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A mai nap programja:



Hogyan legyen sikeres az érettségi –

az ökológia témaköréből?



Középszintű szóbeli biológia érettségin

Az A) feladat a vizsgázó választása szerint lehet

• projektmunka bemutatása,

• laboratóriumi vizsgálat vagy fajismerethez

kapcsolódó feladat.

• Ez utóbbi lehet - növényfaj meghatározása és

ökológiai igényeinek jellemzése a Növényismeret

c. könyv segítségével, - több állat-, illetve

növényfaj morfológiai és ökológiai jellemzésének

összevetése, vagy - nemzeti park,

természetvédelmi terület, illetve az iskolához közeli

életközösség élővilágának jellemzése segédanyag

(pl. képanyag, videofilm, dia, fénykép, fajlista,

térkép) alapján.



A B) feladat 

• egy életközeli probléma egészségtani,

környezetvédelmi, ökológiai

vonatkozásairól szóló kifejtés.

• A B) feladatokat az ember szervezete

és egészsége, valamint a természet-

és a környezet védelme témakörből

kell összeállítani.



Emelt szintű írásbeli érettségin

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői:

• A feladatsor első része a követelményrendszer egészét

lefedő feladatokból áll.

• A feladatsor második része, a vizsgázó által választható

esszét is tartalmazó problémafeladatok minden évben az

alábbi két témakörből kerülnek ki:

• A) az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód;

• B) ökológia, környezet- és természetvédelem, növénytan.



Írásbeli középszintű biológia érettségi



Emelt szintű írásbeli biológia érettségi



Amit a jelenlegi érettségin kellene tudni 

ökológiából…

Ökológia

1. Az ökológia fogalma

2. A populációk jellemzői, változásai

3. Szaporodási és életviteli stratégiák

4. Tűrés és tűrőképesség

5. Az ökológiai fülke (niche)

6. Élettelen ökológiai tényezők

7. Élő ökológiai tényezők, a populációk kölcsönhatásai

8. A társulások/ életközösségek jellemzői

9. Tápláléklánc, táplálkozási hálózat

10. Anyag- és energiaforgalom az életközösségekben

11. Energianyerés az élővilágban és a gazdaságban

12. A szén, oxigén, nitrogén, foszfor, víz körforgása a természetben

13. A társulások térbeli és időbeli változásai…



14. Természetes és mesterséges életközösségek

15. Monokultúrák

16. Káros emberi hatások az ökoszisztémákban

17. Biológiai sokféleség

18. A Föld biomjai

19. Magyarország klímazonális fás társulásai

20. Magyarország intrazonális fás társulásai

21. Magyarország fátlan társulásai

22. Gyomtársulások, telepített társulások

23. Talajélet

24. A bioszféra

25. Környezet, szaporodás, viselkedés



Globális problémák

1. Az emberiség globális problémái

2. Környezetszennyező folyamatok

3. Civilizációs ártalmak

4. Humánökológia, ökológiai lábnyom

5. A környezetvédelem feladata és

lehetőségei

6. A természetvédelem feladata és

lehetőségei

7. Hazánk nemzeti parkjai

8. Nemzetközi természetvédelmi

egyezmények

9. A bioszféra jövője



Emelt szintű szóbeli ökológiai témakörök

1. A természetvédelem feladatai és lehetőségei 

2. A nitrogén körforgása és az ember

3. A szén körforgása és az ember 

4. Az oxigén körforgása 

5. A napfény és a földi élet 

6. Talajélet 

7. Káros emberi hatások az ökoszisztémákban 

8. Az élővilág szerveződési szintjei 

9. A populációk 

10. A levegő… 

• …



11. A populációk kölcsönhatásai 

12. A természetes ökoszisztémák és a 

monokultúrák 

13. Hazai erdők 

14. Egy tó sorsa 

15. Ökológiai fogalmak és összefüggések 

16. A társulások anyag- és energiaforgalma

17. Energianyerés az élővilágban és a 

gazdaságban 

18. Környezet, szaporodás, viselkedés. 



Ökológia – NAT 2020 követelmények

6 évfolyamos gimnázium, 7-8. évfolyam

1. TÉMAKÖR: Bolygónk élővilága
• alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb

növény- és állatfajait;

