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Bevezetés 
 

Az oktatás csak általános ismereteket nyújt a környezetvédelemmel, környezettudatosággál és 
a környezettel kapcsolatban. Viszont ez nem elég a környezettudatos életmód és szemlélet 
kialakításához, illetve a környezeti neveléshez. Állapították meg a projektben résztvevő 
szakemberek és oktatók a Nemzeti Alaptantervet áttekintve.  

A vizsgált térségek kulturális és természeti értékei gazdagok, az életmódjuk ezekkel 
összefüggő, viszont elmaradottak gazdaságilag.  Ennek a következménye a lakosok 
környezeti felelősségének a hiánya. 

Az ökotudatosság jegyében számos jó példa található, viszont az oktatási rendszer nem oktatja 
ezeket. Az életmód kialakításához és a szemléletformáláshoz a hivatalos tananyag nem 
megfelelő.  

A téma célcsoportja az általános iskolás gyermekek és a kisgyermekes szülők. Ők nyitottak az 
új ismeretekre, de a tananyag hiányosságai miatt nem jutnak elegendő információhoz, 
ismerethez. Illetve gyakorlati tippeket sem kapnak az ökotudatos élethez. Az igényeik ellenére 
is, alkalmazkodnak a társadalmunkban megszokott „ökotudtatlan” életmódhoz.  

A projekt célja, hogy ezeknek a társadalmi csoportoknak lehetőséget adjon az elméleti- és 
gyakorlati tudás elsajátítására. Ezáltal megtanulják kialakítani az igényeik szerinti 
fenntartható életmódot.  

Hat tananyag készült olyan témákban, melyek megfelelően kiegészítik az alaptantervet: 1. 
Társadalom és környezet  2. Energiatakarékosság 3. Anyagtakarékosság 4. Fenntartható 
termékek 5. Közösségépítés 6. Víztakarékosság 

Alapja a nemzeti kerettanterv, kerestük a kapcsolódási pontokat hozzá. Később, lásd 
Nat, illesztettük be az anyagunkat. 

51/2012 (XII.21.) Számú MI rendelet 2. Melléklete, www.kerettanter.huofi.hu 

A dokumentumban az adaptálás részeket a könnyebb áttekinthetőség kedvéért aláhúzással 
jelöltük! 

  

http://www.kerettanter.huofi.hu/
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Biológia 
 
 
 
A biológia helye a természettudományos nevelésben 

A biológia tanulása-tanítása továbbviszi a korábbi években elkezdett fogalmi fejlődés 
folyamatát, elmélyíti és rendszerezi a kulcsfogalmak köré szervezett elméleti tudást. 
Eszközöket ad a tanulók kezébe, amelyekkel a körülöttük lévő élővilágot tanulmányozhatják, 
meggyőzi őket az így szerzett tudás megbízhatóságáról. A tanulók önmagukat mint biológiai 
lényt is vizsgálják, a sejtektől a szervrendszereken át a szervezet egészéig felépítve az emberi 
testről és szellemi, lélektani működéséről alkotott képüket. A tanulók képet kapnak a biológia 
kulcsfogalmairól, alapvető elméleteiről, de lehetőségük van az érdeklődésüknek megfelelő, 
elmélyültebb vizsgálódásra is, ami utat nyit az élettudományok és a hozzájuk kapcsolódó 
életpályák felé. Ezt szolgálhatja egy-egy részterület pl. Projektalapú vizsgálata az iskolai 
laboratórium eszközeivel, a tanulók lakóhelyi és természeti környezetének felfedezésével.  

Fogalmi fejlődés, elmélet-gyakorlat viszonya 

A kulcsfogalmak és elméletek fejlesztése a tapasztalati alapoktól a tudományos igényű 
értelmezésekig fokozatosan és differenciáltan történhet. Egy-egy bonyolultnak tűnő fogalom 
bevezethető az említés, ismerkedés szintjén, de a következő tanulási kör lehetőséget ad a 
tanulóknak az újabb elemek beépítésére vagy akár a fogalmi váltásra is. A műveltségi jellegű 
tudás esetében a tanulók a saját szavaikkal is hűen visszaadhatják a fogalmak jelentését, de a 
szakértői jellegű, továbbtanulást előkészítő tudás megkívánja a definíciók és tudományos 
elnevezések használatát. Az aktív tanulási módszerek alkalmazása több időt igényel, de a 
tanulók így azokat a vizsgálati és gondolkodási műveleteket is gyakorolhatják, amelyeknek az 
iskolán kívül a mindennapi életben is hasznát vehetik.  

