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A) Bevezető biológia 

A biológia tantárgy kiegészítő útmutatójának célja a gyakorló pedagógusok, az intézményvezetők, a 

minősítési szakértők segítése a kötelezően feltöltendő és a szabadon választható dokumentumkínálattal 

a pedagógus portfólió elkészítéséhez.  

A kiegészítő útmutatóban igyekeztünk olyan dokumentummintákat adni, amelyek támogatják a 

pedagógusokat és a minősítési szakértőket a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való 

felkészülésben.  

Az útmutató olyan sablonokat és mintákat tartalmaz, amelyek a gyakorlati tapasztalatokból indulnak 

ki és figyelembe veszik a tanári szabadsággal járó sokszínű megoldásokat, a különböző iskolatípusokat. 

A szabadon választott dokumentumok célja a gondolatébresztő, ötletadó segítségnyújtás. A példaként 

felsorolt dokumentumok egyrészt az általános Útmutató által javasolt szabadon választható 

dokumentumok szakspecifikus értelmezése és adaptálása, másrészt olyan fontosnak ítélt lehetőségek, 

amelyek a biológia tanításához szorosan kapcsolódnak, attól elválaszthatatlanok.  

A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a biológia 

speciális szakmai sajátosságait írja le. Az indikátorokhoz rendelt példák, az általános pedagógiai és 

szaktárgyi követelményeket a gyakorlat szintjén fogalmazzák meg. Az egyes indikátorok mellett példák 

illusztrálják azok gyakorlati megvalósulását mind a portfólió dokumentumaiban, mind az óralátogatások 

tapasztalataiban, bemutatva az átfogó kompetenciák elemeinek a gyakorlati működését.  

 

A portfólió elkészítésekor és a minősítésre való felkészüléskor az általános és kiegészítő útmutatót 

egyszerre javasolt használni. A köznevelési rendszer különböző területein dolgozó pedagógusoknak a 

kiegészítő útmutató javaslatokat tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak, ötletet adnak. Ügyelni kell 

azonban arra, hogy a portfólió tükrözze a portfólió-készítő személyiségét és bemutassa a szakmai munka 

egészét. Ezért az Útmutató ajánlásait lehet adaptálni, de érdemes kiegészíteni a szakmai munkát 

bemutató új, az útmutatóban példaként nem szereplő dokumentumokkal. 
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B) Amazónia állatvilága óravázlat 

 
Név:  Osztály: 7. a.                                                                        

Oktatási intézmény:   

Kompetencia terület: Természettudomány 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia 

Tematikus egység: A forró éghajlati övezet élővilága 

Téma: Amazónia varázslatos állatvilága 
 

Előzetes tudás: A földrajzi övezetesség rendszere, az egyenlítői éghajlat jellemzőinek ismerete, az esőerdő jellemzői. Életközösségek jellemzői, anyagforgalma. 

 

Tanóra nevelési-oktatási célja és fejlesztendő kompetenciaterületei:        

               Amazónia állatainak (madárpók, kolibri, bőgőmajom, jaguár) megfelelő algoritmus alapján való megismerése, jellemzése.                                

               Tápláléklánc összeállítása a megismert fajokból. 

               Információszerzési képesség: adatok, szövegek önálló értelmezése, elemzése. 

               Matematika-logika kompetencia: analizáló és rendszerező képesség, elemzőkészség, modellezés, összefüggések megjelenítése. 

               Szociális kompetencia: kooperációval. 

 

Fogalmak: 

                egyedi: fogófarok, fogóvégtag 

                általános: gerinces, emlős, madár, macskaféle, ragadozó, mancs                

 

Összefüggések:  

                  A repülő életmód - szárnyak felépítése, testméret. Kapaszkodás - szem, testméret, farok, végtagok. A táplálék anyaga táplálkozási mód – a táplálékszerző szervek felépítése. 

Ragadozó életmód - érzékszervek ragadozó szervek. Táplálkozási kapcsolatok az életmódban betöltött szerepe. Gazdag növényzet - nagy egyed- és fajszámú állatvilág. 

 

Tárgyi kapcsolódás: 

                 tantárgyon belül: előzetes ismeretek a táplálékláncokról 

                 külső: földrajz – övezetesség, távoli földrészek éghajlata, természetes növénytakarói 

                            történelem (társadalomtudomány) – az emberi tevékenység változása 

                            matematika – gondolkodási képességek, diagramok elemzése            

                            informatika – IKT felhasználói szintű alkalmazása 
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INTERAKTÍV STRATÉGIÁRA ÉPÜLŐ TANÓRA 

MENETE ÉS TARTALMA 
RÁHANGOLÓDÁS 

Az óra menete, feladatai Tanulói tevékenység Módszer  Munkaforma Eszköz  Idő  Megjegyzés  

Milyen éghajlat élővilágával 

ismerkedtünk meg az elmúlt 

órán? 

 

Válaszd ki a képek közül, 

melyik készülhetett az 

egyenlítői éghajlaton? 

 

Jellemezd a trópusi esőerdőt! 

tanult ismeretek felelevenítése 

kérdésekkel 

 

 

 

 

tanult ismeretek felelevenítése/képi 

reproduktivitás, rendszerezés 

 

ráhangolódás/ 

motiváció 

játékkal 

(barkochba) 

 

 

 

 

 

 

„ablak” módszer 

frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kooperatív csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

IKT  

 

 

lap 

8’ Az egyenlítői éghajlat 

jellemzői 

 

 

 

 

különböző éghajlatok 

erdei 

 

JELENTÉSTEREMTÉS 

Amazónia varázslatos 

állatvilágával ismerkedünk meg 

a mai órán. 

Ki hányat ismert fel? 

Amazónia állatinak 

megismerése: kolibri, 

madárpók, bőgőmajom, jaguár 

 

 

 

Táplálkozási kapcsolat a 

csoportjelek segítségével 

érdeklődés felkeltése 

 

 

 

memóriafejlesztés 

 

új ismeretszerzés 

 

 

 

 

a megszerzett ismeretek 

továbbadása 

 

 

 

képrendezés 

célkitűzés 

 

 

 

megfigyelés 

 

új ismeretek 

feldolgozása 

segítő feladattal. 

