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TEREMTÉSVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
TANÍTÁSÁNAK ÖSSZEKAPCSOLÁSA 
A KATOLIKUS KÖZÉPISKOLÁKBAN

1. A felekezeti iskola világnézetileg elkötelezett   
Oktat : alapja a tudomány
Nevel : alapja a hit   

2.   A hit és a tudomány nincs ellentmondásban, de kiegészíti egymást 

A hit és a tudomány együtt határozza meg a kultúrát 
(normarendszert, életvitelt, emberi kapcsolatokat)



• Az Ókor tudományos örökségét a keresztény kultúra őrizte meg, 
ápolta és adott neki lendületet

• A teremtett világ rendje megismerhető,   a világ megismerése küldetés
szervezett egyetemi oktatás                         

• Az öröklött természetfilozófiából kinőtt a tapasztalati természettudomány

A tudomány „függetlenségi harcai” és folyamatos fejlődése

- Harc a heliocentrikus világkép elfogadtatásáért XVII. sz.

- Felvilágosodás kora: Mechanikus materializmus, a hit felesleges
az anyagi világ térben és időben végtelen

- Darwini evolúció-elmélet XIX. Sz.

A viszonyok rendeződtek:   az illetékességi körök tisztázódtak

Az egyházi hierarchia nm illetékes  természettudományos kérdésekben.
A tudomány nem alkalmas, hogy objektív módon igazolja vagy cáfolja  a     

hitet.    
A tudomány fejlődése az „igazságainak” folytonos  saját megkérdőjelezése                         



https://www.csillagaszat.hu/csilltort/egyetemes
-csillagaszattortenet/egyetemes-kesokozepkor-
csillagaszata/a-galilei-per-tanulsagai/A  Galilei-per és tanulságai 

Galileit 1741-ben hivatalosan rehabilitálják.

II. János Pál pápa 1992-ben,  nyilvánosan bocsánatot kér Galilei heliocentrikus világképe miatti meghurcolásáért és             

házi őrizetre ítéléséért.

2008.-ban Galilei szobrot kap a Vatikánban

https://www.csillagaszat.hu/csilltort/egyetemes-csillagaszattortenet/egyetemes-kesokozepkor-csillagaszata/a-galilei-per-tanulsagai/


„A történelem arra tanít bennünket, hogy igen káros, ha a szellem tevékenységét megbénítják azzal, hogy
az uralkodó ideológia követelményeinek szolgálatába állítják.
A kultúrának szüksége van az igazi szabadságra még a vallásos hittel szemben is. Mert két megismerési
rend létezik: az ész és a hit rendje. A különböző szaktudományok a természeti jelenségeket és azok
kölcsönhatását vizsgálják. De a jelenségeken túl a filozófiai ész eljuthat Isten bizonyos fajta ismeretére,
aki a világmindenség alapja. Ám csak az isteni kinyilatkoztatás, a hit tárgya vezet be bennünket Isten
életének misztériumába. Ész és hit ugyanarra az őseredeti Igazságra törekszenek, amely nem mondhat
ellent önmagának. Ezért amikor az ész és a hit látszólag szembekerül egymással, akkor minden bizonnyal
vagy a kulturális tevékenység vagy a hitből táplálkozó reflexió túllépte a saját illetékességi körét, nem
vette figyelembe saját módszere követelményeit.
Sajnos néha a keresztények sem vették kellőképpen figyelembe a tudomány és a művészet jogos
autonómiáját, így viszálykodások, viták és ellentétek keletkeztek. Ez sokakban azt a hiedelmet keltette,
hogy a tudomány és a hit ellentmondanak egymásnak[3]. Ennek nem szabad megismétlődnie a jövőben.”

https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=85

II. János Pál pápa beszédének részlete  az MTA Székházában, 1991. aug 17.-én

https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=85#J3
https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=85


A fizikai törvények tanítása
Feynman: Mai Fizika I. (A fizika alapjai -25.o) 
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http://www.davidrumsey.com/amico


• Az ember teremtése személyre szóló

• Az ember: test és lélek egysége

• Az embernek méltósága van

• Minden ember páratlan                       

• Kosztolányi D: Halotti beszéd



A fizikatanítás általános feladata

Motiválás:   a természet természeti jelenségek megfigyelése érdekes, „van benne rendszer…”

A fizikai megismerés módszerei : induktív  - megfigyelés, hipotézis (modellezés) kísérlet, mérés
deduktív – korábbi ismeretek tovább gondolása (számítások)

új eredmény - kísérleti igazolás!