A tanulás-tanítás fejlesztési céljai és módszerei 

A tanult ismereteket a tanulók olyan gondolkodási sémákba illeszthetik, mint pl. A 
törzsfejlődés, az egyedfejlődés, a felépítés és működés, az alkalmazkodás vagy az egyensúly. 
A gondolkodás fejlesztése magában foglalja a biológiai szerveződési szintek elemzését, a 
részekre bontás és egységben látás képességét, a változások és folyamatok azonosítását, a 
rendszer és környezete közötti kapcsolatok feltárását. A biológia jó lehetőséget ad a 
problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére is, amiben egyszerre lehet jelen az elemzés, az 
alkalmazás és az alkotás készsége. A kutatási készségeket a tudományosan vizsgálható 
problémák felismerése, a kutatási kérdés megfogalmazása, a hipotézisalkotás, a 
kísérlettervezés és – kivitelezés, az eredmények rögzítése és értelmezése fejlesztheti. Ezek a 
készségek a mindennapi életben is alkalmazhatóak, így a természettudományos műveltség 
részét is képezik. Az értékek és attitűdök formálásának fontos eszköze a kritikai gondolkodás, 
a több szempontú megközelítések alkalmazása. A természeti környezet védelme számos 
ponton kerül ellentétbe a rövid távon nyereséges, de önpusztító gazdálkodás haszonélvezőinek 
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igényeivel. Természet és gazdálkodás összhangja vezethet a fenntartható életminőséghez. Az 
egészségnevelés sem hatékony csupán az elméleti megfontolásokra építve, szükség van az 
egészség értékként való kezelésére és az ennek megfelelő életvezetés kialakítására. 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: 

Az egészséges életvitelhez nemcsak a sport, hanem az egészséges táplálkozás is hozzájárul. 
Konkrét, gyakorlati tippeket kapnak a tanulók a környezetvédelem témájában, amit otthon is 
könnyen hasznosítani tudnak. 

A hatékony tanulás interakciókra épül, ezért a kommunikáció és együttműködés fejlesztését is 
be kell illeszteni a tanulás-tanítás folyamatába. Ezt a rendszeres tanuló-tanuló, tanuló-tanár 
interakciók biztosíthatják. A meglévő tudás felszínre hozása és megosztása a tanórákon kívül 
a virtuális közösségekben, osztálytermi alkalmazásokban is történhet. A csoportos tanulási 
helyzetek fejleszthetik az együttműködési készségeket, erősíthetik a felelősség vállalásának 
képességét. A digitális készségek fejlesztését a biológiai vizsgálatokban alkalmazható mérő és 
adatbázis jellegű alkalmazások segíthetik, de a mobiltelefonnal történő fotózás vagy videózás 
is hasznos lehet. Ebben a tanulási környezetben a tanár szerepe is megváltozik; kiemelt célja a 
tanulók önszabályozó tanulási képességének erősítése és az ehhez szükséges megfelelő 
támogatás személyre szabott biztosítása. 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 
fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 
tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 
tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk 
keresése, az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 
megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő 
rendszerek és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez 
fejleszti a képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A 
csoportos, interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését 
és megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális 
forrásokból szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb 
adatbázisokban végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás 
műveleteivel. Megfelelő tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre 
szabott tananyagokat hozhat létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 
alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle 
állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az 
elvégzett megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak 
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levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai 
elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. A fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az 
egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek 
leírása gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 
különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő 
szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 
biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 
és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 
kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív 
tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő 
tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 
adásának és elfogadásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 
élő természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban 
történő kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 
élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre 
való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  