• a földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus

térképek, fényképek, ábrák segítségével azonosítja bolygónk

főbb biomjait;

• néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek

éghajlati övezetei, kialakult talajtípusai és az ott élő növényvilág

közötti kapcsolatokat;

• néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek

jellegzetes növényei és az ott élő állatvilág közötti kapcsolatot;

• felismeri, hogy bolygónk egyik legnagyobb életközössége a

világtengerekben él;

• az édesvízi és tengeri biomok eltérő fajösszetételét a jellegzetes

fajok felsorolásával magyarázza.



• Rendszerelemzési képesség megalapozása,

a felépítés és működés, valamint a rendszer

és környezet közötti kapcsolatok biológiai

vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének

megértése

• A biom fogalom értelmezése, bolygónk

hideg, mérsékelt és forró égövi biomjainak

azonosítása tematikus térképen

• A biomok éghajlati és egyéb abiotikus

tényezőinek elemzése adatok, infografikák

alapján

• a biomok kontinensenkénti jellegzetes

növény- és állatfajainak, életközösségeinek

tanulmányozása, bemutatása



• Az élőlények testfelépítése, életmódja, életciklusa

és az élőhely ökológiai feltételei közötti kapcsolat

elemzése, az alkalmazkodás lehetőségeinek

magyarázása

• A magashegységekben kialakuló függőleges

zonalitás okainak megértése, néhány jellegzetes

életközösség, faj azonosítása

• Óceánok, tengerek és édesvízi életközösségek

néhány jellegzetes élőlényének megismerése

• Táplálkozási láncok és hálózatok összeállítása a

biomok élőlényeiből

• A fajok elterjedését, annak változását befolyásoló

tényezők konkrét példák alapján történő elemzése

• A globális éghajlatváltozás biomokra gyakorolt

jelenlegi és várható hatásának vizsgálata



2. TÉMAKÖR: Életközösségek vizsgálata

• Az élettelen (abiotikus) környezeti tényezők és

az élőlények közötti kölcsönhatások azonosítása;

• környezeti igény és tűrőképesség vizsgálata,

adatsorok, infografikák elemzése

• A levegő, a víz és a talaj minőségi jellemzőinek

vizsgálata terepen és laboratóriumban, főbb

típusainak megkülönböztetése, természetes

összetevők és szennyezők azonosítása, mérési

adatok értelmezése

• Az emberi tevékenység életközösségekre kifejtett

hatásának vizsgálata példák, esettanulmányok és

terepi megfigyelések alapján, a degradációs

jelenségek nyomon követése.



• Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek és

típusainak vizsgálatokban történő azonosítása, az

élőhelyi környezethez való alkalmazkodás

módjainak és példáinak elemzése

• Az életközösségek rendszerként való értelmezése,

a kölcsönhatások és hálózatok vizsgálatokban

történő felismerése, ciklikus (aszpektus) és

előrehaladó (szukcesszió) változási folyamatok

azonosítása

• Az indikátorszervezetek jelentőségének megértése,

felismerésük és alkalmazásuk a konkrét

vizsgálatokban

• A biológiai sokféleség beszűkülését előidéző okok

és a lehetséges veszélyek felismerése, az ellenük

megtehető intézkedések példáinak elemzése



• A globális emberi populáció növekedése, a

települések és a gazdálkodás átalakulása

életközösségekre gyakorolt hatásának

esettanulmányok, filmek alapján történő

vizsgálata

• Az emberi túlfogyasztás és a Föld véges

erőforrásai közötti ellentmondás

felismerése, a fenntarthatóság

problémájának több szempontú elemzése

• Ökológiai lábnyom számítása, ennek

alapján következtetések levonása



• Az egyén, a család és kisebb közösségek

lehetőségeinek felismerése a

fenntarthatóság érdekében

• Az ökológiai gazdálkodás, a génmegőrzés

biológiai alapjainak megteremtését és

megőrzését szolgáló eljárások elvi

ismerete, példákon alapuló bemutatása

• Az bioszféra jövőjére adott előrejelzések,

éghajlatváltozási adatok, infografikák

értékelése, a megelőzés, hatáscsökkentés

és alkalmazkodás módjainak biológiai

szempontú áttekintése



Ökológia – NAT 2020 követelmények

6 évfolyamos gimnázium, 9-10. évfolyam

1. TÉMAKÖR: Az élőhelyek jellemzői, a 

populációk közötti kapcsolatok

• Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és

talajminőségi viszonyainak vizsgálata

• A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az

élőlényekre gyakorolt hatásuk elemzése

• A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi

jellemzőinek ismerete, főbb talajtípusok

összehasonlítása

• Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét

befolyásoló tényezők elemzése példákon keresztül



• Populációk kölcsönhatásait meghatározó

viszonyok elemzése, főbb típusok

azonosítása és felismerése konkrét példák

alapján

• A biológiai óra és a környezeti ciklusok

(napi, éves) közötti összefüggés megértése,

az aszpektus értelmezése

• Az életközösségek hosszabb távú, nem

ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a

szukcesszió folyamatának értelmezése

• Az ökológiai stabilitás feltételeinek és

jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető

tényezők azonosítása



2. TÉMAKÖR: Az élőhelyi környezethez 

való alkalmazkodás
• A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti

alkalmazkodásban játszott szerepének vizsgálata, konkrét

példák elemzése

• A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok

azonosítása példák alapján

• Az állatvilágban megfigyelhető környezeti alkalmazkodás

vizsgálata állatkerti megfigyelések, természetfilmek elemzése

alapján

• Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló

tényezők elemzése

• A globális éghajlatváltozás és az élőlények ehhez való

alkalmazkodási képessége, stratégiái közötti összefüggés

vizsgálata

• Idegenhonos, invazív fajok azonosítása, életközösségekre

gyakorolt hatásuk értékelése

• Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni

megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és elemzés



3. TÉMAKÖR: Az életközösségek 

biológiai sokfélesége

• A biológiai sokféleség, a biodiverzitás

fogalmi értelmezése

• A természetes életközösségek stabilitása és

diverzitása közötti összefüggés elemzése

• A fajok kihalása és keletkezése által az

életközösségek összetételére, dinamikájára

gyakorolt hatás vizsgálata

• Az élőhelyek és védett fajok megőrzése

biológiai jelentőségének értékelése, az ezt

támogató egyéni és társadalmi cselekvési

lehetőségek áttekintése, sikeres példák

gyűjtése



4. TÉMAKÖR: Az emberi tevékenység 

hatása a bioszférára 
• A természeti rendszereket érintő, globális szintű folyamatok

áttekintése, problémák azonosítása

• Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel

összefüggő hatások adatok alapján való azonosítása, a

lehetséges következmények felismerése

• A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és

vadgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a halászat és

haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak áttekintése,

környezeti hatásainak elemzése

• A bányászat, az ipari tevékenység, a közlekedés által az

élővilágra gyakorolt hatások elemzése, történeti áttekintése

• A gazdaság működési módja, a törvényi szabályozás és a piaci

hatások környezeti erőforrásokkal való összefüggésének

elemző elemzése, alternatív modellek értékelése

• A természet védelme érdekében tett vagy a jövőben tehető

egyéni, közösségi és társadalmi cselekvési lehetőségek

áttekintése



5. TÉMAKÖR: A fenntartható életvitel, 

technológia és gazdálkodás

• A fenntarthatóság fogalmának komplex

értelmezése, a természeti, technológiai és

gazdasági folyamatok közötti összefüggések

feltárása

• A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi,

nemzeti és globális szintű felelősségek és

cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása

• A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az

éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló módszerek

(„big data”, számítógépes modellezés)