A klasszikus fizika alapjai
A törvények lényege, megfogalmazása (matematika)

a törvényt „tisztelni kell” !  - alázatra nevel !!

Kitekintés a  modern fizika eredményeire, 
„A tudományos gondolkodás a XX. Sz. elejére kinőte az idegrendszer ösztönös (evolúciós) tudását”
„Ami lehetetlen, az nem a megértés, hanem csupán az új ismeretek beillesztése a velünk született                    

(millió év alatt megszokott) szemlélet keretei közé!”

A tudomány társadalmi szerepének bemutatása  
- gyakorlati alkalmazások
- fenntarthatóság, teremtésvédelem 

(természet + emberi élet védelme)



Globális problémák:

•

Túlnépesedés

Háborúk

• Az erőforrások kirablása

• Élelem és vízhiány

Nyersanyag- és energiaválság

• Környezetkárosodás

• Klímakatasztrófa



Globális  (természeti)  problémák  lényegi értelmezése

Nyersanyag- és energiaválság   

- véges rendszerek korlátlan kirablása lehetetlen!

a volumentarista fejlődéselmélet zsákutca!







http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/szakmhallg/anyagok/energetika.pdf

http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/szakmhallg/anyagok/energetika.pdf


A globális klímaváltozás jelei





A globális felmelegedés TÉNY! 

- De mi a közvetlen oka
- Emberi tevékenység?   



„Ózon-sztori”
avagy a tudomány sikere 

https://undsci.berkeley.edu/article/ozone_depletion_01

https://undsci.berkeley.edu/article/ozone_depletion_01




Az energiafogyasztás megoszlása





Nagy társadalmi ellenállás !



Tanári segédanyagok a globális problémák integrált szellemiségű tanításához 

2009.
Tanítás szaktárgyi bontásban de összehangolva, közös programokkal



• Éves integrált projekt ajánlások       2+2+2=6 óra

Évfolyam Téma

7
A víz a természetben

8
Halmazállapot-változások

9
Levegő                         F:  a levegő ereje,  légnyomás és változásai,  a levegő páratartalma

K:  a levegő összetétele, légszennyezés 

B: a levegő mint élettér

10
A hőtan főtételei                  B:  az élő szervezet mint termodinamikai rendszer

F: „Örökmozgók” titkai

K:   Az endoterm reakciók energetikája

11
Radioaktivitás, sugárvédelem                  (Fény és energia)

B: Sugárzások hatása az élőlényekre                

F: Környezetfizikai mérések, dozimetria             F: A napenergia hasznosítása

K: Izotóp-technika a kémiai kutatásban

12
Hétköznapi kockázatok 

Néhány gyakorlati ötlet:



Fizikai szakköri  témák, projektfeladatok 

Nap-projekt
A Nappal kapcsolatos Ókori csillagászati megfigyelések, mérések 
A Nap látszólagos mozgása az égen
Napóra készítés
Napsugárzás vizsgálata
Napállandó mérése, üvegházhatás
A napenergia hasznosítása : napkollektor

napelem 
A Nap belsejében lezajló folyamatok

Hold-projekt
A Holddal kapcsolatos Ókori csillagászati 
megfigyelések, mérések
Gravitáció a Holdon, a Hold felszíne
Ember a Holdon – NASA-videók érdekességei
Képzeletbeli olimpia a Holdon 

Környezetfizikai mérések otthon és az iskolaudvaron
https://asr.copernicus.org/articles/16/185/2019

/

https://asr.copernicus.org/articles/16/185/2019


Ember a természetben és a társadalomban (integrált tantárgy 12. évf. heti 1 óra)

A humán tagozaton javasolt témák
Természettudományok és a gondolkodó ember

1. Az élet nagy kérdései
•Az Univerzum keletkezése és jövője
• A földi élet keletkezése és jövője
• Szükségünk van-e az űrkutatásra?

2. A tudós felelőssége: A tudományos és technikai fejlődés, mint kétélű fegyver
•Nukleáris technológia
•Nanotechnológia
•Géntechnológia, biomimetika és bioetika

3. A tudatos vásárló választási lehetőségei: Mit vegyünk? Mit együnk? Mit tegyünk?
•Egészségkárosító háztartási vegyszerek (kozmetikai- és tisztítószerek)
• A mesterséges íz- és aromaanyagok, állományfokozók, tartósítószerek, és hatásuk a 
szervezetre
•Civilizációs ártalmak (helytelen életmód, élvezeti cikkek fogyasztása, túlzott 
gyógyszerfogyasztás stb.) megelőzése
•Energiatakarékossági praktikák a mindennapokban

4. A káosz és a hálózatok
•Adathalmazok és adatbázisok
•Emberek és gépek hálózatai

5. Kultúra: A humán és a természettudományos műveltség viszonya



Ember a természetben (integrált tantárgy 12. évf heti 1 óra)

A reál tagozatokon javasolt témák

• A cselekvő ember: Fenntartható(-e a) fejlődés(?)