 

ismeretátadás 

 

 

 

 

rendszerezés 

 

önellenőrzés 

 

 

 

 

 

 

 

önálló tanulói munka 

 

 

 

háromlépcsős 

interjú/kooperáció 

 

 

 

 

IKT: az állatok 

felvillantása 

 

 

 

 

tankönyv és feladatlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

csoporttagokat jelző 

jelek 

tankönyvi ábra 

 

0,5’ 

 

 

 

1,5’ 

 

5’ 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet: 

feladatlap 

 

 

 

heterogén csoportok  

2. sz. melléklet: 

háromlépcsős interjú 

menete 
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REFLEKTÁLÁS 

Óra végi összefoglalás: A tanult 

állatok jellemzőinek 

átismétlése, rendszerezése 

 

Házi feladat feladása 

 

A tanulók munkájának 

értékelése 

tanult ismeretek reprodukálása 

 

 

  

MF feladatainak megoldása 

 

az órai munka értékelése 

egyéni ellenőrzés, 

ismeretek 

rögzítése 

 

 

 

 

 

 

diák-kvartett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munkafüzet 

8’  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Háromlépcsős interjú” protokollja 

 

 

1. kolibri                     madárpók  bőgőmajom                    jaguár 

 

bőgőmajomnak       bőgőmajomnak 

2. kolibri a madárpókról hallottakat      madárpók a kolibriről hallottakat 

jaguárnak        jaguárnak 

 

 

       kolibrinek         kolibrinek 

3. jaguár a bőgőmajomról hallottakat     bőgőmajom a jaguárról hallottakat   

madárpóknak                     madárpóknak
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C) Amazónia állatvilága reflexió 

A tanítási egység az ismeretek alkalmazására épült. Az óra anyagában új ismeretként jelent meg a 

forró éghajlati övi biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése és alkalmazkodásuk a környezetükhöz 

(életmód – testfelépítés), a táplálkozási lánc összeállítása. A tankönyv, feladatlap, kép és ábraanyag 

segítségével, a tanulók meglévő ismereteire építve alkalmaztam az óra nagy részében a kooperatív 

technikákat módszerként. A tanulóknak algoritmusban kellett gondolkodnia a fajok jellemzése kapcsán, 

ezzel kívántam fejleszteni az elemzőkészségüket, modellező gondolkodásukat. Az ehhez választott 

háromlépcsős interjú, mint kooperáció a csoportokban egymás segítését és az ismeretátadással az 

egymástól való tanulást tették lehetővé, miközben bevésésre került az egyes állatfajok jellemzési 

algoritmusa. A tápláléklánc összeállítása hibátlanul valósult meg a csoportokban. Az ellenőrzés során 

diák-kvartett segítségével győződtem meg az óra hatékonyságáról. A tanulók a fajok jellemzését jól 

elsajátították, felismerték az adott faj életmódja és testfelépítése közötti kapcsolatot.  

Feladat, hogy a további éghajlati övi biomok kapcsán rögzüljön a fajjellemzés algoritmusa, a 

környezethez való alkalmazkodás összefüggéseinek felismerése. 

  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Biológia – egészségtan 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 9 

 
 

D) Mikroszkóp alatt az akvárium - Foglalkozásterv: 

Élményközpontú biológia szakkör 

Növények vizsgálata: 

1. Tanuld meg használni a mikroszkópot! 

a) Cseppents a tárgylemezre egy csepp vizet, csípj le egy levelet az átokhínárból (Elodea). 

b) Fedd le fedőlemezzel a vizsgálandó anyagot: 

a fedőlemez egyik élét tedd rá a tárgylemezre, ekkor a víz szétfut a fedőlemez éle mentén, majd 

bonctű segítségével lassan engedd rá a vizsgálandó anyagra. Vigyázz, hogy a víz egyenletesen 

szétterüljön, ne képződjön levegőbuborék a tárgylemez és a fedőlemez között. 

A levegőbuborék csak szépséghiba, de zavarhatja a vizsgálatot. 

c) Kapcsold be a fényforrást, ha külső megvilágítású a mikroszkópod, mozgasd addig a tükröt, 

amíg az egész látótér egyenletesen világos nem lesz. Ha belső megvilágítású, erre nincs 

szükség. 

A mikroszkópos vizsgálatokat mindig kis nagyításon kezdjük. Állítsd be az objektívet és 

süllyeszd le kissé a kondenzort. 

d) Helyezd a tárgylemezt a tárgyasztalra úgy, hogy a fedőlemez felfelé nézzen, és a vizsgálandó 

anyag a tárgyasztalon levő kör alakú nyílás fölé kerüljön. 

e) Oldalról figyelve makrocsavarral engedd le az objektívet úgy, hogy a fedőlemezhez ne érjen 

hozzá! Nézz bele az okulárba, és a makrocsavarral szép lassan emeld az objektívet, míg a képet 

meg nem látod. Nagyobb élességet a mikrocsavar finom mozgatásával érhetsz el. A tárgyasztal 

mozgatásával pásztázd végig a képet. 

f) A látottak egy részletét rajzold le! 

 

 

 

 

 

   nagyítás: 

 

g) Nagyobb nagyításon is nézd meg az átokhínárt. Emeld fel a kondenzort, és állítsd át egy 

nagyobb nagyítású objektívre. Vigyázz, óvatosan dolgozz! Eltörhet a fedőlemez, és 

megsérülhet a lencse, ha a kondenzort nem emeled fel eléggé! Állítsd élesre a képet az előbb 

leírt módon. 

h) Rajzold le, amit látsz! 

 

 

 

 

 

 

 

   nagyítás: 
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A mikroszkopizálás befejeztével emeld fel az objektíveket: 

 állítsd kis nagyításra a lencséket, 

 a tárgyasztalról vedd le a tárgylemezt. 

      

2. Tegyél tárgylemezre egy csepp vízbe néhány fonalat a Spirogira nevű zöldmoszatból. Fedd le 

és nézd meg mikroszkóp alatt. Válassz ki 2-3 sejtet, és sejtenként számold meg a zöld 

színtestek számát. Rajzolj! 

 
 
 

A zöld színtestek száma sejtenként......................     

A zöld színtestek ................................................... alakúak. 

 

Állatok vizsgálata: 

1. Tubifex vizsgálata 

 
Tegyél tárgylemezre pár csepp vizet és egy Tubifexet. A Tubifex egy gyűrűsféreg, amellyel 

akváriumi halakat etetnek. Vizsgáld meg kis nagyítású mikroszkóppal. 

Figyeld meg: 

 az állat alakját, 

 szelvényezettségét, 

 mozgását, 

 vérkeringését. 

 
 

2. Alsóbbrendű rákok vizsgálata 

 
Cseppentővel vigyél néhány rákot egy tárgylemezre. 

Figyeld meg a mozgásukat! 

Cseppents a preparátumhoz pár csepp zselatin oldatot. 