megismerése, az előrejelzések megbízhatóságának

értékelése



• A környezet- és természetvédelem

törvényi szabályozásának, a nemzetközi

egyezmények jelentőségének példákkal

való bizonyítása

• Az ökológiai fenntarthatósággal

összefüggő civil kezdeményezések és

szervezetek tevékenységének

megismerése, lehetőség szerinti segítése

• Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus

programokban való aktív részvétel



6. TÉMAKÖR: A Föld és a Kárpát-

medence értékei

• A Föld kozmikus környezetének, bolygónk

adottságainak a földi élet lehetőségével és

fennmaradásával való összefüggésbe hozása

• A szárazföldi élővilág jelentős életközösségeinek és

védett fajainak tanulmányozása leírások, filmek

alapján (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és

szavannák, magashegységek, füves puszták stb.)

• A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek

tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű példa

elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl.

korallszirtek)

• A Kárpát-medence földtani és éghajlati

adottságainak és az itt folyó gazdálkodás

kölcsönhatásainak elemzése, történeti áttekintése



• A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág

közötti kapcsolat megértése (növények elterjedése,

madárvándorlások)

• A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek

megismerése, egy-egy endemikus, illetve reliktum

faj bemutatása, jelentőségük értékelése

• Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti

adottságainak, életközösségeinek vizsgálata,

jellemző növény- és állatfajainak bemutatása

• Természetfotók, filmek készítése hazai

környezetben, azok szemlélése és megbeszélése

egyénileg és csoportosan.



Miből tanuljunk?

• Jelenlegi és a fokozatosan megjelenő 

tankönyvek, munkafüzetek

• Feladatgyűjtemények

• Próbaérettségi feladatsorok

• Összefoglaló könyvek

• Növényismeret / Állatismeret

• Kísérletek / vizsgálatok / gyakorlatok 

kézikönyvei



Klasszikus módszertan 1.0

• tankönyv

• munkafüzet

• NKP



Letölthető tankönyv



Letölthető munkafüzet



nkp.hu







Érdekes feladatok





Kutatásalapú tanulás

• A kutatásalapú tanulás során a tanulók olyan

készségeket tanulnak meg, mint a megfigyelés, a

következtetés és a kísérletezés.

• A tanulók kíváncsiságára, meglévő tudására és

tapasztalataira épít.

• A tanulók megpróbálják elemeire bontani

vagy modellezni a vizsgált problémát, adatok

gyűjtésével, elemzésével, ábrák vagy más

reprezentációk készítésével választ keresnek a

kutatási kérdésre, és mindezt összekapcsolják azzal,

amit már tudnak.





Formabontó megoldások – Joós Andrea



„A biológia tanárnő meghackeli az oktatási rendszert”

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://m.koloknet.hu/iskola-2/a-biologia-tanarno-meghackeli-az-oktatasi-rendszert/&psig=AOvVaw3DZeu6ie3n3cVsSl8eCY_T&ust=1615125959356000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCMDpuZ_rm-8CFQAAAAAdAAAAABAI




Hogyan kellene tanulni?



IKT eszközök használatával





A kontinensek élővilágát bemutató 

természetfilmek feladatlapos elemzése, a 

látottak megbeszélése



A kontinensek, éghajlati övek jellemző

életközösségeit bemutató

– tematikus térképek rajzolása,

– poszterek készítése



Egyszerű levegőminőség- (pl. ülepedő por),

vízminőség- (pl. gyorstesztek, algák és egysejtűek

megfigyelése) és talajvizsgálatok (pl. szemcseméret,

víztartalom, pH) elvégzése, mintavétel és elemzés.

• 1. Helyzetelemzés. Rajzoljuk le a városrészünk kinagyított térképét ! 

