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IDEÁLIS ESETBEN A BIOLÓGIA TANÍTÁS JELLEMZŐI

• képzett, tudatos, elszánt tanárok

• tanulni vágyó, szorgalmas és okos diákok

• optimális követelmények, előírások, 
törvények, szabályok

• sok tanóra, magas óraszám

• kiváló tankönyvek, munkafüzetek

• jól felszerelt szertár

• optimális, kísérletezésre alkalmas 
szaktanterem





A KORSZERŰ BIOLÓGIA TANÁR

A tanár 

a XXI. században 

már nem feltétlenül 

a tudás forrása, 

hanem inkább 

segítője, közvetítője.



• alacsony az óraszám, 

• viszont a hatékony, tartós ismeret-

elsajátítást, 

• tartós emléknyomot eredményező 

módszerek 

• a leginkább időigényesek. 

• lehetőség: az ismeretszerzés aktivitásának 

fokozása

HOGYAN ?



ELŐKÉSZÍTÉS, MOTIVÁCIÓ SZÜKSÉGES



MIÉRT KELL MOTIVÁLNI?

• a diákoktól nem várható el a spontán, 

olthatatlan tudásvágy…

• emiatt vonzóvá kell tenni a biológiát

• felkeltve és fenntartva az érdeklődésüket

• érdekeltté kell őket tenni a tanulásban

• a tanítási – tanulási folyamatban 

élményben legyen részük



„INDUKÁLÁS”: 

A DIÁKOKAT MOTIVÁLNI SZÜKSÉGES

• motiváló környezet
– az épület, a tanterem, a labor

• motiváló tanári szerep
– segítő partneri kapcsolat

• motiváló oktatási tartalom
– gyakorlatias, élet közeli, a helyi igényeket kielégítő 

ismeretek

• motiváló szervezeti formák és módszerek
– változatos tanítási órák

• motiváló oktatási eszközök
– modellek, metszetek, preparátumok, tárgyak

– digitális tábla, IKT eszközök



TENNIVALÓK

• ráhangolódás – az érdeklődés felkeltése  

• változatos munkamódszerek

• aktív tanulói tevékenységek

• sokoldalú szemléltetés

• a gyakorlatban is használható ismeretek 

nyújtása

• körültekintően megtervezett, átgondolt 

tanórák



• sok tanár véleménye szerint a mai diákok 

– nem tudnak figyelni, 

– nem akarnak tanulni, 

– lusták, 

– érdektelenek 

• Ami persze nem új, mert minden 

generáció úgy látja, hogy a „ezek a mai 

fiatalok” mások.

A MAI KOR DIÁKJAI?



INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS A DIGITÁLIS KORBAN





INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS A DIGITÁLIS KORBAN



INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS A DIGITÁLIS KORBAN

• elmélyülés helyett benyomások

• képzet – alkotás helyett kész képek

• mozgásos – észleléses tapasztalat helyett 

főképpen vizuális élmény

• aktív tevékenység helyett gépek 

működtetése

• aktív testi – idegi részvétel helyett passzív 

élményszerzés



ONLINE DIÁKOK – OFFLINE TANÁROK



HONNAN SZEREZNEK A TANULÓK INFORMÁCIÓT?



HONNAN SZEREZNEK A TANULÓK INFORMÁCIÓT?



HONNAN SZEREZNEK A TANULÓK INFORMÁCIÓT?



GYAKORIAK A TÉVHITEK



ÚTMUTATÁS SZÜKSÉGES



ÚTMUTATÁS SZÜKSÉGES



ÚTMUTATÁS SZÜKSÉGES



HOGYAN SZEREZZÜNK ISMERETET 

A MAI KORBAN IS



Nem csak jó tankönyvre van szükség, 

hanem több évfolyamra, 

egymásra épülve kidolgozott tankönyvcsaládra: 

– tankönyvre, 

– munkafüzetre, 

– ellenőrzőlapra, 

– tanmenetjavaslatra, 

– esetleg a szerző elképzeléseit közvetlenebbül tükröző tanári 

kézikönyvre

– kapcsolódó digitális tananyagra

ISMERETSZERZÉS A TANKÖNYVBŐL



• hagyományos, analóg nyomtatott 

tankönyv 

• elektronikus (film, videofilm)

• digitalizált

– digitális táblára

– laptopra

– tabletre

– e-book olvasóra

– okostelefonra

TANKÖNYVTÍPUSOK



TANKÖNYV LEHETŐSÉGEINK



TANKÖNYV LEHETŐSÉGEINK



TANKÖNYV LEHETŐSÉGEINK



TANKÖNYV LEHETŐSÉGEINK



TANKÖNYV LEHETŐSÉGEINK



TANKÖNYV LEHETŐSÉGEINK



DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI IRÁNY





DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI IRÁNY





AZ OFI TANKÖNYVEI



INFORMÁCIÓSZERZÉS TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL

• akusztikus szemléltetés (pl. madárhang)