7–8. Évfolyam 

A környezetismeret tantárgy a gyerekek mindennapi tapasztalatára, élményeire építve 
vizsgálja a növény- és állatvilágot, az emberi szervezetet és a környezeti folyamatokat. Ebben 
a tanulási szakaszban is végeznek a tanulók megfigyeléseket, egyszerűbb méréseket és 
kísérleteket, de ez még inkább a gyermeki kíváncsiság által irányított, kevésbé tudatos 
tevékenység. A természettudomány tantárgy keretében növények és állatok, az ember 
szervezete és egészsége, valamint az életközösségek megismerése részletesebben és 
elmélyültebben történik. A biológia önálló és mindenki számára kötelező tantárgyként a 7. 
Évfolyamon jelenik meg. A további tanévekben az iskolatípusoktól függően nem mindenki 
folytatja a tanulását, ezért fontos, hogy a tanulók a két év során teljes képet kapjanak az élet 
biológiai értelmezéséről, az élővilágról és az ember szervezetéről és egészségéről. Az elméleti 
ismeretek a természettudományok általános és a biológia sajátos kulcsfogalmai köré 
szerveződnek, céljuk a biológiai alapműveltség megszerzése. A jelenségeket bemutató, 
élményalapú, aktív tanulási módszerek alkalmazásával jobban megőrizhető a gyermeki 
kíváncsiság, ennek feltétele a vizsgálatokra alkalmas tanulási környezet és a természetben 
való tanulás lehetőségének biztosítása. Alkalmat kell adni a tanulóknak a természeti környezet 
megfigyelésére, a rendszerek és folyamatok feltárására, következtetések levonására és 
élmények szerzésére, kihasználva az értelmi és érzelmi nevelés egymást erősítő hatását. Az 
elméleti jellegű, illetve az egészségműveltséggel, környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos 
témakörök a kerettantervben ajánlott tagozódásban és időkeretben vagy egymással 
összekapcsolva, pl. Projektalapú módszerekkel, kutatásalapú tanulással is taníthatók. 
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A 7–8. Évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Nat témakörök Témakör neve Javasolt 

óraszám 
ECO_EDU Tananyaghoz 

való kapcsolódás 

1. A biológia tudományának 
céljai és vizsgálati 
módszerei 

 

A biológia tudománya 3  

2. Az élet kialakulása és 
szerveződése 

Az élet kialakulása és szerveződése 6  

3. Az élet formái, működése 
és fejlődése 

Az élővilág fejlődése 6  

Az élővilág országai 10  
6. A fenntarthatóság fogalma, 

biológiai 
összefüggései 

Bolygónk élővilága 10 Fenntartható termékek 
tananyag - Mi a 

fenntarthatóság 4. Oldal 

4. Életközösségek vizsgálata Életközösségek vizsgálata 10 Közösségépítés tananyag - 
Család és Lakóközösség 6. 

És 7. Oldal 

6. A fenntarthatóság fogalma, 
biológiai összefüggései 

A természeti értékek védelme 8 Környezet és társadalom 
tananyag – Környezet 

védelem és alapelvei 10. 
Oldal 

5. Az élővilág és az ember 
kapcsolata 

6. A fenntarthatóság fogalma, 
biológiai 
összefüggései 

Az élővilág és az ember kapcsolata, 
fenntarthatóság 

10  

7. Az emberi szervezet 
felépítése, 
működése 

Az emberi szervezet I. – Testkép, 
testalkat, mozgásképesség 

5  

Az emberi szervezet II. – 
Anyagforgalom 

8  

Az emberi szervezet III. – Érzékelés, 
szabályozás 

6  

Szaporodás, öröklődés, életmód 10  
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8. Életmód és egészség Egészségmegőrzés, elsősegély 10 Közösségek előnyei 
 

Testi egészség – mozgással, 
sporttal kapcsolatos 

közösségek 18.o. 
Szellemi vagy mentális 

egészség 19. O. 

 Összes óraszám: 102  

 

TÉMAKÖR: A BIOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK CÉLJAI ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREI 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja 
a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg; 

 A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 
videókkal egészíti ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és 
felelősségét, képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások jelentőségét; 

 Érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott kor tudásán és 
világképén nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a megismerési folyamat természetes 
jellemzője; 

 A biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket fogalmaz meg, tudja, 
hogy ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha lehetőség van a bizonyításra vagy 
cáfolatra; 

 Tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető legnagyobb pontosságra, 
de tisztában van ennek korlátaival is;  

 Megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket, 
médiatermékeket, törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Föld élővilágának teljességét magában foglaló bioszféra fogalmának értelmezése, 
megismerésének és védelmének a biológia kutatási céljaként való azonosítása  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Társadalom és környezet – Mit jelent a 
környezet? Fejezet – 5. Oldal 
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„Környezetünk meghatározását több irányból is megközelíthetjük. Az egyik felfogás 
szerint beletartozik a közvetlen környezetünk (pl. A tanterem vagy otthon a szobánk), a 
falu vagy város ahol élünk, egészen a Földünkig. Körülvesz minket a mindennapjainkban, 
ott élünk, tanulunk, dolgozunk, szórakozunk.” 