Jelöljük be rajta a környezetünk megfigyeléseinek eredményét :

• kis táblákkal a fontosabb épületeket ( iskola, könyvtár, műemlékek, stb. ),

• zölddel a zöld területeket ( parkok, játszóterek, stb. ),

• pirossal a veszélyes helyeket ( pl. forgalmas kereszteződés, illegális 

hulladéklerakó, stb. )

• kékkel az egészségügyi intézményeket,

• barna színnel a veszélyes üzemeket ,

• kis rajzokkal, esetleg képekkel a környék jellegzetes növényeit, állatait ! 

• A munkalapok kitöltésekor gyakran lesz szükséged a környéked 

térképvázlatára. Fénymásoltasd le a füzetben lévő vázlatot, így a megfelelő 

helyekre be tudod ragasztani az elvégzett feladatot !



• 2.b  Jelöld be a városrészed térképén, hogy hol található zöldterület ! Jegyezd fel, hogy 

milyen színt használtál !

• park : …….……………………………………….

• játszótér : ...……………………………………….

• füves – fás terület : ……………………………….

• sportolásra alkalmas terület : …………………….

• 3. A város nemcsak az emberek, hanem számos egyéb élőlény élőhelye is egyben. Próbáld 

meg összegyűjteni, mely növények és állatok találhatók a városrészedben ! 

• 3.a Vizsgáld meg környék növényvilágát ! Határozókönyv segítségével állapítsd meg, hogy 

mely fajokkal találkoztál !

• a füves területeken élő lágyszárúak : 

• cserjék, bokrok : 

• fák : 

• gyógynövények  : 

• káros növények ( pl. parlagfű ) :

• Hogyan lehetne a város zöldterületeit még kiterjedtebbé tenni ? 

Készíts mini növénygyűjteményt a környék növényvilágából ! A fák – bokrok leveleit préseld le, 

de gyűjtheted a terméseket is. A lágyszárúakat egészben vagy részekre vágva le tudod préselni 

! Csak annyi növényi részt szedj le, ami a felismeréshez okvetlenül szükséges, ne károsítsd az 

élőlényeket !





Levegővizsgálat









Vízvizsgálat









Talajvizsgálat





Az intézmény közelében lévő

természetes vagy természetközeli

életközösség rendszeres megfigyelése,

adatok gyűjtése, elemzése.



Természetes életközösségek vizsgálata kirándulás, erdei iskola 

keretében, természettudományos, természetvédelmi és 

művészeti tevékenységek (fotózás, rajzolás, tárgykészítés) 

ötvözése



Kiállítás, bemutatónap szervezése, a terepen végzett

vizsgálatok és az alkotómunka eredményeinek

megosztása az intézményen belül és (lehetőség

szerint) a helyi közösségben.



Kiselőadás készítése idegenhonos 

inváziós növény- és állatfajokról.



Gondolattérképes feldolgozás



Zuzmók elterjedésének vizsgálata az 

iskola környezetében, autóforgalommal 

terhelt és kevésbé forgalmas területen



A környezet- és természetvédelem jeles napjaihoz (pl. Föld napja, 

víz napja, madarak és fák napja, környezetvédelmi világnap stb.) 

kapcsolódó iskolai programok szervezése, bekapcsolódás a helyi 

rendezvényekbe



• Az iskola vagy a lakóhely közelében vállalható

környezetvédelmi önkéntes tevékenység

megismerése

• A lakóhely természetvédelmi értékeinek és

környezeti problémáinak bemutatása

projektmunka keretében



Ökológiai lábnyom számítása, ennek 

alapján következtetések levonása

• Pl. http://www.kothalo.hu/labnyom/



Lehetőség például:

• „ Elkészült a 10.A osztály január 13. és január 17. között

lebonyolított projekthetének eredményeit bemutató videó. A

projekthét célja a Széchenyi István Gimnázium ökológiai

lábnyomának meghatározása, a 2019. évre vonatkozó, teljes

CO2 kibocsátásának kiszámítása volt, illetve javaslatok

megfogalmazása a kapott érték jövőbeli csökkentése

érdekében.”