Mi történt?  
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Keress vízibolhákat és kandicsrákokat! 

Figyeld meg a mozgásukat: 

 a torlábak szerepe a mozgásban 

 a csápok szerepe a mozgásban 

 
Keresd meg a vízibolha szívét, figyeld meg a testnedvek áramlását. 

Számold meg a szív percenkénti összehúzódását. 

Döntsd el: az embernek vagy a vízibolhának ver gyorsabban a szíve? 

 
 

3. Milyen a vérkeringés a hal farokúszójában? 

 
Göngyölj nedves vattába akváriumi halat (pl. guppit), farkúszóját hagyd szabadon. Helyezd a 

tárgylemezre, és mikroszkóp alatt figyeld meg a farkúszó vérkeringését. 

Vigyázz, a megfigyelésed legyen rövid idejű, és a vizet folyamatosan pótold! 

 
Keress artériákat és vénákat! 

Hasonlítsd össze bennük a vér áramlását: 

 az artériában: 

 a vénában: 

 

E) Reflexió – Mikroszkóp alatt az akvárium 

A tématerv első foglalkozásán a fénymikroszkóp használatát tanítottam meg. A fénymikroszkóp a 

természeti jelenségek megfigyelésének egyik, a biológia tudományában alapvető, ismeretszerző módja. 

Képessé teszi a tanulókat a szabad szemmel nem látható mikrokozmosz megismerésére. A mikroszkóp 

kezelése nagy türelmet igényel. A látott kép értelmezése során a tanulóknak ki kell választani a 

legjellegzetesebb jelenségeket; ezek értelmezése és rögzítése sem egyszerű feladat. A diákok nehezen 

ismerik fel, milyen összefüggés van a nagyítás mértéke és a mikroszkóp kezelése között.  

A gyakorlat során először akváriumi növények (átokhínár, Spirogira) megfigyelésére került sor. Itt 

tanulták meg kezelni a mikroszkópot és lerajzolni a látott képet. Majd nehezebbé, de érdekesebbé is vált 

a feladat az élő állatok tanulmányozásával. A Tubifex fajok a gyűrűs férgek közé tartoznak, jól látható 

a mikroszkópban a hengeres alakjuk, a szelvényezettség, a féregszerű mozgás és a vérkeringés. Az 

alsóbbrendű rákok mozgását a zselatin lelassította, így megfigyelhető a torlábak és csápok szerepe. A 

diákok nagy örömmel és lelkesedéssel, hosszan szemlélődve végezték a feladatokat. A vízibolha 

szívverésének összehasonlítása az emberével különösen jól sikerült. Nagy élményt jelentett a hal 

farokúszójában a vérkeringés megfigyelése.  
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A tanulók szellemi és manuális teljesítőképessége nem egyforma, így személyre szólóan segítettem 

munkájukat. Ezen a foglalkozáson jóval kevesebb fegyelmezési probléma adódott, mint egy 

hagyományos órán. Ez érthető is, hiszen mindenkinek önálló feladata volt, amit a megadott határidőn 

belül el is kellett végeznie. 

A gyakorlat előkészítése során akvaristánál beszereztem a vizsgálandó növényeket és állatokat, majd 

az iskolai laboratóriumban a tanulói asztalra tettem a szükséges eszközöket (mikroszkóp, tárgylemez, 

fedőlemez, cseppentő, bonctű, óraüveg) és az anyagokat (zselatin, vatta). Az óra végén még némi 

zökkenőt okozott a használt eszközök elmosogatása és a rendrakás. Ezt még gyakorolnunk kell! 

A tématerv első foglalkozása nagyon jól motiválta a tanulókat, a megfigyelések nagy élményt 

jelentettek a diákoknak, megalapozta éves munkánk sikerét. 
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F) Tématerv élményközpontú biológia 

Tanmenet 

A pedagógus neve: ……………………………………………………………………….. 

A műveltségi terület neve: Ember a természetben 

A tantárgy neve: biológia 

Az ajánlott évfolyam: 9. 

Dátum: 2013. első félév 

Szakköri tervezet: élményközpontú biológia 

Időpont: kéthetente két óra 

A szakkör célja a biológiai ismeretek bővítése a tananyaghoz csak érintőlegesen kapcsolódó 

témakörök feldolgozásával. A szakkörön kerülöm a tanítási órákon szokványosan alkalmazott 

módszereket. 

 

Ssz. Témakörök Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

1.  Mikroszkóp alatt az 

akvárium 

motiváció, a 

mikroszkóp használata 

a megfigyelőkészség 

fejlesztése 

akváriumi növények 

(Elodea, Spirogira), 

állatok (vízibolha, 

kandicsrák, tubifex) 

vizsgálata, 

vérkeringés 

megfigyelése a hal 

farokúszójában 

2.  Gombakiállítás 

megtekintése 

fajismeret bővítése, 

motiválás a helyhez 

illő kulturált 

viselkedés kialakítása  

vizuális memória 

fejlesztése, 

tényanyaggyűjtés 

a Magyar Mikológiai 

Társaság által 

kiállított gombafajok 

felismerése a 

Kertészeti Egyetemen 

3.  Kora őszi aszpektus 

vizsgálata egy 

botanikus kertben 

fajismeret bővítése, az 

ökológiai szemlélet 

formálása 

növénytani ismeretek 

mélyítése 

rajzkészség 

a botanikus kert 

története 

fajismeret 

a Növényismeret 

könyv használata 
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4.  Az őszi színek 

kémiája 

biológiai 

laboratóriumi 

gyakorlatok  

kísérletező készség 

laboreszközök 

használata 

növényi színtestek, 

festékanyagok 

vizsgálata 

(kloroplasztisz, 

leukoplasztisz, 

antocián) 

5.  Biológiai és 

Őslénytani Kiállítás 

megtekintése 

az állatfajismeret 

bővítése 

vizuális memória 

fejlesztése, 

tényanyaggyűjtés  

ELTE TTK 

Természetrajzi 

Múzeum Biológiai és 

Őslénytani 

Kiállításának anyaga 

(ősállatok 

maradványai, 

anatómia 

preparátumok, 

csontvázak, 

mérőeszközök) 