 Itt a tanár beszélgethet a diákokkal arról, hogy nekik mit jelent a környezet, mint 
kifejezés. 

Az Eco-school tananyag megtanulásakor felismerhetjük, hogy életünkben milyen 
szokások vannak környezetünkre negatív hatással, így erre könnyebben kialakíthatunk új 
szokásokat. Láthatjuk milyen közösségekben élünk és mik vannak ránk hatással, így egy 
jó példa több közösségben is „ragadós” lehet. 

 A biológia kutatási céljainak megismerése, néhány jelentős felismerés és felfedezés 
történeti bemutatása, értékelése  

 A biológiai ismeretek gyarapodásának a technológiai és gazdasági fejlődéssel való 
összefüggésének felismerése, az emberi életmódra gyakorolt hatásának értékelése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Víztakarékosság – Víztakarékosság fontossága 
fejezet – 1. Ábra – 5. Oldal 

„Manapság gyakran hallható különféle figyelmeztetés a vízpazarlással kapcsolatban. 
Egyre többször látunk, hallunk különböző figyelemfelhívásokat, hogy ne pazaroljuk a 
vizet, figyeljünk a környezetünkre s óvjuk azt.” 

 A diákok mondják el, ők hogyan tesznek a vízpazarlás ellen. Adjanak egymásnak 
ötleteket, tanácsokat. 

 A természettudományos vizsgálatok feltételeinek és alapvető módszereinek elvi ismerete, 
gyakorlati alkalmazásuk megalapozása  

 A tényekre alapozottsággal kapcsolatos igény megszilárdítása, az áltudományos, 
manipulatív közlések és a tudományos források közötti különbségtétel  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Víztakarékosság – Felmérés fejezet  – 15. Oldal 
 
Felmérést végeztünk országszerte a polgárok víztakarékosságával kapcsolatban. A 
lakosság nagy része nem takarékoskodik, a vízzel mivel nem mindennapi beszédtéma a 
vízhiány ezért információ hiányában nem gondolják, hogy ezért ők egyedül tehetnek 
valamit. Pedig sajnos, ha csak a lakosság fele gondolkozna úgy, hogy márpedig ő egyedül 
tehet valamit a vízhiány megelőzéséért akkor máris több ember tenne ellene, mint 
amennyi most tesz.  
 

 A tanárnő a felmérés diagramja alapján tudja szemléltetni az eredményeinket! 
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FOGALMAK 

Bioszféra, élettudományok, tudományos probléma, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, 
rendszer, környezet, szerveződési szint, tudományos közlemény, áltudomány 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kiselőadások, poszterek készítése az élettudományok és az orvoslás történetének egy-egy 
nevezetes személyiségéről, az ókortól napjainkig (Pl. Arisztotelész, Galenus, Linné, 
Darwin, Watson és Crick) 

 Rövid beszámolók készítése az utóbbi évtizedekben orvosi Nobel-díjjal elismert, biológiai 
kutatásokkal megalapozott felfedezésekről (témák, kutatók, alkalmazások), beszélgetés a 
jelentőségükről 

 A modern biológiai kutatások és a biotechnológia területeit és alkalmazási lehetőségeit 
bemutató kiselőadások, poszterek készítése, ezekkel kapcsolatos vélemények gyűjtése, 
megfogalmazása és megvitatása 

 A tudományos és a hétköznapi megfigyelés különbségeinek bemutatása konkrét példákon 
keresztül 

 Áltudományos hírek gyűjtése a médiából és azok tudományos tényekre alapozott cáfolata 
 Kisfilmek megtekintése a biológia tudomány részterületeiről, a modern biológiáról 

TÉMAKÖR: AZ ÉLET KIALAKULÁSA ÉS SZERVEZŐDÉSE 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 
tanult csoportokba besorolást végez; 

 Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 
írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével kapcsolatban, 
értékeli egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket;  

 Vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és megnevezi a 
sejtmagvas sejttípus legfontosabb alkotórészeit, megfogalmazza a sejtekben zajló 
életfolyamatok lényegi jellemzőit; 

 Képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja a növényi és az 
állati sejtek felépítését és működését, példák alapján értelmezi az egysejtű életmód 
jellegzetességeit; 

 Érti a többsejtűek szerveződési típusainak különbségét, szerepét a fajok elterjedésében és 
a köztük kialakult munkamegosztásban. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mikroszkópok működési elvének megismerése, a használat készségének fejlesztése  
 A mikroorganizmusok és a földi élet kialakulása közötti kapcsolat felismerése, a földi 

anyagforgalmi ciklusokban játszott szerepük értelmezése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Anyagtakarékosság – A szerves hulladék és a 
komposztálás –13. Oldal 

„A szerves hulladék a szelektíven gyűjthető hulladék egy fontos fajtája. Fontos tudni, 
hogy minden, ami élt az le tud bomlani.” 