• https://www.youtube.com/watch?v=dQs5I0hdbb0







Védett fajok megismerése, adott esetben azonosítása

határozók és mobiltelefonos applikációk segítségével



Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt

kidolgozása, az eredmények megosztása más

iskolákkal, klímavédelmi egyezmény alkotása

projekt/vita keretében



Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási

eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása



Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely

környezetében található biogazdálkodás felkeresése,

összefoglaló készítése az ott alkalmazott

gazdálkodási módszerekről



Lehetőség: projektek a biológia oktatásában

Projekt: 

• egyedi (nem szokványos),

• egyszeri (nem rendszeresen végzett),

• konkrét célú, 

• korlátozott forrású, 

• határidőre végrehajtott feladat,

• a középpontjában egy probléma áll



Projekt lépései

• témaválasztás (tanárok - diákok)

• a cél megfogalmazása (tanárok - diákok)

• a projektterv elkészítése (diákok)

• kommunikációs csatornák megbeszélése

• a megvalósítás (diákok!)

• bemutatás, beszámolás (rajz, tárgy, ppt

segítségével)

• dokumentálás (lépések leírása, amiből az

eredmény megismételhető)

• értékelés (+, -, vonások, tanulságok, amit

másképp kell csinálni)



Projektmunka jellemzői:

• minden összefüggés feltárása ismerethez,
képességhez juttatja a tanulót

• a tanár segítő, tanácsadó (nem irányító) szerepű

• a tanulók önállóan döntenek

• közös tervezés, cselekvés és ellenőrzés jellemzi
őket

• a tanár és a tanuló partnerként dolgoznak

• van benne egyéni és csoportos (nevelési,
pedagógiai) munka is

• korábbi élményt, tapasztalatot, tehetséget,
ambíciót figyelembe véve végzik a rész feladatot.

• a tanulók közötti kapcsolat erős



A projektek formái

• projektnap = a hét egy napján

• projekthét = témahét (utolsó héten)

• tanítást kísérő projekt (szabadidőben)

• órai projekt (minden óra) pl. alsó tagozaton 

a napközivel együtt 

• külső projekt (pl. erdei iskola)



Lehetőség: Témahét, vagy projekt hét 

(pl. a tanév végén az utolsó tanítási hét)

• adott tárgykört (kulcstémát)

– 3-5 napon át

– iskolai és iskolán kívüli helyszínen

– rugalmas időkeretben

– változatos tevékenység típusokkal

– eszközökkel oldják meg

– évfolyamszintű feladat végzést tesz lehetővé.

• kutatást, alkotást igénylő

• kereszttantervi = egyszerre több tantárgyon

átívelő feldolgozást tesz lehetővé



Projekt példa

• A településeteken mérjétek fel a lakosok vásárlási 

szokásait a környezetbarát csomagolású áruk 

vásárlását illetően. 

• Készítsetek további vizsgálatot, hogy ezen csomagoló 

anyagoknak mi a további sorsa, 

– milyen arányban kerülnek a szelektív hulladékgyűjtési 

körforgásba, 

– vagy keverednek a nem újrahasznosítható 

hulladékkal. 

• Tapasztalataitokat

– jelenítsétek meg változatos formában (foto illusztráció, 

grafikonok, adatsorok stb.), 

– és készítsetek eredményeitekből tablót, 

– vagy rövid összefoglaló cikket a helyi városi lapba.





„Hulladékos projekthét”



Lehetőségek a folytatásra: 

• tanulói imázsfilm készítése…

• intézkedési forgatókönyv készítése…

• viták, érvelések…

• mérések…

• stratégia-térképek készítése… 

Lehetőség: hogyan tevékenykedhetnek még a 

diákok?