• hallás utáni szövegértés (pl. felolvasás)

• táblai rajz

• könyvi ábra

• táblai applikáció

• számítógépes animáció

• mozgókép

• makett, modell

• vetített kép, prezentáció



SZEMLÉLTETÉS

A mai iskolába járó gyerekek számára a természet 

– egyre távolibb, egyre megfoghatatlanabb fogalmat jelent, 

– amivel csak ritkán lehet találkozni, 

– valahová el kell menni a megismeréséhez, 

– illetve valamilyen kirándulást kell tenni a természettel való 
találkozáshoz. 

Egy mai iskolás diák – főleg, ha városban lakik –

– egyre kevésbé találkozik a természeti jelenségekkel –

– leginkább a tankönyvei színes képein láthat állatokat, 
növényeket, 

– és hamarabb bolyong az Internet segítségével virtuális 
tájakon, 

– mint valóságos erdőben, mezőkön, vízpartokon. 



• amire legjobban emlékezünk: a 

tevékenység közben átélt élmény

• tevékenykedtetve tanulás

• tanulási flow – élmény előidézése

TEVÉKENYSÉG KÖZBEN ÁTÉLT ÉLMÉNY



Tanulói kísérlet:

• „felfedeztető tanulás”

• alapos tervezést igényel:

– tárgyi feltételek megléte

– a rendelkezésre álló időkeret

– időigényes, lassú

– lazul a fegyelem

– legcélszerűbb a páros, ill. a kiscsoportos munka

– kísérlet helyett lehet növényhatározás, állathatározás

• az eredményeket rögzítsék a tanulók (pl. jegyzet, előre

elkészített munkalap, labornapló)

KÍSÉRLETEK



Közvetlenül

• diákok, önállóan

• diákok párban

• diákok kiscsoportban (3 fő = 1 pad)

• diákok csoportban (4 - 6 fő)

• tanár egyénileg

Közvetetten: 

• leírás

• fénykép

• írásos – képes összefoglaló

• videó

• animáció

LEHETŐSÉGEK





A BIOLÓGIATANÁR A JÖVŐRE KÉSZÍT FEL!



ISMERETSZERZÉS IKT ESZKÖZÖKKEL

IKT: információs és kommunikációs technikák

Számítógép az oktatásban:

• Internet

• Interaktív tábla

• TV, videó, CD, DVD

• Szoftverek, kész programok

• Sulinet, SDT

• NKP – okosportál…



IKT ALAPÚ TANÁRI TEVÉKENYSÉGEK

• Motiválás

• Szemléltetés a biológia tanítási órán

• Számítógépes eszközökkel illusztrált előadás, 

magyarázat

• Bemutató : képek, videók, ábrák, animációk

• Mérés, értékelés

• Csoportos projektmunka szervezése

• Net – ajánlások: linkgyűjtemények, lelőhelyek…



IKT ALAPÚ TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK

• Tanulói prezentációk készítése és bemutatása

• Egyéni problémamegoldás számítógéppel

• Tablók, plakátok, poszterek készítése számítógép 

segítségével 

• Tanulói vizsgálatok

• Internetes házi feladat

• Gyűjtőmunka

• Forráselemzés (szakcikk, könyv, ismeretterjesztő 

műsor a TV-ben)



IKT

• Bár a tanár megszűnt az információ egyedüli 
forrásának lenni, ez azonban távolról sem jelenti 
a tanári szerepkör csökkenését, hiszen 
egyidejűleg új feladatai keletkeztek: 

• a diákokat segítő útmutatás elsősorban az adott 
területet legjobban ismerő pedagógusra hárul.



IKT FORRÁSOK

• televíziós műsor feldolgozása

• cd, dvd

• e könyv – e-book olvasóval

• internet



CD - DVD



E- BOOK



TANULÓI PREZENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE ÉS BEMUTATÁSA



EGYÉNI PROBLÉMAMEGOLDÁS SZÁMÍTÓGÉPPEL 
(FORRÁS: MOLNÁR GYÖNGYVÉR ÉS PÁSZTOR-KOVÁCS ANITA, SZEGED)



TABLÓK, PLAKÁTOK, POSZTEREK, DIAGRAMOK 

KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL  
(PÉLDA: KITAIBEL VERSENY)