 Az oktató itt arról beszélhet, hogy milyen fontos ismerni a különböző anyagok lebomlását, 
hogy miből mi lesz a bomlás után. 

 A biológiai energiaforrás szerepének megértése, típusainak megkülönböztetése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Energiatakarékosság – Az energia fogalma 
fejezet – 5. Oldal 

„ Az energia az életünk minden pillanatában jelen van és körülvesz minket. Energiával 
fűtjük pl. Az iskolákat, energiával működtetjük az autónkat, vagy amikor a testnevelés 
órán felmászunk a kötélen. Az energia egy adott test munkavégző képességét jelenti.” 

 Itt a tanár beszélgethet arról a gyerekekkel, hogy milyen fajta energiákat ismernek. 
 A növényi és az állati sejttípusok összehasonlítása, anyagcseretípusok megkülönböztetése 

az energia- és a szénforrás alapján  
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Energiatakarékosság – Nem megújuló 
energiaforrás fejezet – 7. Oldal  

„A nem megújuló energia egy olyan energiaforrás, amelynek készlete véges.” 

 Kérdezzük meg a diákoktól, hogy ismernek-e nem megújuló energiaforrásokat.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Energiatakarékosság – Energiafelhasználás 
fejezet – 16. Oldal 

„Az energiafelhasználás évről évre történő emelkedésének következtében az 
üvegházhatású gázok mennyisége fenyegető módon növekszik. A jelenlegi adatokat 
figyelembe véve 30-40 év múlva megduplázódik a mai felhasználási mennyiség.” 

 Itt prezentálhatjuk a diákoknak az üvegházhatást és annak következményeit. 

FOGALMAK 

Fénymikroszkóp, sejt, sejtalkotó, baktérium, biológiai információ, gén, anyagcsere, 
szénforrás, energiaforrás, fotoszintézis, légzés, egysejtű, telep, szövet 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Fénymikroszkóp beállítása, egysejtűek megfigyelése természetes vízmintában vagy 
tenyészetben, növényi szövetpreparátumok készítése, állati szövetmetszetek vizsgálata, a 
látottak rögzítése rajzban, mobiltelefonnal és rövid szöveges leírással 

 Fénymikroszkópos sejtalkotók ábrázolása állati és/vagy növényi sejt rajzán 
 A sejtek felépítését és működését bemutató animációk, videók keresése, a látottak 

megbeszélése, összefoglalása 
 A sejt felépítését és működését értelmező, a tanulók meglévő tudására épülő analógiák 

keresése és megbeszélése (pl. Vár, város, gyár), rajzos vázlat készítése 
 A baktériumok sokféle biológiai szerepének bemutatása konkrét példákon keresztül 
 Papucsállatka-tenyészet készítése és vizsgálata 
 Növényi és állati sejtmodell készítése néhány alapvető különbség hangsúlyozásával 

TÉMAKÖR: AZ ÉLŐVILÁG FEJLŐDÉSE 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 
tanult csoportokba besorolást végez; 

 Digitális eszközökkel képeket, videókat, adatokat rögzít, keres és értelmez, kritikus és 
etikus módon használ fel, alkotásokat készít; 

 Önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 A biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós fejlődés szempontjait, 
a földtörténeti időskálán el tudja helyezni ennek mérföldköveit, érti, hogy a mai emberi faj 
is az evolúció során alakult ki; 

 Értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, hogy azt a 
véletlenszerű események és az önszerveződés is befolyásolhatják; 

 Elfogadja, hogy minden ember egy fajhoz tartozik és a nagyrasszok értékükben nem 
különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az evolúciós idődimenziók felmérése, élőlények sokféleségét kialakító mechanizmusok 
megértése, a természetes szelekció, valamint a semleges folyamatok jelentőségének 
felismerése 