6.  Film vetítése, 

beszélgetés a 

látottakról 

a biológiai 

ismeretanyag 

bővítése, 

természetvédelmi 

nevelés, önművelés  

megfigyelőkészség, 

vizuális memória 

fejlesztése 

érzelmi nevelés: 

hazaszeretet 

Vad Magyarország - 

A vizek birodalma 

című film, 

Magyarország 

állatvilága 

7.  Hasonlóságok és 

különbségek a 

mikroszkópban 

a szövettani ismeretek 

bővítése, 

a mikroszkóp 

használatának 

gyakoroltatása 

megfigyelőkészség 

fejlesztése, a 

mikroszkópban látott 

kép értelmezése: rajz, 

nagyítás, 

jellegzetességek 

hasonlóságok és 

különbségek: béka, 

gyík és szarvasmarha 

bőre, béka, madár és 

ember vére, egyszikű 

és kétszikű szár 

keresztmetszete között 

8.  Látogatás a 

Fővárosi Állat- és 

Növénykertben 

fajismeret bővítése, az 

evolúciós és 

ökológiai, 

természetvédelmi 

szemlélet formálása 

tényanyaggyűjtés, 

környezetvédelmi 

nevelés 

a főemlősök 

rendszertanának, 

szervezettani 

jellemzőinek és 

viselkedésének 

megfigyelése  

9.  Könyvtár-használat az iskolai könyvtár 

biológiai témájú 

könyv- és folyóirat-

állományának 

megismertetése 

az információ 

gyűjtésének 

hagyományos és IKT-

eszközökkel való 

módjai 

a civilizációs 

betegségekkel 

kapcsolatos 

anyaggyűjtés 

kiselőadáshoz 
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G) Reflexió a tématervhez 

A biológia – egészségtan – tantárgy tanítására az előírtak szerint 7–8. és a gimnáziumokban a 10–12. 

évfolyamon kerül sor, ennek oka az, hogy a felsőbb évfolyamokon a sejtbiológia, az élettan, a genetika 

anyagrészek csak szerves kémiai alapokkal taníthatók. A tárgy folytonossága a 9. évfolyamon 

megszakad, a diákok sokat felejtenek és az általános iskolában kialakult biológia tantárgy iránti gyakran 

kedvező motivációjuk is csökken. Ezért merült fel iskolánkban egy élményközpontú biológia-szakkör 

indításának terve. A szakkör célja: a biológiai ismeretek bővítése a tananyaghoz csak érintőlegesen 

kapcsolódó témakörök feldolgozásával. Terveim szerint a szakkörön kerülöm a tanítási órákon 

szokványosan alkalmazott módszereket. Elkészítettem a szakkör költségvetésének tervét. Pályázatot 

adtam be az iskolai alapítványhoz, hogy biztosítsam a szakkör megtartásához szükséges pénzt. 

Megszerveztem a tervezett intézmények látogatását. 

 

A mikroszkóp helyes, gyakorlott használata alapvetően szükséges a biológiai tanulmányokhoz és 

nagymértékben hozzájárult a megfigyelőkészség fejlesztéséhez. A sejt- és szövettani ismeretek bővítése 

mellett fontos szempont volt a mikroszkópban látott kép értelmezése: nagyítás, a jellegzetességek 

kiemelése, a rajzkészség fejlesztése. 

A növény- és állatfajismeret bővítése, az ökológiai szemlélet formálása volt az egyik legfontosabb 

célom, ez a városban élő tanulóknál nehéz feladat és a rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt csak 

részben sikerült. A biológiai laboratóriumi gyakorlatok jól fejlesztették a kísérletező készséget, 

bevezették a diákokat a laboreszközök használatába. Ez a foglalkozás illeszkedett a kémia tantárgy 

tanulókísérleti óráihoz.  

Az intézménylátogatások jól motiválták a tanulókat, kialakították a helyhez illő, kulturált viselkedés 

alapjait, fejlesztették a vizuális memóriát és hozzájárultak a tényanyaggyűjtéshez. Formálták a diákok 

evolúciós és természetvédelmi szemléletét. 

 Az iskolai könyvtár biológiai témájú könyv- és folyóirat-állományának megismertetése az 

információ gyűjtésének hagyományos módjait közvetítette. Az IKT-eszközök használata lehetőséget 

teremtett ismereteik további bővítésére. 

A látott film jól szolgálta a biológiai ismeretanyag bővítését, a természetvédelemre, az önművelésre 

és a hazaszeretetre nevelést. 

 A szakkör teljes mértékben elérte kitűzött célját. Jól motiválta a tanulókat, pótolta a szakkörre járó 

tanulók nagy részének az általános iskolából hozott hiányosságait. Segített a felzárkóztatásban. Kötetlen 

formája, érdekes témái felkeltették a tanulók biológia iránti érdeklődését. A foglalkozások 

közösségformáló hatása kiemelkedően jó volt. Sajnos a csoport létszáma kötött, így a felmerülő igény 

ellenére más osztályok tanulói nem vehettek részt a foglalkozásokon. A szakkör anyagi fedezetét 

iskolánk alapítványa biztosította. 
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H) Védd projektterv 

VÉDD TE IS!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektterv  

környezetvédelmi  
feladatok ellátására 

 
 
 
 
 
 
 

 

Készítette:  
Hné K. J.t 

Dr. M. Gné 
Pné N. I. 
Tné S. K. 
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Projektháló 
    

SZÖVEGÉRTÉS - SZÖVEGALKOTÁS 
kompetenciaterület 

 
MATEMATIKAI – LOGIKAI 

kompetenciaterület 
 

SZOCIÁLIS - ÉLETVITELI 
kompetenciaterület 

           

           

prezentációk interjú  hosszmérések kísérletek  
Élőlények 
körülöttünk1. 

Életünk az élővilágban 
2. 

cikk-készítés 
iskolarádió-
hírek 

 műveletek szöveges fa  
Az egészség 3. Az élővilág 

körülöttünk 4. 

szituációs játékok 
dramatikus 
játékok 

 testek 
kombinatorikai 
feladatok 

 
Változások és 
kapcsolatok 4. 

A természet 5. 

hangos, értő 
olvasás 

szimbolikus 
jelek 

 mélységmérés 
sebesség 
mérése 

 Az energia 5. Média/informatika 7. 

tesztsorok szótár  logikai rejtvények becslések  Természet/ 
erdei iskola 
1-8. 

Az energia, 
energiagazdaság 6. 

szómagyarázatok 
kép és szöveg 
megfeleltetése 

 
mérés alkalmi 
mértékegységgel 

út- és idő  

  
  

   
  

  

      

   VÉDD!    

