaszolta azt, hogy 
soha nem alkalmazza ezt a módszert.  

• A tárgyat tanító pedagógusok csupán harmadának tanítási 
szemléletét jellemzi a tematikus bontás, tehát egy-egy jelenség 
értelmezése, magyarázata, megértése különböző szaktudományos 
szempontok szerint.  

• További harmaduk tanítási gyakorlatában esetenként előfordul ez a 
mód is, 28%-uk tanítására viszont ez a szemlélet egyáltalán nem 
jellemző.  

 

• Az általános szemlélet- és módszerváltáshoz valószínűleg intenzív 
szakmai továbbképzésekre és hosszabb előkészületekre van 
szükség 
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A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 

• A pedagógusok egynegyedének semmilyen 
korábbi tapasztalata nem volt a 
jelenségalapú természettudományos 
oktatással kapcsolatban.  

 

• Ugyanakkor a tárgyat tanítók fele már 
korábban is alkalmazta saját szaktárgyában e 
megközelítést, harmaduk szakiskolában is 
tanította, illetve tanítja a természetismeret 
közismereti tárgyat, 14%-uk pedig általános 
iskolában. 
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A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 

• A bevezetett komplex természettudomány 
tantárgy tanítását a pedagógusok 13%-a azért 
vállalta, mert jó feladatnak tartja. 

•  Gyakorlata 20%-uknak volt korábbi komplex 
természettudomány vagy természetismeret 
tanításában,  

• ugyanakkor a tárgy oktatásába bekapcsolódó 
pedagógusokat alapvetően az motiválta, hogy 
megszűntek a tantárgyaik, volt szabad 
órakeretük, illetve (ezzel nyilván szoros 
összefüggésben) az intézményvezető kijelölte 
őket e feladatra. 
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A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 

• A tankönyvek közül a pedagógusok többsége az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Nemzeti 
Tankönyvkiadó és a MOZAIK Kiadó kiadványait 
említette, de sokan használnak más kiadású 
tankönyveket is.  

• Az egyéb, internetes források között elsősorban a 
Sulinet, a Realika, a Mozaikweb és az Öveges-program 
elektronikus oldalait említették, ám itt az eszköztár 
lényegesen szélesebb spektrumát használják, mint a 
tankönyvek esetében.  

• Gyakran egyszerűen a Google vagy a Youtube 
keresőjébe írják be a kulcsszavakat,  

• de az is elterjedt, hogy a diákoknak adják ki feladatként 
a legjobb internetes anyagok megkeresését, majd ezek 
legjavát saját tanári tudástárukba is elraktározzák. 



A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 



SEGÍTSÉG: AZ OFI WEBLAPJÁN 
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A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 

• Az általunk felsoroltakon kívül a 
szakgimnáziumokban komplex 
természettudomány tantárgyat tanító pedagógusok 
16%-a egyéb oktatási segédanyagokat is említett. 

 

•  Ezek elsöprő többsége a pedagógus által 
összeállított saját gyűjtésű tananyagot jelenti, 

•  miközben van, aki a maga készítette részletes 
vázlat alapján tanít, és diákjait jegyzetelésre 
ösztönzi,  

• néhányuknak pedig saját honlapja is van, ahova 
felteszi az összegyűjtött, szerkesztett tanítási 
segédanyagokat, amiket a tanulók is elérhetnek. 



A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 

• Nem véletlen ezért, hogy a tantárgyat tanító 
pedagógusok nagyfokú igényt jeleztek a további 
segítségnyújtásra, szakmai támogatásra. 

• Erőteljes szükségét érzik olyan tankönyvnek (és 
esetenként munkafüzetnek is), amelyet a diákok kezébe 
tudnak adni, és amelyik jól illeszkedik a kerettantervhez.  

• Nagyon sokan igénylik az internetes szakmai 
segédanyagok bőséges tárházát mind a pedagógusok, 
mind a tanulók számára,  

• speciális szakmai továbbképzések indítását a 
pedagógusoknak,  

• és sokan  szükségét érzik olyan szakmai hálózatoknak 
is, amelyek keretében eseti segítséget is tudnak adni 
egymásnak a tanárkollégák.  
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KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY AZ ISKOLÁBAN 

Jelenleg a gimnáziumokban: 

• Az 5-6. évfolyamon a természetismeret 
tantárgyban megszerzett ismeretekre építve,  

• a 7-8. évfolyamokon önállóan, magasabb 
óraszámban jelennek meg a fizika, kémia és a 
biológia tantárgyak. 