1. A Gaia modell, a Föld anyag- és energiamérlege

• a) A Föld nyersanyagkészletének optimális felhasználása

• b) A Föld energiakészlete: Mondd, te mit választanál?

• Fosszilis energiahordozók

• Alternatív energiaforrások (Napenergia, szélenergia, ár-apály energia, biomassza stb.)

• Atomenergia

• c) Energiatakarékossági praktikák a mindennapokban

2. Környezetszennyezés és hulladékgazdálkodás a politika és az egyén szintjén

• a) Szennyvizek, víztisztítás, a Föld vízkészletének megőrzése

• b) Levegőszennyezés, szmog, üvegházhatás, ózonlyuk és amit ellenük tehetünk

• c) A talaj szennyezéseinek megelőzése

• d) Zajszennyezés

• e) A háztartásban keletkezett veszélyes hulladékok) környezeti és egészségügyi problémája

• f) A levegő-, a víz- és a talajszennyezés egészségkárosító hatásai – egészségügyi határértékek

• g) Hulladékok újra hasznosítási lehetőségei



• Folytatás  (reál)

• 3. A természettudományos kutatás eredményeinek megbízhatósága

• a) Okság és valószínűség

• b) Természettudomány és áltudomány viszonya (PI-víz, méregtelenítés, fogyókúrák, jóslás, asztrológia stb.)

• c) Forráskritika, az információk megbízhatóságának ellenőrzése

• d) Természeti folyamatok és katasztrófák előrejelezhetősége

• Időjárás (viharok, cunami, hurrikánok stb.)

• Tengerjárás

• Földrengések

• Vulkánkitörések

4. A globalizált világ problémáinak leküzdési lehetőségei

• a) Járványok

• b) Információháló problematikája

• c) Földtörténeti globális lehűlések és felmelegedések („icehouse-greenhouse”) és globális felmelegedés 

napjainkban 





KÁROLY IRÉNEUSZ
FIZIKA TANULMÁNYI VERSENY

2020/2021. tanév - online
A Katolikus Pedagógiai Intézet

a katolikus egyházi gimnáziumok tanulói számára meghirdeti a
XXIX. Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Versenyt

A pandémiára való tekintettel az idei tanévben a vetélkedő az 
online térbe költözött!

A verseny szakmai szervezését az Öveges József Tanáregylet 
tiszteletbeli tagjaiból, egyetemi oktatókból álló versenybizottság 
végzi.
A verseny meghirdetője: Katolikus Pedagógiai Intézet

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Pályázati felelős: Dr. Mártonné Sárossy Mónika
Telefon: (+36-1) 479 3033

A versennyel kapcsolatos szakmai tájékoztató: Dr. Juhász 
András, ny. egyetemi docens

Versenykiírás és információk:
Itt a honlapon.

Az iskola versenyen való részvételi szándékát 2021. február 20-ig
a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján kérjük regisztrálni:

https://www.katped.hu/tanulmanyi-versenyek-hirei/karoly-ireneusz-fizika-verseny-2020-2021-tanev

https://www.katped.hu/tanulmanyi-versenyek-hirei/karoly-ireneusz-fizika-verseny-2020-2021-tanev


A Természet Világa Diákpályázata (most is van):

Természettudományos múltunk felkutatása (I)

1. Az iskolához vagy lakóhelyéhez, környezetéhez kapcsolódó jelentős 

múltbeli tudós személyiségek – például tanárok, az iskola volt növendékei, 

akikből neves természettudósok lettek – életútjának, munkásságának 

bemutatása. (Eredeti dokumentumok felkutatásával és felhasználásával.)

2. A természet- és műszaki tudományok tárgyi emlékeinek bemutatása.

(Laboratóriumi kísérleti eszközök, régi tudományos könyvek, régi 

tankönyvek, kéziratban maradt leírások, muzeális ritkaságok, ipari 

műemlékek – hidak, malmok, bányák –, vízügyi emlékek, botanikus kertek, 

csillagvizsgálók stb.)

3. A  tágabb régiójához kapcsolódó tudományos vagy műszaki intézmények története, 

tudóstársaságok története, eredeti dokumentumok bemutatása.

http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2009/tv0905/palyazat.html

http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2009/tv0905/palyazat.html


Köszönöm a figyelmet !