  
  

   
  

  

       

szelektív hulladék 
gyűjtése 

újra 
használható - 
újra 
hasznosítható 
anyagok 

 távfutás őrjárat  
képek 

ragasztása 
nézeti rajzok 

tájékozódási 
feladatok 

térképkészítés  

átugrás akadályok 
felett 

tájékozódási 
gyakorlatok 
térkép 
segítségével 

 

barlangok 
élővilága 

SDT-anyag    
rajzolás, 
színezés, 

festés, grafika 

fotók készítése a 
prezentációhoz épített és 

természetes 
környezet 

erdő élővilága   
bejárási utak 
keresése 

látogatás a 
szennyvíz-
telepre 

 

vizek világa szemétrazzia    

kiállítás daltanulás 

elemgyűjtés 
folyó- és 
torkolat 

 túra a torkolathoz labdajátékok  

           

           

KÖRNYEZETISMERET  TESTNEVELÉS - SPORT   RAJZ, TECHNIKA, ÉNEK-ZENE 
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Projektterv 

 
 

Téma: „Védd Te is!” 

 

 Komplex, tapasztalatokra és gyakorlatokra épülő ismeretszerzés a környezet védelmére 

 

Előismeret: 

 

 Az előző év környezetvédelmi projektjének tapasztalatai (Rákos – patak I. A patak élővilága 

és növénytársulásai) 

 Egyéni tapasztalatok környezeti károkról, szűkebb lakóhelyük szépítéséről, védelméről 

 

Cél: 

 

 Környezettudatos magatartás kialakítása 

 Veszélyes hulladékok gyűjtése (elemek) 

 Szelektív hulladékgyűjtés - őrjárat 

 Szülők bevonása a gyűjtésbe 

 

Célcsoport:  

 

 Az iskola tanulói, közösségei 

 

Időtartam:  

 

 2010. márciusától folyamatosan a projekt tervének megfelelően     

 

Produktum:  

 

 elkészült munkák (plakátok, rajzok…) 

 foglalkozástervezetek 

 fényképfelvételek 

 tesztsorok 

 iskolaújság (cikk) 

 térképek 
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A projektbe integrálható tananyag:  

 lásd a feladat kijelölésnél és a projekthálónál 

 

Anyag- és eszközszükséglet:  

 gumikesztyű 

 hulladékgyűjtő zsákok 

 botanikai táblácskák 

 szelektív hulladékgyűjtők 

 elemgyűjtő láda 

 kézműves anyagok és eszközök 

 iskolarádió 

 
 

Értékelés:  

 egyéni értékelés 

 versenyek értékelése, jutalmazás 

 projektértékelés 

 

Feladatok: 

 A víz, levegő, talaj szerepe a mindennapi életben, védelmük 

 Újrahasználható – újrahasznosítható anyagok 

 Mini botanikai kert kialakítása a növények megismertetésére 

 Versenymunkák készítése a környezetvédelem témakörében 

 Papír készítése 

 Őrjárat kiépítése – szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság 

 

Fejlesztendő kompetenciák, képességek: 

 Döntés, együttműködő képesség fejlesztése 

 Iskolához való viszony erősítése 

 Személyes, kognitív kompetenciák fejlesztése 

 Szociális érzékenység kialakítása a környezetük védelmére 

 Információszerző és feldolgozó képesség 

 Írott információ értelmezése, megszerzése, továbbadása 

 Nyelvi kommunikáció fejlesztése, drámajáték 
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 Tájékozódó képesség fejlesztése 

 Érzékszervek fejlesztése: tapintás, hallás, látás (esztétikai fogékonyság a látottak iránt) 

 Kreatív, alkotótevékenység 

 

Zárás:  

 Elemgyűjtő verseny 

 Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep meglátogatása  

 Rákos-patak II. A patak környékének környezetszennyező elemei 

 

A projekt megvalósításáért felelős: 

 Osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 Osztályfőnökök  

 

A projekt megvalósításának lépései 

 
 

 

Alkalom 

Idő 

 

Tevékenység/feladat 

 

Célcsoport 

 

Eszközök  

 

1. 

 

IX. 

 

Projektterv készítése 

Tanuló- és 

nevelői közösség 

Projektterv, 

projektháló 

 

2. 

 

X. 

 

Papírhulladék gyűjtése 

1 – 8. évfolyam  

Konténer  

 

3. 

 

XI.  

Szelektív hulladékgyűjtés elindítása, 

a hulladékgyűjtők kihelyezése az iskolában 

1 – 8. évfolyam 8 db szelektív 

hulladékgyűjtő 

 

4. 

 

XII.  

Őrjárat beindítása  5 – 6. évfolyam Időterv készítése 

 

5. 

 

I. 

Az iskola és a lakóhely környékén felállított 

szelektív hulladékgyűjtők helye 

3 – 4. évfolyam 

Szülők 

Térképkészítés 

 

6. 

 

II. 2. 

Vizes élőhelyek világnapja 

(Kincsünk, a víz) 

1 – 4. évfolyam Környezetismereti 

tervezetek 

 

7. 

 

II. 

Informatikai versenyanyagok készítése 5 – 6. évfolyam Versenymunkák  

 

8. 

 

 

III. 6. 

Energiatakarékossági világnap 

 

1 – 8. évfolyam Villanyszámlák 

elemzése 

 

9. 

 

III. 10. 

Szárazelem gyűjtése 1 – 8. évfolyam Elemgyűjtő láda 

 

10. 

 

III. 19. 

Észak-pesti Szennyvíztisztító telep meglátogatása  3 – 4. évfolyam Jelentkezés, 

visszaigazolás 

 

11. 

 

III. 22. 

Víz világnapja 

(Kincsünk, a víz) 

5 – 8. évfolyam Osztályfőnöki 

tervezetek 
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12. 

 

IV. 

1–4. 

Az iskola környezetének rendbetétele, virágosítás 1 – 4. évfolyam Virágok (mikulásvirág, 

begónia, büdöske), 

virágföld 

 

13. 

 

IV. 22. 

A Föld napja 

Erdei iskola 

Lásd mellékletben és a pályázati 

anyagokban 

 

14. 

 

V. 10. 

Madarak, fák napja 

Osztálytakarítás 

1 – 8. évfolyam Takarítóeszközök 

 

15. 