 Az élővilág sokféleségének értékelése  
 Az élővilág fejlődését befolyásoló tényezők elemzése, az alkalmazkodással összefüggő 

változások azonosítása néhány példán keresztül 
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Környezetünk meghatározását több irányból is megközelíthetjük 

 Az állatvilág fejlődése és az emberi evolúció közötti kapcsolat felismerése, a kutatás és 
bizonyítás módszereinek áttekintése 

 Az emberi evolúció főbb lépéseinek (agytérfogat, testtartás, tűz- és eszközhasználat, 
viselkedés, kommunikáció) azonosítása megkülönböztetése  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Energiatakarékosság – Az energia fogalma 
fejezet – 5. Oldal 
 
„Az energia az életünk minden pillanatában jelen van és körülvesz minket. Energiával 
fűtjük pl. Az iskolákat, energiával működtetjük az autónkat, vagy amikor a testnevelés 
órán felmászunk a kötélen. Az energia egy adott test munkavégző képességét jelenti.” 
 

 A tanár itt bemutathatja a diákoknak, hogy az energia felfedezésével milyen rohamos 
fejlődésnek indult az emberi evolúció. 

 Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és 
környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének megértése  
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Társadalom és környezet – Mit jelent a 
környezet? Fejezet – 5. Oldal 

„Az egyik felfogás szerint beletartozik a közvetlen környezetünk (pl. A tanterem vagy 
otthon a szobánk), a falu vagy város ahol élünk, egészen a Földünkig.” 

 Az oktató beszélhet a diákoknak a környezet és annak megóvásának a fontosságáról. 

FOGALMAK 

Evolúció, természetes kiválasztódás, alkalmazkodás, rátermettség, fajok sokfélesége, emberi 
evolúció, ősemberek, nagyrasszok, Homo sapiens 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az élővilág fejlődését bemutató időszalag készítése, a fontosabb mérföldkövek 
megjelenítése 

 A környezet és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti összefüggést bemutató 
példák elemzése, az alkalmazkodás tényezőinek és konkrét módjainak megfogalmazása 

 A nagyrasszok képviselőinek testfelépítése és a környezethez való alkalmazkodás közötti 
összefüggések bemutatása 

 Emberelődök testfelépítését (csontváz, testalkat, végtagok, koponya) bemutató rajzok, 
rekonstrukciók összehasonlítása, a különbségek azonosítása, a fejlődési folyamat néhány 
jellemzőjének megfogalmazása 

 Az emberré válás folyamatát bemutató videó elemzése 
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TÉMAKÖR: AZ ÉLŐVILÁG ORSZÁGAI 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 
tanult csoportokba besorolást végez; 

 Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 
írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és 
állatcsoportot, ezekbe besorolást végez; 

 Konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a növények és az állatok 
testfelépítését, életműködéseit és életmódját, ennek alapján érvel az önálló rendszertani 
csoportba sorolásuk mellett. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élőlények sokféleségében való eligazodás szükségességének és módszereinek 
azonosítása, a hierarchia és a leszármazási rokonság elvének felismerése 

 A gombák, a növények és az állatok külön országba sorolása melletti érvek 
megfogalmazása, fontosabb rendszertani csoportjaik alaktani és szervezettani jellemzése, 
néhány példafaj bemutatása 

 Kirándulások, természetben végzett megfigyelések során élőlénycsoportok, fajok 
azonosítása határozókönyvek és mobilapplikációk segítségével 

FOGALMAK 

Fejlődéstörténeti rendszer, rendszertani kategóriák, faj, kettős nevezéktan, virágtalan 
növények, virágos növények, férgek, ízeltlábúak, puhatestűek, és a gerincesek osztályai 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Növény- és állatismeret segédkönyv (vagy hasonló kézikönyvek), mobiltelefon-
applikációk  és weboldalak keresése, használati módjuk tanulmányozása 

 Növény és/vagy állatfajok rendszertani besorolását ábrázoló diagramok rajzolása (pl. 
Halmazábra, fogalomtérkép, táblázat) 

 Az élővilág országait bemutató törzsfa rajzolása, rövid jellemzések készítése az egyes 
országokról 

 Kiselőadás Darwin és Linné munkásságáról  
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 A természetes és mesterséges rendszerezés összehasonlítása különböző feladatokkal, 
élőlények elnevezése játékos feladatokkal 

 Mikroorganizmusok (planktonikus élőlények) és telepes élőlények mikroszkópos 
vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