 

• Speciális esetben a gimnáziumi típusú 
középiskolák a 9-12. évfolyamon, a helyi 
tantervükben meghatározott módon, integrált 
tantárgy szervezésével is biztosíthatják a 
természettudományos szaktárgyak részletes 
eredménycéljainak teljesítését.  



A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA 

• A szakgimnáziumokban a 9. évfolyamon a 
természettudomány tantárgy folytatódik, amellyel 
párhuzamosan kezdődik annak a szaktárgynak a 
tanulás-tanítása, amely a választott szakma 
szempontjából specifikus, így lehet biológia, 
kémia, fizika vagy földrajz. 

 

• Ezek tartalma a 9-10. évfolyamon a Nat-ban a 
gimnáziumok számára meghatározottal azonos, 
a 11. évfolyamon a szaktárgyi sajátosságok 
figyelembevételével alakítható ki.  



A kerettanterv szerint:  

• 1. az egészségügyi, erdészeti, mezőgazdasági, 

környezetvédelmi és szépészeti ágazat diákjai 

biológiát  

• 2. a gépészek, technikusok fizikát  

• 3. kohászok, vegyészek és nyomdászok kémiát  

• 4. bányászati, turisztikai és földmérők földrajzot 

5. a vendéglátósok, kereskedelmi és gazdasági 

szakmát tanulók pedig tudomány helyett 

nyelvet tanulhatnak (NIVE, 2016)  



MI A JÓ A TERMÉSZETTUDOMÁNYBAN? 

• A természettudomány tanítási-tanulási 

folyamatában alapvető szerepe van a tanulók 

számára releváns problémák, életszerű 

helyzetek megismerésének,  

• amit a tantárgy a felvetett probléma integrált 

szemléletű tárgyalásával,  

• a tanulók aktív közreműködésével,  

• egyszerű – akár otthon is elvégezhető – 

kísérletek tervezésével, végrehajtásával, 

megfigyelésével és elemzésével érhetünk el.  



MI A JÓ A TERMÉSZETTUDOMÁNYBAN? 

• Mindezeket nagyon fontos kiegészíteni terepi 
tevékenységekkel is,  

• amik nem csupán a természetben történő 
vizsgálódásokat jelenthetik,  

• hanem akár városi környezetben (pl. múzeum, 
állatkert, park stb.) is megvalósulhatnak.  

• Az élményszerű, a tanulók gondolkodásához, 
problémáihoz közel álló, gyakorlatorientált ún. 
kontextusalapú tananyag-feldolgozás jóval több 
sikerrel kecsegtet, mint a hagyományos, eddig 
megszokott tananyagszervezés, amennyiben az 
előbbi az ismeretek rendszerezésével zárul.  



A JÓL TANÍTOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY 

• Szervesen kell, hogy kötődjön a hétköznapi 
élethez és erősen gyakorlatorientált.  

 

• Nem tartalmaz sok ismeretet és fogalmat, viszont 
annál több gyakorlati jellegű tevékenységet, 
megfigyelést, tapasztalást épít be.  

 

• Hagy időt az elmélyült feldolgozásra, az esetleges 
megértési problémák megbeszélésére, tekintettel 
van az információfeldolgozás 
memóriakapacitására, a kognitív terhelésre.  



A JÓL TANÍTOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY 

• Előnyben részesíti az életszerű 

természettudományos problémák 

csoportmunkában (projektmódszerrel, 

kutatásalapú tanítással) történő feldolgozását.  

 

• Megfelelően használja a kísérleteket, a terepi 

foglalkozásokat, megfigyeléseket, melyeknek 

mindig világos a célja, és a manuális készségek 

mellett a fogalmi megértést is fejlesztik.  



AZ INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS 

MELLETTI FŐ ÉRVEK  

• Gyakorlatiasabb megközelítést tesz lehetővé, 

ha a diákok egyszerre tanulják meg egy 

jelenség kémiai, fizikai, biológiai vagy földrajzi 

aspektusait, és az összefüggések is jobban 

érthetővé válnak.   

 

• A tananyag összevonása vonzóbbá teheti a 

természettudományokat azoknak, akik nem 

akarnak elmélyedni a kémia, a fizika vagy a 

biológia világában, márpedig a többség ilyen… 

 



A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY ELŐNYEI 

• Elképzelhető, hogy lehetővé teszi a tanulói 

terhek csökkentését.  

• A terhek ugyanis azért nőttek nagyra, mert a 

Nemzeti Alaptantervbe minden tantárgy 

képviselője igyekezett belezsúfolni mindent.  

• Ez aztán a tanárokat is leterhelte: a túl nagy 

anyagmennyiséget lehetetlen értelmesen 

letanítani.  