 

VI. 5. 

Környezetvédelmi világnap 

Rákos – patak II. projektterv 

(Nyitott szemmel a Rákos-patak mentén) 

 

 Lásd mellékletben 

 

 

I) Védd projekt reflexió 

A TÁMOP-3.1.4 európai uniós projekt kapcsán készítettük el kollégáimmal a Védd te is! című, 

környezetvédelemről szóló projektet. A projekt az egész tanévet átfogó és az iskola összes tanulóját 

érintő feladatokat dolgozott ki. Célja a komplex, tapasztalatokra és gyakorlatra épülő ismeretszerzés 

volt. Ennek a projektnek a kapcsán kollégáimmal a projektkészítésről tanult elméleti tudásunkat a 

gyakorlatban, a valós projekt kidolgozása kapcsán mélyítettük el. Első lépésként elkészítettük a 

projekthálót, amelyben a fejleszteni kívánt kompetenciákat (szövegértési-szövegalkotási, matematikai-

logikai, szociális-életviteli), a tantárgyi kapcsolódásokat, a tanulói tevékenységeket, ismereteket és 

eszközöket hangoltuk össze. Ennek alapján készült el a projektterv és a megvalósítás ütemterve. 

A projekt témáját azért választottuk, mert folyamatosan aktuális nevelési és oktatási feladat. 

feldolgozására pedig a projektmódszert találtuk a leghatékonyabbnak, mivel a gyermekeket a 

mindennapi tanulási környezetből kivonva, érdekes feladatok és helyszínek segítségével motiváltuk 

tevékenykedésre, miközben szemléletüket is formáltuk. A feladatok összeállítása során igyekeztünk a 

korosztályoknak megfelelő tevékenységeket (ld. a projekt megvalósításának lépéseit) kidolgozni és 

szűkebb lakókörnyezetükkel való szorosabb kapcsolódást kialakítani. A feladatok közül a Nyitott 

szemmel a Rákos-patak mentén, a szelektív hulladékgyűjtés, a víz és a víztakarékosság témaköröket jeles 

napokhoz is hozzárendeltük (környezetvédelmi világnap; a víz világnapja; madarak és fák napja). Mivel 

tanulóink minden évben erdei iskolában is eltöltenek egy hetet, ebben az évben minden osztály hazánk 

egy nemzeti parkjába is eljutott, ahol a környezetvédelemhez kapcsolódó feladatokat, tevékenységeket 

kellett megoldaniuk. 

Ebben a tanévben a Védd te is! című projekt megvalósítását úgy terveztük, hogy iskolai életünk, a 

tanulók szabadidős programjai kapcsolódjanak a kitűzött célokhoz. A projekt értékelésekor a gyermekek 

munkái, tevékenységei kapcsán megállapítható volt, hogy élményszerű, életkoruknak megfelelő, 

érdekes és eredményes volt a projekt zárása, az teljes mértékben elérte a célját. 
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J) Óralátogatás: növényi szövetek - Hospitálási/óralátogatási 

napló 

A pedagógus neve:  

Az óralátogatás helye: Egy négyosztályos fővárosi gimnázium 

Műveltségi terület: Ember a természetben 

Tantárgy: Biológia 

Az óra témája: Növényi szövetek elméletben és gyakorlatban 

Az osztály: 9. természettudományos csoport /17 tanuló/  

Az óralátogató neve: 

Dátum: 2013. október 10. 3. óra 

Az órai munkát egy szakmailag és módszertanilag kiemelkedően jól összeállított feladatlap segíti. 

Mellékletben csatolva. 

 

Idő Az óra menete Megjegyzések 

8 perc 

 

 

Többsejtűek testszerveződési formái 

 

Növényi szövetek csoportosítása: 

osztódó és állandósult szövetek 

Frontális kérdések 

A diákok nehezen válaszolnak 

Táblai vázlat, a feladatlap halmazábrája 

segíti a csoportosítást 

A tanulók aktivitása átlagos, a tanár 

óravezetése dinamikus. 

5 perc 

 

Osztódó szövet felépítése és 

elhelyezkedése a növényi testben 

A szemléltetés nagyon jó.  

Projektorral kivetített ábrák, de angol 

felirat helyett magyar kellene. 

12 perc Az osztódó szövet vizsgálata 

A feladatlap kérdéseire is választ kell 

adni  

Előkészített nyúzat, a vizsgálathoz csak 

rá kell tenni a tárgylemezre. 

A mikroszkóp használata még helyenként 

problémát okoz, ezt segíti a páros munka. 

10 perc A bőrszövet feladatai és vizsgálata 

Páfrány vagy pázsitfű levelének 

vizsgálata 

Szín-és fonák összehasonlítása  

Rajz készítése 

Nehezen megy az önálló észlelés, de a 

táblai vázlat nagy segítséget nyújt. A 

tanulók nagy érdeklődéssel, 

fegyelmezetten végzik a vizsgálatokat. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Biológia – egészségtan 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 23 

 
 

8 perc Muskátli vagy pletyka nyúzat 

készítése 

A látottak lerajzolása 

Projektorral kivetített ábra segíti a 

gyakorlati munkát, a helyes észlelést, a 

rajzok készítését. A tanár egyéni 

segítséget is ad, ha szükséges. Az óra 

vezetése nyugodt, de határozott. 

5 perc Növényi szőrök vizsgálata, 

Kaparékkészítés 

Érződik, hogy kicsúszunk az időből, a 

munka utáni elpakolás elmarad. A feladat 

érdekes, a tanulók még maradnának, ha 

lenne erre lehetőség. 

1 perc  Házi feladat:  

táblázat kitöltése 

A tanár kolléga jól alkalmazkodva a lejárt 

időhöz a feladatlap összefoglaló 

táblázatát házi feladatnak adja fel. 

Tartalmas, szakmailag magas 

színvonalú, a gyerekek érdeklődését és 

aktivitását folyamatosan fenntartó órát 

láttam. 

 
 

Reflexió a hospitáláshoz 

 

Előzmények: 

Munkaközösség-vezetőként az órát szakmai-módszertani szempontból figyeltem meg. Az 

óralátogatásra az iskolai nyílt napon került sor, ezt szánjuk iskola kóstolgatónak nyolcadik osztályba 

járó diákoknak, szüleiknek és tanár kollégáknak. Sajnos szervezési hiányosságok miatt csak hárman 

vettünk részt az órán. Kollégám tapasztalt, eredményes biológiatanár, osztályfőnöke is a tagozatos 

csoportnak. Az osztály a természettudományokat emelt szinten, a biológiát kilencedik évfolyamon heti 

két órában, csoportbontásban, a tagozatos kerettanterv szerint tanulja. 

