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A 2020 -21 ÉV A ISKOLAI TANTERVI SZABÁLYOZÁS CIKLIKUS MEGÚJÍTÁSÁNAK 
ÉVE

A hagyományos értékek megkérdőjeleződtek, 
relativizálódtak

Információrobbanás:

• kevés az idő (óraszámcsökkenés)

• túlterhelés,  szétaprózódás

Társadalmi problémák:

• az értékek relativizálása, (ált. tekintélyrombolás)

• közösségek  (nemzet, iskola, család ……) bomlása, 

A jövőkép bizonytalansága (globális problémák) 

Aktuális feladat: a helyi tantervek újragondolása

„kötelező olvasmány”: Freund Tamás: Tanulási folyamatunk és belső világunk

http://fiztan.phd.elte.hu/letolt/konfkotet2011.pdf

(110-114.old)

http://fiztan.phd.elte.hu/letolt/konfkotet2011.pdf


A felekezeti (katolikus) iskola világnézetileg elkötelezett.  
„Két Hazának nevelünk polgárokat, s e kettős kötődés nem gyengíti, hanem 

erősíti egymást  (Farkas István 1993.) 

Európa klasszikus értékeire - Igaz. - Szép, - Jó, - Szent - alapozva nevelünk, 
és  Magyarország közoktatási rendszerébe illeszkedve oktatunk .

Hármas feladatrendszer:
• Kognitív tartalmak közvetítése (korszerű alapműveltség, 

szakirányú továbbtanulás előkészítése )
• Attitűdök kialakítása  (érzelmi. szociális, társadalmi)
• Viselkedési, cselekvési normák gyakorlati elfogadtatása

Alapkérdések: MIT? Mikor? Hogyan? Baranyi Károly:  Mit? Miért? Hogyan?
https://mek.oszk.hu/11900/11958/

https://mek.oszk.hu/11900/11958/


Aktuális feladat:  a helyi tantervek, stratégiai kérdések  átgondolása 

ALAPOZÓ ÉS ALAPSZINTŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS ÓRAKERETE (NAT 2020)

Előkészítés
Érdeklődés felkeltése

Motiválás
Alapzás

Alapszint
motiválás

Fakultatív
emelt szint

Alapprobléma: óraszámcsökkentés  tartalom csökkentés nélkül                             
a központi kerettanterv a politikának szól és nem a szakembernek 



FIZIKA ALAPOZÓ
7évf. 1ó/hét  Σ34 ó. 8évf.  2ó/hét._ Σ68 ó.).- + szakkör (motiválás, tehetséggondozás)

Témakör neve óraszám

Bevezetés a fizikába (1) (korábbi ismeretek ismétlő áttekintése, 
kiegészítése)

10

Anyagok körülöttünk (levegő víz, szilárd anyagok) jellemzőik (3) 8
Világítás, fény, optikai eszközök (4) 10
Projektmunka (szabadtéri) 6

Mozgás és nyugalom (2 4) 20
Munka, energia . (6) 6
Melegítés, hűtés -belső energia, halmazállapotváltozások (3, 4) 8
levegő és víz nyugalomban és áramlásban (3) 6
Hullámok (3, 4) 4
Elektromosság a háztartásban (4) 12
Környezetünk globális problémái (6) 6
Projektmunka (kémia, biológia, földrajz közös) 6

Összes óraszám: 34+68= 102

NAT
1. Fizikai jelenségek megfigyelése, egyszerű értelmezése
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés
3. A levegő, a víz, a szilárd anyagok
4. Fontosabb mechanikai, hőtani, elektromos és optikai eszközeink 
működésének alapjai, fűtés és világítás a háztartásban
5. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés 
és felhasználás
6. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, 
megóvása

Tehetséggondozó szakkör
Témakörökhöz kapcsolódó motiváló kiegészítés (kísérletek, kirándulások, nyári 
tábor,stb.)