 Fajok felismerése terepgyakorlaton, fajlista készítése a közvetlen környezetben 
 Kiselőadás a gombaszedéssel és – fogyasztással kapcsolatos tudnivalókról 
 Virágtalan, valamint egy- és kétszikű növények vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése 
 Gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak vizsgálata, tapasztalatok rajzos rögzítése 
 Kiselőadás összeállítása az állatvilág „legjeiről” 

TÉMAKÖR: BOLYGÓNK ÉLŐVILÁGA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez 
való alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait; 
 A földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, fényképek, ábrák 

segítségével azonosítja bolygónk 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;  
 Néhány tengeri növény- és állatfaj megismerése során felismeri, hogy bolygónk 

legnagyobb életközössége a világtengerekben él. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bolygónk nagy életközösségeinek azonosítása tematikus térképen, a kontinensek néhány 
jellegzetes növény- és állatfajának megismerése 

 Az élőlények testfelépítése, életmódja, életciklusa és a biom ökológiai feltételei közti 
kapcsolat elemzése 

 Az európai 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 
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 Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és 
környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének megértése 

FOGALMAK 

Tápláléklánc, táplálékhálózat, elterjedési terület, éghajlati övezet, biomok, vízi 
életközösségek, függőleges zonalitás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A kontinensek élővilágát bemutató természetfilmek feladatlapos elemzése, a látottak 
megbeszélése 

 A kontinensek, éghajlati övek jellemző életközösségeit bemutató tematikus térképek 
rajzolása, poszterek készítése 

 Adatok gyűjtése a környezeti tényezők és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti 
összefüggésről, ezek alapján néhány jellegzetes példa bemutatása 

 Tűrőképességi görbék elemzése, az elterjedés és a környezeti igények közötti kapcsolat 
vizsgálata 

 Táplálkozási piramis/hálózat rajzolása a biomokra jellemző élőlényekről kapott vagy 
gyűjtött információk alapján  

 Növényföldrajzi és állattani elterjedési térképek értelmezése, összehasonlítása, a 
változások okainak és lehetséges következményeinek megbeszélése 

 A bioszférát, a biomokat kutató természettudósok (pl. Balogh János, Jacques-Yves 
Cousteau, Yann Arthus-Bertrand, Sir David Attenborough) filmrészleteinek megtekintése, 
megbeszélése 

TÉMAKÖR: ÉLETKÖZÖSSÉGEK VIZSGÁLATA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez 
való alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit; 

 A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 
videókkal egészíti ki; 

 Önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Másokkal együttműködve vizsgál környezetében található életközösségeket, az elkészített 
rajzok, fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti tényezők és az 
élőlények közötti kapcsolatokat;  
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Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Közösségépítés– Mi a közösség? 5. Oldal 

„A közösség tulajdonképpen egy embercsoport, akiket összeköt valami. Az a tényező, ami 
összeköti a közösségeket sokféle lehet. Lehet például földrajzi hely, érdeklődési kör, 
közös hobbi vagy szokás. „ 

 A tanár itt beszélhet a különböző közösségekről a diákoknak.  
 Életközösségek vizsgálata, valamint ábrák, animációk alapján magyarázza az 

életközösségekben zajló anyagforgalom folyamatát, felismeri az élőlények közötti 
táplálkozási kapcsolatokat, táplálkozási piramist szerkeszt; 

 Leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének 
alaptípusait, ezek lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja; 

 Esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek 
biológiai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti 
állapotot és életminőséget javító hatását.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Közösségépítés – Testi egészség – mozgással, 
sporttal kapcsolatos közösségek 18. Oldal 

„Testünk egészsége elengedhetetlen az általános jólléthez, és befolyásolja a mentális, 
intellektuális, szociális és lelki egészségünket is. A jó fizikai egészség azt jelenti, hogy 
testünk pontosan úgy működik, ahogyan működnie kell. „ 

 Itt az oktató beszélhet a mozgásról, a csapatban való sportolásról és annak jótékony 
hatásairól. Kérdezzük meg a diákokat milyen csapatban végezhető sportot ismernek, vagy 
űznek. 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Közösségépítés – Szellemi vagy mentális 
egészség 19. Oldal 

„A mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a testi egészség. Mentálisan egészségesnek 
lenni összetett dolog.” 