 
Megfigyelési szempontok: 

 

Az óra célja és tartalma: 

A növényi szövetek a hajtásos növények testfelépítésének egyik, a mikroszkópos vizsgálatokkal 

összekapcsolható témája. Az óra illeszkedik a tagozatos kerettantervi elvárások szerint a megelőző és 

következő anyagrészekhez. Az órai tananyag mennyiségi és minőségi szempontból jól megfelelt a 

kerettantervi elvárásoknak. Ismeretanyaga alkalmazkodott a tanulók érdeklődéséhez, életkori 

sajátosságaihoz. 
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Az óra felépítése és szervezése: 

Az óra előkészítése sok munkát igényelt. Az eszközök (mikroszkóp, tárgylemezek, fedőlemezek, 

óraüveg, csipesz, szike, cseppentő) a munka megkezdése előtt a szünetben a laborasztalokra kerültek, 

előre el kellett készíteni a preparátumokat és beszerezni a vizsgálandó anyagokat. Az előkészítésben az 

iskola laboránsa és a tanulók is segítettek. A tanulók munkáját egy jól szerkesztett feladatlap és 

projektorral kivetített szép szövettani ábrák segítették. 

Az óra gyakorlati feladatokkal kapcsolta össze az új ismeret tanítását, ez a leghatékonyabb módja a 

tanításnak. Változatosan követték egymást a didaktikai mozzanatok, ez jól szolgálta a tanulók 

figyelmének felkeltését és aktivitásuk fenntartását. A kolléga rendszeresen javította a tanulók esetleges 

hibáit, segítette őket a helyes válaszig való eljutásban. Személyre szabottan is foglalkozott diákjaival. 

Az órán fejlesztette a mikroszkóp- és eszközhasználatot, gyakoroltatta az alapvető mikrotechnikai 

eljárásokat, a lényeg kiemelésére törekvő rajzok készítését. Sajnos az időbeosztásával adódott probléma, 

az utolsó feladatra már kevesebb idő jutott, és még így is csak a szünetben került sor a házi feladat 

feladására és az eszközök elpakolására.  

 

Az órán alkalmazott módszerek és eszközök: 

Az órán alkalmazott módszerek és a választott eszközök teljes mértékben megfeleltek a kitűzött 

célnak, a tanulócsoport életkori és értelmi fejlettségének. Az óra tartalma mindvégig lekötötte a tanulók 

figyelmét, fejlesztette érdeklődésüket. A páros gyakorlati munka fenntartotta aktivitásukat. 

 

A nevelési feladatok megvalósulása: 

A tanórán megvalósult a természettudományos gondolkodásra nevelés: az elméletet az észlelt 

jelenség támasztja alá. A tanulók viselkedésében – bár még kevés ideje járnak ebbe az iskolába – jól 

megfigyelhető volt egy tanórai szokásrend. Kifogástalan magatartásuk, önálló munkavégzésük 

nagymértékben hozzájárult az új ismeretek megfelelő szintű elsajátításához.  

A kolléga igazi tanár egyéniség: szakmai tudása, határozott fellépése, magabiztos eszközhasználata, 

nyugodt, megfelelő tempójú óravezetése a látott biológiaórán is megmutatkozott.  

 
Az óra tanulságai: 

Tartalmas, a gyerekek érdeklődését és aktivitását folyamatosan fenntartó órát láttam. Megerősödött 

bennem, hogy egy téma sokféle megközelítése, más-más módon való bemutatása (frontális magyarázat, 

szövettani ábrák, tanulói gyakorlatok, saját készítésű rajzok) teszik sikeressé az órát. Törekedni fogok, 

hogy az internetről gyűjtött ábrákat magyar felirattal lássam el, ez sajnos idő hiányában sokszor nálam 

is elmarad. Kérdéseimet pontosabban kell megfogalmazni, mert ha félreérthetőek, tisztázásuk lassítja az 

óra lendületét. A tervezett időbeosztást, különösen, ha mikroszkópot használunk, gyakran én sem tudom 

betartani. Ez nem helyes, a szünet a pihenés és a következő órára való előkészülés ideje. Megpróbálom 

hasonló minőségű feladatlappal segíteni tanítványaim órai munkáját. Megerősítést jelentett nekem, hogy 

bár a legmunkaigényesebbek a tanulói gyakorlatok, de a legélvezetesebbek is a biológiaórán.   
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K) Segítő szempontsor az óralátogatást követő reflexióhoz 

biológia-egészségtan tantárgyból 

Leírás: 

A hospitálási napló mintadokumentum szerinti kitöltése, a beszélgetések segítik az óralátogatás során 

a pedagógiai helyzet megismerését és rövid leírását. 

 

A biológiaórák szakmai-módszertani elemzésének átfogó szempontjai: 

Az óra célja: 

 A tanítási egység helye a kerettanterv rendszerében, elhelyezkedése a témában, kapcsolódása 

az előző és a következő anyagrészekhez. 

 A kerettantervben megjelenő fejlesztési területek, nevelési célok megjelennek-e a tanórán? 

 Az óra céljának és az ebből következő feladatoknak a meghatározása helyes-e, összhangban 

van-e a tanulói kulcskompetenciákkal? 

 

Az óra tartalma: 

 Milyen a tananyag tárgyalásának mélysége? 

 A tanítási egység koordinációs lehetőségei és kihasználása (tárgyon belül és a többi tárggyal 

kapcsolatban). 

 A tanulók iskolán kívül szerzett ismeretanyagának beépítése a tanítási óra anyagába. 

 Az óratípus megjelölése. 

 Az óra felépítése és szervezése: Hogyan alakította ki a tanár az óra tartalmát, szerkezetét? A 

módszertani megoldásai megfeleltek-e az óra szakmai elvárásainak? 

 Az óra egységeinek, időbeosztásának elemzése. 

 Az óra tartalmának tanterv szerinti helyessége, tudományos volta, rendszerezettsége, 

teljessége. 

 Hogyan valósult meg a szemléltetés (IKT-eszközök használata, biológiai anyagok 

bemutatása, tanári és tanulói kísérletek)? 

 Milyen volt a tanulói aktivitás a tanórán? 

 Hogyan valósultak meg az egyes didaktikai mozzanatok: motiváció, tényanyaggyűjtés, 

elemzés, általánosítás, rögzítés, alkalmazás, készség- és képességfejlesztés? 

 Hogyan szolgálja a tanítási óra a személyiség fejlesztését az ismeretszerzési képességgel, a 

kifejezőkészséggel, a gondolkodásfejlesztéssel kapcsolatban? 

 Alkalmazza-e a tanár az ellenőrzés változatos formáit? 

 A tanulók hibái, hiányosságai esetén biztosítja-e a hiba javítását, a helyes válaszig való 

eljutást? 
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Az órán alkalmazott stratégiák, eszközök és módszerek: 

 Az alkalmazott tanulásszervezési stratégiát (direkt, indirekt, interaktív, tapasztalati, önálló 

tanulás) és a választott módszereket a nevelési és oktatási céloknak megfelelően tervezte-e 

meg?  