Lehetőség: drámapedagógia

• „Élő képregény”

– közösen megjelenítik állóképekben a

fogalmakat, folyamatokat, történéseket

• „Szimulációs játék”

– bemutatnak egy történetet

• „Szerepjáték”

– megjelenítenek egy problémán alapuló

élethelyzetet





• a szakkör önkéntes alapon szerveződő tanórán

kívüli foglalkozás,

• tartalma tantervileg nem kötött,

• emiatt az éves program tervezésébe érdemes

bevonni a diákokat

• hasznos, ha az iskolának is bemutatjuk a szakköri

tevékenységet (kiállítás, bemutató…)

Lehetőség: szakköri munka



– közelre: iskolaközeli természeti érték
felkeresése

– távolra: múzeumi, botanikus kerti,
állatkerti séta

– munkalapokkal, feladatokkal érdemes
készülni

– a tanulók párosan ill. csoportosan
tevékenykednek optimálisan

– esetleg teljes tanítási napot szánhatunk
a természettel való ismerkedésre (Állatok
napja, Víz napja, Föld napja, Madarak és
Fák napja, Környezetvédelmi nap )

Lehetőség: tanulmányi séta



Lehetőség: Iskolán kívüli foglalkozások

• kirándulás:

– viszonylag kötetlen

– élményszerzésen alapul

• terepgyakorlat:

– módszeres kutatómunkát igényel

• erdei iskola:

– több napos, iskolától távoli összetett 

program

– szabadidős része is van



Lehetőség: erdei iskola

• Az iskola pedagógiai 
programjához 
illeszkedik

• helyi tantervi 
tartalmak 
megvalósítását 
szolgálja

• a szorgalmi időben 
valósul meg 
(témahét…)

• összefüggően több
(általában 5) napos; 

• helyszíne a szervező 
iskola székhelyétől 
különböző, 
természetközeli
környezet



Erdei iskola

• tárgya az erdei iskola 
helyszínének 
természeti, ember 
által létesített és 
kulturális környezete

• a program 
megvalósítása a 
tanulók aktív 
megismerő 
tevékenységére épít;

• az ismeretszerzés 
folyamatát elsősorban 
együttműködő
(kooperatív-interaktív) 
tanulási technikákra, 

• a projekt módszer 
alkalmazására építi



• Ásvány-, kőzet- és kövületgyűjtés, megfigyelés. 

• Növénymegfigyelés, gyűjtés, fényképezés

• Állatmegfigyelés (talajcsapdával, fénycsapdával..)

• Életnyomok gyűjtése, megfigyelése (mozgásnyom, 

telephelynyom, táplálkozási nyom, szaporodási nyom, 

vedlési nyom, csigaházak, állati tetemek, 

vakondtúrások, pókháló, szag- és hangjelek… )

• Madár- és vadles (A vadon élő állat megfigyelése 

természetes élőhelyén)

• Tanösvények 

• Vízi megfigyelés (Szabad szemmel, ill. - mikroszkóp 

segítségével.)

Erdei iskolai lehetőségek



Például az élővizek minőségét több

szempont szerint vizsgálhatjuk:

• Fizikai szempontból: hőmérséklet, sűrűség,

felületi feszültség, átlátszóság, lebegő anyag

koncentrációja, szag, íz ... stb.

• Kémiai szempontból: a vízben oldott gázok

mennyisége, oldott sók, pH érték, keménység,

szervesanyag-tartalom, stb.

• Biológiai szempontból: a vízben élő

élőlénytársulások segítségével

Erdei iskolai lehetőségek



Vizes élőhely vizsgálata









Ökoiskola

• Az ökoiskola cím leginkább a 

fenntarthatóságra neveléssel 

kapcsolatos iskolai tevékenységek és 

fejlesztések intézményesülését, 

folyamatosságának

biztosítását szolgálja.





Fenntarthatósági témahét



Köszönöm a figyelmet!

kleiningertamas@gmail.com