• A tanár is csak végigdarálja az anyagot, amiből 

nem sok minden marad meg a diák fejében. 

 



A KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY ELŐNYEI 

• Kevesebb tanárra van szükség hozzá...  

 

• Sokak szerint az oktatási kormányzatnak éppen 
ez lehet a fő motivációja az összevont tantárgy 
bevezetésénél.  

 

• Főleg vidéken és kisebb településeken ma már 
ugyanis egyre nehezebb kémia, fizika vagy 
biológia szakos szaktanárt találni, és biztosítani 
nekik a megfelelő minimális óraszámot. 

 



FELADAT AZ IDEI KÖZÉPSZINTŰ TERMÉSZETTUDOMÁNY 

TANTÁRGY ÉRETTSÉGIJÉN. 

• A diákoknak az egyik feladatban el kellett 
olvasniuk az uborkasaláta készítésének rövid 
receptjét (ecet, só, víz, cukor), majd a szöveg 
alapján meg kellett nevezniük molekulákat vagy 
szilárd állapotban is ionokból álló vegyületet.  

• Meg kellett válaszolniuk, mi magyarázza az ecet 
savasságát, megnevezni a savas ízt okozó iont,  

• és ki kellett egészíteniük egy szöveget a megfelelő 
kifejezésekkel arról is, hogy az uborka sejthártyái 
féligáteresztő hártyaként működnek,  

• azaz alkalmazniuk kellett az ozmózis vagy a 
hidrolízis fogalmát. 

 



FELADAT AZ IDEI KÖZÉPSZINTŰ TERMÉSZETTUDOMÁNY 

TANTÁRGY ÉRETTSÉGIJÉN. 

• Egy másik feladatban a János vitézből azt a részletet 
kellett elolvasniuk a diákoknak, amely a huszárok 
átkeléséről szól India magas hegyvidékén.  

• Itt olyan kérdések szerepeltek, hogy nagyobb 
tengerszint feletti magasságon miért van hidegebb 
(ellentétben azzal, amit Petőfi írt),  

• milyen a levegő sűrűsége,  

• hogy képződik a felhő,  

• és a magas hegyeken milyen veszélyt jelent az erős 
ultraibolya-sugárzás,  

• a verejtékezés pedig miért hűti az ember szervezetét. 

• Földrajzi, fizikai, biológiai ismeretek együttes 
alkalmazására van tehát szükség. 

 



MILYEN KÖNYVBŐL TANÍTSUNK? 
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TERMÉSZETTUDOMÁNY –  

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ FÜZET 



TERMÉSZETTUDOMÁNY –  

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ FÜZET 



FEJLESSZÜNK EGYÜTT! 



TANTERVI SEGÉDLET 



BIZTOS, HOGY SZÜKSÉG VAN RÁ? 



BIZTOS, HOGY SZÜKSÉG VAN RÁ? 

• A világ nem mindig a tudományhatároknak 
megfelelően viselkedik. 

 

• A tanulókban nemigen tudatosulhat, hogy különböző 
tantárgyakban ugyanarról a „valóságdarabról” esik 
szó… 

 

• Egészen triviális példaként szokták emlegetni, hogy 
nem válik világossá a tanulók zöme számára, hogy az 
atom, amellyel fizikaórán találkoznak, ugyanaz, 
ugyanúgy viselkedik, mint amiről kémiából, biológiából 
vagy földrajzból tanulnak. 

 
 



BIZTOS, HOGY SZÜKSÉG VAN RÁ? 

• A természettudományos kerettanterv a korszerű 
természettudományos nevelést támogatja.  

• Az iskolák elősegíthetik az ember és környezete 
közötti kapcsolat megértését és az ennek 
megfelelő kompetenciák kialakítását.  

• A kerettanterv az integráció jegyében készült. 
Integrált, komplex jellegével elősegíti az egységes 
természettudományos tudás kialakulását.  

• Formálja az egységes természettudományos 
műveltséget, világképet, gondolkodást és 
szemléletmódot.  



BIZTOS, HOGY SZÜKSÉG VAN RÁ? 

• Célja, hogy a diákok ne az elméleti ismereteken át 
jussanak el a tudáshoz, hanem a mindennapi 
életben megtapasztalható valósságból induljanak 
ki. 

 

• A komplex természettudomány tantárgy a 
természeti folyamatokkal kapcsolatos ismereteket 
tárgyalja.  

 

• A tantárgy bevezetése gyakorlatorientált, digitális 
eszközök használatával is megvalósulhat, ami 
eltér a megszokott kötött rendszerű iskolai 
hagyományoktól.  



A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI… 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