Témakör neve Javasolt óraszám
Bevezetés a fizikába (1) 8
Mozgás közlekedés és sportolás közben (2) 10
Lendület és egyensúly (2, 4) 10
Az energia (5) 8
Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a 

környezetünkben (3, 4)
14

Elektromosság a háztartásban (4) 14
Világítás, fény, optikai eszközök (4) 12
Hullámok (3, 4) 10
Környezetünk globális problémái (6) 6
Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6) 10

Összes óraszám: 102



ALAPSZINTŰ KÖTELEZŐ FIZIKATANÍTÁS GIMNÁZIUM 9.- 10. ÉVFOLYAM 

(9. évf. 2.o. Σ68 ó) (10.o 3.ora  Σ102 ó)

Témakör neve Jav. óraszám
Egyszerű mozgások (1, 2) 12
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2) 12
Az energia (1, 7) 10
A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 12
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 10
Gépek (1, 4, 5) 9
Szikrák, villámok (1, 5) 10
Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 14
Generátorok és motorok (1, 5) 10
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 14
Képek és látás (1, 4, 5, 6) 10
Az atomok és a fény (1, 5, 8) 9
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 12
A Világegyetem megismerése (1, 9) 14

Összes óraszám: 170

Témakör neve óraszám

Egyszerű mozgások (1, 2) 10

Newton mozgástörvényei, erőtörvények 10

Ismétlődő mozgások (1, 2) 6

Munka, energia, teljesítmény (1, 7) 6

Alkalmazott mechanika (sport, 
közlekedés, gépek (1, 4, 5)

15

Melegítés és hűtés, belső energia, 
hőerőgépek (a hőtan főtételei)

15

Projektmunka 6

• Kognitív tartalmak (Fizikai alapműveltség a 21. 
század emberének)

• Attitűdök kialakítása (Társadalmi és érzelmi)
• Viselkedési, cselekvési normák elfogadtatása

9. évf. 2.o. Σ68 ó



ALAPSZINTŰ KÖTELEZŐ FIZIKATANÍTÁS GIMNÁZIUM 9.- 10. ÉVFOLYAM 

(9. évf. 2.o. Σ68 ó) (10.o 3.ora  Σ102 ó)

Témakör neve Jav. óraszám
Egyszerű mozgások (1, 2) 12
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2) 12
Az energia (1, 7) 10
A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 12
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 10
Gépek (1, 4, 5) 9
Szikrák, villámok (1, 5) 10
Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 14
Generátorok és motorok (1, 5) 10
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 14
Képek és látás (1, 4, 5, 6) 10
Az atomok és a fény (1, 5, 8) 9
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 12
A Világegyetem megismerése (1, 9) 14

Összes óraszám: 170

• Kognitív tartalmak (Fizikai alapműveltség a 21. század 
emberének)

• Attitűdök kialakítása (Társadalmi és érzelmi)
• Viselkedési, cselekvési normák elfogadtatása

Témakör neve Javasolt óraszám

Sztatikus elektromos és mágneses tér, egyenáram és 
alkalmazásai (1, 5)

14

Elektromágneses indukció    (1, 5) 10
Generátorok és motorok, elektromos energiahálózat (1, 
5)

10

Rezgések és hullámok, hangtan 8
Fény- és e.m.hullámok a technikában, kommunikációban 
(1, 6)

10

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 10

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 10
Magfizika és energetikai kérdések 6
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 6
A Világegyetem megismerése (1, 9) 12
Projektmunka 6

Összes óraszám: 68+102= 170

10. évf. 2.o. Σ102 ó



RÉSZLETEIBEN ÁTGONDOLANDÓ ÉS KIDOLGOZÁSRA VÁR

A fizikatanítás lépcsőinek tudatos összeépítése az alapozó szinttől az emelt szintig

Megújított fizikaszakkör iskoláinkban

Kereszttantervi együttműködés a szaktárgyi oktatásban 

• természettudományos tárgyakkal 

• humán tárgyakkal

Kereszttantervi együttműködés  az integrált „Természettudomány” kidolgozásában 

További feldolgozandó kognitív tartalmak:  pl.

A fizikai törvény fogalmi hangsúlyozása (determnisztikus törv. valószínűségi törv.)

