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Tudománycentrikus oktatás



• Egészséges életvitel

• Betegségek leküzdése, megelőzése

• Környezettudatos magatartás 
kialakítása

• Természeti értékek ismerete

• Fenntartható fejlődés

Társadalmi elvárások



• Önálló gondolkodás

• Modellelemzés

• Hipotézisek felállítása

• Érvelés 

• Vitakultúra fejlesztés

• Kritikai képességek fejlesztése

Társadalmi elvárások



• Önálló gondolkodás

• Modellelemzés

• Hipotézisek felállítása

• Érvelés 

• Vitakultúra fejlesztés

• Kritikai képessége fejlesztése

Társadalmi elvárások
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problémák

Adó és vevő oldalról

• Tanár hiány
• Tanári fluktuáció
• Nincs utánpótlás, 

átlagéletkor nő

• Szaktanterem hiánya

• Motiválatlanság
• Elmélyülés igényének 

hiánya 
• Elvont gondolkodás 

hiánya
• Leterheltség

• Súlyponti tanulás



Z – generáció tanítása - nevelése

• Utál könyvekből tanulni

• Feleslegesnek tartja a lexikális tudást

• Sok az elmélet, kevés a gyakorlat

• Kevés a projektmunka



problémák

Oktatás szintű

Környezetvédelem tantárgy
Egészségtan tantárgy

Évenként, évfolyamonként új tankönyvek, 
tankönyvcsaládok

Munkafüzetek hiánya középiskolában
Más tantárgyakkal való összehangoltság 

hiánya
Integrációs törekvések
Új érettségi: 2023/2024.



● Tanulói tevékenységre épülő 
oktatás

● I.-II. forduló zárt végű feladatok, 
III. forduló - laborgyakorlat 

● Középszint:

○ menekülőpálya

● Emelt szint 

Oktatás hatékonysága

OKtv Érettségi



Érettségire jenétkezők számának változása
Forrás: Csorba F. László: Érettségi vizsgatárgyak elemzése2009–2012tavaszi vizsgaidőszakok



2020. – biológia érettségi

3576

4214

közép emelt



● A természettudományos képzést igénylő pályák veszítenek 
vonzásukból

● Kötelező érettségi tantárgyak között nincs természettudományos 
tantárgy

● OKTV megbecsültségének a hiánya



• 2020-tól felmenő rendszerbe életbe 
lépett az új NAT

• 2023/2024-es tanév tavaszi 
vizsgaidőszakától lép életben

• Felmenő rendszerben

Érettségi 2023/2024.



• diákok nem a középiskola elején döntik 
el, milyen szinten érettségiznek

• Új tankönyv, hatalmas tananyag

• Nem marad idő munkáltatása

• Szelektációs kényszer

• Pandémia

Érettségi 2023/2024.



• kreativitás

• Önálló problémamegoldás

Érettségi 2023/2024.

projektmunka



Forrás: MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám, 774.old.



Forrás: MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám, 774.old.



Hangsúlyok

Egészségre nevelés

Járványtan
prevenció

Gyakorlati biológia

Miért rossz akkor az 
energia ital vö. cisztás 
fibrózis

„A tej nem a spárba
készül?”

Környezet

Környezeti nevelés
természetvédelem

Molekuláris biológia

mRNS
Genetika



Módszertan

● Önálló megfigyelés

● Leírás

● Összehasonlítás

● Mérés

● Csoportosítás

● Rendszerezés

● Oknyomozó kísérletezés

● Gamifikáció



Bab-csírázatás



Boncolj otthon



lehetőségek

Kapcsolatok
Kapcsolatok NP-kal, civil 
szervezetekkel, kutatók 
éjszakája, helyi kórház, 
laborok

01 02

03
04

továbbképzések
szakirányú

IKT
Youtube

Applikációk
Platformok

Logikus tananyag tervezés
„A kevesebb néha 

több?”
Pandémia
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Nagy árpád

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