TANULÓI VIZSGÁLATOK



INTERNETES HÁZI FELADAT



GYŰJTŐMUNKA



FORRÁSELEMZÉS 

(PL. ISMERETTERJESZTŐ MŰSOR A TV-BEN)



YOU TUBE



SZEMLÉLTETÉS



IKT ESZKÖZÖKKEL ILLUSZTRÁLT ELŐADÁS, 

MAGYARÁZAT



BEMUTATÓ (KÉPEK, HANGOK, VIDEÓK, ÁBRÁK…)



FELELTETÉS, TESZT, SZÁMONKÉRÉS



NET – AJÁNLÁSOK, LINKGYŰJTEMÉNYEK…



CSOPORTOS PROJEKTMUNKA



IKT ALAPÚ EGYÉNI MUNKA



IKT AZ ISKOLAI BIOLÓGIAI MUNKÁBAN 

TANÓRÁN KÍVÜL 

• korrepetálás, felzárkóztatás

• versenyfelkészítés

• érettségire felkészítő foglalkozások

• szakkör, tehetséggondozás

• tanulás napköziben, otthon

• tanulmányi séta, kirándulás

• terepfoglalkozás

• erdei iskola

• tantárgyunk megjelenítése az iskola WEB –
lapján

• távoktatás



KORREPETÁLÁS, FELZÁRKÓZTATÁS



VERSENYFELKÉSZÍTÉS



ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS



SZAKKÖR, TEHETSÉGGONDOZÁS



OTTHONI TANULÁS



KIRÁNDULÁS, TEREPFOGLALKOZÁS



ERDEI ISKOLA



BIOLÓGIA AZ ISKOLAI WEB - LAPON



BIOLÓGIA TÁVOKTATÁS



SZÜKSÉG VAN AZ IKT ESZKÖZÖKRE?

• Az internet segítségével :
– hatalmas mennyiségben és kiváló minőségben juthatunk

megfelelő szemléltető anyaghoz.

– ma már inkább az

• önmérséklet, a szelektálni tudás,

• a megfelelő mennyiségű (nem túl sok!)

• és minőségű,

• az adott témát jól reprezentáló szemléltető anyag
kiválasztása jelent kihívást.

• A pedagógusok számára új feladatként jelenik meg a
korszerű információszerzés képességének kialakítása,

fejlesztése.



„ÉRTÉK ÉS MÉRTÉK”



SZÜKSÉG VAN AZ IKT ESZKÖZÖKRE?

• csak akkor érdemes a közvetett bemutatással 

a valóságos élőlényt, tárgyat, vagy folyamatot 

helyettesítenünk (pl. biológiai kísérlet helyett 

animációt bemutatnunk),

• ha az tényleges előnnyel jár (pl. többet mutat, 

vagy olcsóbb stb.).

Egyébként nem érdemes felváltani az 

élményt jelentő lehetőséget egy arról 

készült képpel, videó felvétellel vagy 

animációval!



DIGITÁLIS OSZTÁLYTEREM

• A digitális osztályterem

– programok

– alkalmazások

– levelezőlisták

– blogok

– Facebook

– applikációk…





DIGITÁLIS TÁBLA

• Az interaktív digitális tábla olyan – nevéből is 
következően teljes interaktivitással bíró – oktatási 
eszköz, 

• amely egyesíti a számítógépet és a projektort, 

• és ezt egy olyan táblával bővíti, amelynek 
segítségével a táblára írt szövegek, rajzok, abrak 
elmenthetők, visszajátszhatok, kinyomtathatók, e-
mailben továbbíthatók.



DIGITÁLIS TÁBLA ELŐNYEI

• a tanórák anyaga előre elkészíthető, és 
újra felhasználható, folyamatosan 
fejleszthető

• segíti a figyelem felkeltését és 
fenntartását

• növeli a tanulók aktivitását

• a táblaképek elmenthetők, a diákok 
megkaphatják

• előnyös szoftverek használhatóak



SDT – SULINET DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS

• Digitalizált tananyag

• Információk, 
magyarázatok

• Képek, animációk, 
filmek

• Egyedileg alakítható 
tartalom

• Módszertani segédlet



MOZAWEB



NKP – NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL



NKP



NKP



NKP TARTALMAK



• E – könyvolvasók

• MP3 – lejátszó

• Tablet

• Laptop

• Okostelefon

MOBILESZKÖZÖKKEL TÁMOGATOTT TANÍTÁS



MOBILE LEARNING

• Mobiltanulásnak vagy idegen szóval  

m - learningnek (mobile learning)

nevezzük a hordozható méretű eszközök által 
biztosított, 

• mindenütt jelenlévő tanulást, 

• melynek alapvető jellemzői közé sorolhatjuk 
az 
– interaktivitást, 

– az együttműködést, 

– az azonnali információhoz jutást, 

– illetve a személyre szabottságot



MOBILE LEARNING

A mobiltanulás igazából a 

• gyorsabban feldolgozható, 

• rövidebb lélegzetű tananyagok, 

• elméletek, 

• információk 

• feldolgozására alkalmas, 

• ellentétben a nagyobb lélegzetű, 
nagyon gyakorlatias (tutoriál jellegű) 
kurzusokkal