A rizikó fogalma

Felelősség a teremtett világért (fizika: energiakérdés, klíma)



A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

A 11. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 68 óra.

Témakör neve Javasolt 
óraszám

A természet megismerése 6
Az ember környezetformáló tevékenysége 8
Nyersanyagok, energiaforrások 10
Változó éghajlat 10
Az élővilág sokszínűsége 8
Környezet és egészség 10
Kozmikus környezetünk 6
Jövőképek 10

Összes óraszám: 68



AGGASZTÓ JÖVŐKÉP  (ALKALMI TÚLREAGÁLÁSSAL)

Globális problémák:
• Egyenlőtlen létfeltételek, kizsákmányolás, erőszak                                     
• Energia- és nyersanyagválság 
• Környezetszennyezés és klíma válság
• Népesedési válság (túlnépesedés)

Európai problémák:
• Demográfiai válság (aggasztó népességfogyás)
• Identitás és értékválság



Valami megindult: (?) 

https://www.youtube.com/watch?v=zov1jcDGRuY
43. perc – 1ó 35perc

ENSZ – UNESCO
„GLOBÁLIS CÉLOK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” 

„ A világ legnagyobb tanórája ” 

Tömegmozgalmak, tüntetések,
Konferenciák,  akciótervek
Tudományos jelentések,
Politikai nyilatkozatok …. 

2021 aug. IPCC Klímajelentés  
2021 G20-csúcs (Róma)

2021 COP 26  Glasgow-i klímacsúcs

https://mta.hu/tudomanyunnep2021/komolyra-fordult-a-
klimavaltozas-a-legfrissebb-ipcc-klimajelentes-uzenete-111714

https://www.youtube.com/watch?v=zov1jcDGRuY
https://mta.hu/tudomanyunnep2021/komolyra-fordult-a-klimavaltozas-a-legfrissebb-ipcc-klimajelentes-uzenete-111714




https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/

„GLOBÁLIS CÉLOK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT”  ENSZ – UNESCO kezdeményezésre 
épülve

Oktatás:
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf


AKTUÁLIS FELADAT

Az organikusan keresztény programot – saját iskoláink 
felhasználására – hangsúlyosan   „teremtésvédővé” kellene tenni! 

A teremtésvédelem: a természet + az ember védelme
• A természet működése, törvényei - fiz., kém., biol., földr. -

felismerhetők és kellő alázattal alkalmazhatók                                                                 
• Az ember „normatív ” törvényeit - hitünk szerint - a kinyilatkoztatás 

adta meg.
Az eredményes  társadalmi szabályokat e két törvényrendszer 
illesztése adhatja meg. 



MIT TEHETÜNK?

Kibontjuk az ENSZ-program keresztény alapjait 
Közösen szaktárgyi tananyagokat fejlesztünk   (Megfontolandó: Mit? , Mikor? Hogyan?
• Fizika   - rizikó fogalma, energetika, klíma, légkörfizika
• Kémia  - környezetszennyezés (talaj, víz, levegő) újrahasznosítás,…….
• Biológia – életvédelem, egészségvédelem, ökoszisztémák  
• Földrajz  - fenntartható városok (életkörülmények) felelős fogyasztás, éghajlat, óceánok, 
• Hittan –
• Humán tantárgyak -

Iskolai és iskolaközi szaktárgyi és integrált programokat szervezünk 
• táborok, tanulmányi versenyek, pályázatok, túraversenyek



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Keresünk és várunk érdeklődő munkatársakat!
juhyand @gmail.com



ELTE FIZIKA DOKTORI ISKOLA „FIZIKA TANÍTÁS 
PROGRAM”

Félévenként 60 órás akkreditált fizika tanártovábbképzés (az ELTE „Fizika tanítása PhD 
programhoz” kapcsolódva)  
• ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika Tanitasa Program Továbbképzés

A fizikatanításban szabadon felhasználható letölthető e-learning tananyagok, módszertani 
kiadványok, segédanyagok
• ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika Tanítása Program Közkincs

http://fiztan.phd.elte.hu/tovabbkepzes/index.html
http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/index.html