 A módszerek és az eszközök mennyiben feleltek meg az adott feladatoknak? 

 Változatos módszerek alkalmazására került-e sor? 

 Érvényesült-e a munkaformák kombinálása (individuális, frontális, csoport- és páros munka 

előfordulása, differenciált foglalkoztatás)? 

 Lekötötte-e a tanulók figyelmét? 

 

 

 

 

A nevelési feladatok megvalósulása: 

 Hogyan valósulnak meg a NAT-ban meghatározott nevelési célok: az erkölcsi, a hazafias, a 

családi életre, a testi és lelki egészségre, a médiatudatosságra nevelés, a fenntarthatóság és a 

környezettudatosság, az anyanyelvi kultúra színvonalának emelése. 

 Hogyan szolgálta a tanítási óra a személyiség fejlesztését? 

 A tanulók megfigyelése: magatartásuk, aktivitásuk, a meglevő ismereteik alkalmazásának 

képessége, önálló munkavégzésük foka, az új ismeretek elsajátításának mértéke. 

 

A tanár munkája: 

 Felkészülése az órára, előkészítés, óraszervezés, óravezetés. 

 Indokolt volt-e az előzetes tervtől való eltérése? 

 A tanár egyénisége, megjelenése, fellépése, beszédmodora, kapcsolata a tanulókkal, 

fegyelmezése, szakmai tudása, eszközismerete és használata. 

 Az óra légköre. 

 

 

Összegzés:  

 

Kiemelendő, amivel a látott órán a pedagógus nem értett egyet, amit követendő példának tart a saját 

szaktanári munkája fejlesztésében. 

 

Értékelés: 
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Az osztály tanulmányi eredménye jó. A témazáró dolgozat eredménye hasonló módon alakult, az 

eddigi eredményeik alapján eltérés nem tapasztalható. Kiemelkedő képességű diák több is van az 

osztályban. Egy tanuló dolgozata elégtelen lett. Négy tanuló elégséges értékelést kapott. Öt tanuló 

közepeset, nyolc tanuló jót és 7 tanuló jelest. Maximális pontszámú dolgozat nem lett. 

A feladatok közül a 3. és a 8. feladat sikerült a legjobban. Az első feladatban két nulla pontos 

megoldás volt. A szárazföldi és vízi élettér élettelen környezeti tényezőit összekeverték sokan, és ebből 

adódtak a hibák. Kilenc maximum pontos válasz volt. 

A fogalommagyarázatnál három tanuló nem kapott pontot. 

Az életközösségek kölcsönhatásait, a táplálkozási szinteket és a természetes és mesterséges 

életközösségeket nagyon jól sikerült elsajátítani szinte mindenkinek.    

 

Következtetések: 

 A feladatsor összeállítása megfelelő volt. 

 Az A csoport 6. feladata bizonyult a legnehezebbnek. A diagram elemzését alaposabban át 

kell beszélnünk, és több ilyen típusú feladatot kell adnom. 

 A táplálkozási láncoknál jobban ki kell hangsúlyoznom, hogy az élőlények egy helyen 

éljenek. 

 A fajismereteiket bővíteni kell. 

 A témakört az eredmények és feladatok értékelésének tükrében egy tanuló kivételével a 

tanulók elsajátították. A továbbhaladáshoz a megfelelő tudással rendelkeznek. Az elégtelent 

írt tanuló javító dolgozatot írhat, tanulópárt jelölök ki mellé, illetve korrepetálásra kell járnia.  

 

L) IKT reflexió 

Európai uniós pályázatok segítségével 2006-ban kapott az intézmény először interaktív táblát. Azóta 

minden tanteremben rendelkezésünkre áll ez az eszköz, használata a tanítási gyakorlat része. A mai 

gyerekek (Y és Z generációk) az IKT birtokában vannak, folyamatosan használják és felhasználják 

lehetőségeit, ezért tartom szükségesnek, hogy a tanítás során a maga helyén pedagógusként én is 

alkalmazzam ezeket az eszközöket. Minden tanórán használom, hiszen egyesíti az applikáció, a térkép, 

kép, a szemléltető fóliák, a diák adta lehetőségeket. Gyakran az internet, a mozaBook és a 

szavazórendszer használatával igyekszem érdekesebbé és változatosabbá tenni a tanórákat. Osztálynyi 

tanulói laptop is rendelkezésünkre áll, amelyek segítségével önálló munkára épülő, a tanulók digitális 

kompetenciáját fejlesztő órákat is szoktam szervezni. Iskolánkban több éve működtetjük a digitális 

feladatbankot, ahová a szakoknak megfelelően mindnyájan feltesszük, így megosztjuk egymással a 

digitális tananyagainkat. Ez sokat segít a felkészülésben. Ahhoz, hogy az IKT-eszközöket és a bennük 

lévő lehetőségeket kihasználhassam, több továbbképzésen is részt vettem ismereteim bővítése 

érdekében.  

A digitális tananyagok többségét magam készítem el az óra céljának megfelelően. Nem csak 

látványosak és ezért motiválóak, hanem a tanítási folyamat metodikájának megfelelően használhatók 

szemléltetésre, ábra- és grafikonelemzésekre, új ismeretek átadására. Interaktív jellege miatt 
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rendszerezésre, részösszefoglalásra, tanult ismeretek alkalmazására, rögzítésre, ellenőrzésre (ld. trópusi 

esőerdő) egyaránt alkalmas, így a tanulók tevékenyen részesei a tanítási-tanulási folyamatnak. A 

mozaBook feladatait is gyakran betervezem a digitális tananyagokba, amelyek az ellenőrzést könnyítik 

meg. A tanulói laptoppal tartott szakórákon is jól alkalmazható a digitális tananyag. Előnye, hogy a 

gyerekek saját ütemükben és önállóan dolgozzák fel a tananyagot, ezzel az önálló tanulásuk is 

eredményesen fejleszthető. Az IKT használatát, amennyiben az óra céljának, metodikájának megfelel, 

nagyon jó eszköznek ítélem, amelyet tudatos tervezéssel lehet a tanítási folyamatba beépíteni. Alkalmas 

különböző munkaformákra is (páros és csoportmunka, differenciális). A természettudományok körében, 

így különösen a biológiában, a kép és szöveg, az ábra és kép vagy a kép és ábra együttes alkalmazásával 

a gyerekek megfigyelő- és absztrahálási képessége jól fejleszthető. A jövőben további digitális 

tananyagot kívánok készíteni.    

 

 XY biológia tanár 

      XY Iskola 