MOBILE LEARNING

PEDAGÓGIAI HASZNAI 

• Interakció: a tanulók kapcsolatba léphetnek és 

maradhatnak egymással és a tanárral „a mobil tanulási 

forma egyre nagyobb teret kap az alapozó 

oktatásban”

• Hordozhatóság: a mobileszközök könnyebben 

mozdíthatók, mint a könyvek, és lehetővé teszik a 

jegyzetelést is, akár gépelés, akár kézírás vagy 

hangvezérelt formában

• Együttműködés: lehetővé teszik, hogy egymástól akár 

távoli helyszíneken lévő tanulók dolgozhassanak együtt

• A tanulók bevonása: a mobileszközök mindennapjaik 

részét jelentik, és szeretik ezeket használni



MOBILE LEARNING

PEDAGÓGIAI HASZNAI 

• A motiváció növelése: a tanulók elkötelezettebbek 
lesznek, ha kezükben tarthatják azt,amiről 
tanulnak, és a tartalmak is a sajátjaik

• A digitális szakadék csökkentése: a 
mobileszközök olcsóbbak, mint a nagyobb 
rendszerek, és sokoldalúbban használhatók, a 
lakosság nagyobb hányada férhet hozzájuk

• Just-in-time tanulás: növeli a tanulási 
teljesítményt, a tanulók hozzáférnek a releváns, és 
számukra éppen szükséges anyagokhoz

• Segítséget nyújthat egyes fogyatékkal élő tanuló 
számára is



MOBILE LEARNING

• A mobiltelefonok és egyéb IKT eszközök 
kiváló oktatási eszközök lehetnek, ha a 
tanulók megfelelőképp használják.

• Vannak iskolák, ahol egyáltalán nem 
megoldott még a wifi kérdése, akár abban a 
tekintetben, hogy az nem érhető el az iskola 
egész területén, avagy nem elég erős ahhoz, 
hogy mobileszközök sokasága kapcsolódjon 
hozzá.



ELŐNY

• „ha az okos eszközöket bevonjuk a tanítás-tanulás 

folyamatába, akkor sokan olyan témával is szívesen 

foglalkoznak, amivel hagyományos keretek között talán 

kevésbé”.



MOBILE LEARNING

• Az okostelefonok/táblagépek a diákok között 
is nagyon népszerűek, így megtehetjük, 
hogy a diákok birtokában lévő készülékek 
lehetőségeit kihasználjuk a tanórákon is. 

• A „hozd a saját eszközöd” (BYOD, vagyis 
Bring Your Own Device) felfogásnak pont az 
a lényege, hogy a tanulók birtokában lévő 
eszközök lehetőségeit felhasználjuk az 
oktatás és tanulás folyamatában.



MOBILE LEARNING

Az okostelefon applikációk segítségével a 
tanulók:

• könnyen juthatnak pl. nyelvtanulást segítő 
eszközökhöz

• olyan helyeken is tanulhatnak, ahol eddig 
nem (pl. közösségi közlekedés)

• részt vehetnek nyílt kurzusokon

• egyéni tanulási stílusukhoz megfelelő 
eszközt kaphatnak

• dolgozhatnak iskolán kívüli projektekben 
(pl. projektmunka, erdei iskola, tanulmányi 
kirándulás)



LETÖLTHETŐ APPLIKÁCIÓK



KAHOOT



KAHOOT



KAHOOT



LEARNINGAPPS



LEARNINGAPPS



QIZLET



REDMENTA



REDMENTA



PLICKERS



PLICKERS

• Plickers: elég regisztrálni az oldalon (a Sign in-re kell kattinta
jobbra fent), létrehozni egy (vagy több) osztályt, ahol 
megadhatjuk a diákok nevét, 

• letölteni az alkalmazást okostelefonra (van Androidra és iOS-
re is), 

• kinyomtatni a válaszlapokat és már használhatjuk is.

• A dolog nagyon egyszerű: felteszünk egy kérdést maximum 
négy válaszlehetőséggel (ezt tehetjük csak szóban, a táblára 
írva vagy akár Powerpointban is), minden diák fogja a saját 
válaszkártyáját és feltartja a megfelelő oldalra fordítva (ha az 
A-t válaszolja, úgy tartja, hogy az A legyen felül stb.). 

• A mobilon futó alkalmazást elindítva a kamerával beolvassuk 
a válaszokat és már látjuk is, hogy ki mit válaszolt. 

• A Plickers oldalán bejelentkezve is látszik az eredmény, így 
akár ki is vetíthetjük, hogy miként oszlanak meg a válaszok.



SOCRATIVE



QR KÓDOK HASZNÁLATA



SULINET NÖVÉNYHATÁROZÓ

• a Google Play-ről letölthető program 619 
növény meghatározásában segíti a 
tanulókat.

• képek a növényről, alaktani jellemzők, 
rendszertani besorolás, életforma, 
virágzási idő, gyógyhatás, élőhely igény, 
elterjedés, hazai előfordulása, 
természetvédelmi helyzete, és a rokon 
fajok.





OKOSTELEFON: PROBLÉMA VAGY LEHETŐSÉG

a mobilozásból olyan agyműködés 
következik, ami nem foglalkozik az 

összefüggésekkel

a neten nem kell asszociálni, jönnek 
egymás után a tartalmak

akik ezen olvasnak, nem emlékeznek, nem 
is jut eszükbe szinte semmi, 

csak pörgetik a digitális tartalmakat



a vizsgálatok szerint aki papíralapon olvas, 

sokkal jobban és sokkal hosszabb távon 

emlékezik arra, amit olvasott – mert 

intenzívebb az élmény





KELLENEK MÉG TANÁROK EGYÁLTALÁN?

Miért van még iskola és tanár, 

amikor a neten pár kattintással 

ezerszer annyi információhoz 

hozzájuthat a diák, 

mint amennyit a pedagógus 

heti két órában átadhat?

Mi a dolga egy digitális bevándorló tanárnak 
egy digitális bennszülöttekből álló 

osztályban?



• „a világtól nem félni kell, nem elzárkózni, 

hanem megismerni és megbirkózni…”

• Jókai Anna



ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

(BAT: BEST AVAILABLE TECHNIQUES)

a BAT nem szükségszerűen az alkalmazható 

legkorszerűbb, hanem a hatékonysági 

szempontból a legésszerűbb





MILYEN BIOLÓGIATANÁRRA VAN SZÜKSÉG A 

21.SZÁZADBAN?





OKOS VÁROS

• modern akarok lenni, vagy hatékony?



OKOSTELEFON A TANULÓKNÁL

• „Amikor felmerül az órán egy probléma, 
akkor lehetőség van utánanézni azonnal 
az információknak, adatoknak”

• „Eddig soha nem volt rá lehetőség, hogy 
lefényképezzék, megörökítsék azt, amit ők 
csináltak, és ez nagyon tetszett nekik, 

• hogy akkor végre megtehetik ezt, 

• hiszen nekik abszolút az életük része, 

• emiatt hogyha bármi érdekeset 
tapasztalnak, 

• előveszik a telefonjukat és fényképeznek.”



AMI NEM VÁLTOZOTT…

Vannak olyan dolgok, amik nem változnak - ezért van 
szükség a tanárokra: 

• a szociális készségek például semmivel sem fejlődnek 
gyorsabban…

• ugyanannyi idő alatt tanulnak meg beszélni a mai 
gyerekek is…

• a társas érintkezéssel járó problémákat sem tudják 
hamarabb megoldani…

• a virtuális világ szabályai nem feltétlenül igazodnak a 
valódiéhoz. Egy igazi vitában nem lehet rábökni a piros 
x-re és mérgesen kikapcsolni a világot: a konfliktusokat 
meg kell oldani…



KÖLTSÉG – HASZON ELEMEZÉS



LINK – AJÁNLÓ : BIOLÓGIA

• csaba/biologia/www.kfg.hu/

• http://www.mandics.hu/erettseg-bio.htm

• https://biologia.lap.hu/

• http://www.kfg.hu/biologia/index11.htm

• http://alapitvany.elte.hu/index.php/jelentkezz-erettsegi-

elokeszitonkre/

• http://weblaboratorium.hu/

• http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=

30&pbka=0&pbk=%2Fctrl.php%2Funregistered%2Fcourses

• http://tudasbazis.sulinet.hu/hu

• http://erettsegi.com/biologia/

• www.mozaweb.hu/Search/global?search=biológia

• http://tanarblog.hu/cimke/biologia

• quizlet.com/258911548/schoolnet-biology-flash-cards/

• https://www.sofatutor.com/biologie



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

kleiningertamas@gmail.com