 Itt a tanár beszélgethet a diákokkal arról, hogyan érzik magukat különböző 
közösségekben. Illetve a mentális egészség fontosságáról.   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élettelen környezeti tényezők és az élőlények közötti kölcsönhatások azonosítása, 
környezeti igény és tűrőképesség vizsgálata 

 A levegő, a víz és a talaj minőségi jellemzőinek vizsgálata, főbb típusainak 
megkülönböztetése, természetes összetevők és szennyezők azonosítása, mérési adatok 
értelmezése 

 Az ECO-EDU tananyagban kifejtésre kerül, hogy életünk alapját képezi a víz, a levegő, a 
talaj, az erdők. Ezek védelme különösen fontos mindenki életében. 
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 Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság – Energiaforrások – Víz 
alfejezet 12. Oldal 
 
„Vízenergiát a víz eséséből, lezúdulásából, folyásából nyerünk. Kezdetben csak helyi 
szinteken tudták hasznosítani.” 
 

  Itt az oktató bemutathatja a vizet, mint az élet egyik alapját.  

Feladat az ECO-EDU tananyagban Viztakarékosság 22. Oldal:  

Dolgozzatok 3-4 fős csapatokban. Beszéljétek meg a ti szokásaitokat a fent említett 
kérdésekkel kapcsolatban, majd vitassátok meg a többi csapattal is, hogy mit cselekszetek jól 
a víztakarékosság jegyében és mit nem. Esetleg adjatok tanácsot egymásnak, hogyan tudnátok 
a saját életetekben még jobban figyelembe venni a víztakarékosság fontosságát. 

Önellenőrző tesztünk az ECO-EDU tananyagban Víztakarékosság 24. Oldal. 

A tanárnő elvégezteti a weboldalon www.eco-edu-eu oldalon a tesztet projektroros vetítéssel 
közösen, vagy egyénileg. 

 
 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 és előrehaladó változási folyamatok 
azonosítása  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: A közösségek előnyei 18. Oldal 
 
„Testünk egészsége elengedhetetlen az általános jólléthez, és befolyásolja a mentális, 
intellektuális, szociális és lelki egészségünket is.” 
 

 „A mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a testi egészség. Mentálisan egészségesnek 
lenni összetett dolog.” 
 

 Az oktató beszélget a diákokkal arról, hogy milyen hatási vannak annak, ha egy közösség 
tagjai vagyunk. Mondják el a gyerekek, hogy ők mit tapasztaltak.  

 Az indikátorszervezetek jelentőségének megértése, felismerésük és alkalmazásuk a 
konkrét vizsgálatokban 

FOGALMAK 

Életközösség, élőhely, környezeti igény, tűrőképesség, indikátorszervezet, populációs 
kölcsönhatás, évszakos és napi változási ciklus, társulások fejlődése, szukcesszió 

 

 

http://www.eco-edu-eu/
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű levegőminőség- (pl. Ülepedő por), vízminőség- (pl. Gyorstesztek, algák és 
egysejtűek megfigyelése) és talajvizsgálatok (pl. Szemcseméret, víztartalom, ph) 
elvégzése, mintavétel és elemzés 

 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 
 Zuzmók elterjedésének vizsgálata az iskola környezetében, autóforgalommal terhelt és 

kevésbé forgalmas területen 

TÉMAKÖR: A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 
vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz; 

 A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 
videókkal egészíti ki; 

 Önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket törvényi 
eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az általa észlelt 
természetkárosításra; 

 Az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a benne rejlő esztétikai 
szépséget, érvel a biológiai sokféleség veszélyeztetése ellen; 

 Tájékozódik a környezetében található védett fajokról, életközösségekről, ezek eszmei 
értékéről és biológiai jelentőségéről, ismeri a hazai nemzeti parkok számát, területi 
elhelyezkedését, bemutatja védendő életközösségeik alapvető jellemzőit; 

 Egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható jövőbeli állapotát, azok 
jövőbeli állapotára valószínűségi előrejelzést fogalmaz meg, felismeri és vállalja a jövőjük 
iránti egyéni és közösségi felelősséget. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A természetvédelem szükségessége melletti érvelés, az alkalmazható egyedi és 
rendszerszintű módszerek és szabályozási elvek ismerete  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz – Környezet és társadalom – A környezet- és 
természetvédelem célja 11.Oldal 
 
„A környezetvédelem elsődleges célja: megfelelő életkörülményeket teremtsen az 
egyéneknek és az emberiség számára együttesen, biztosítsa általa a létezését, testi és 
szellemi egészségét, továbbá védje az anyagi és szellemi javait.” 
 

 Itt az oktató megkérdezheti a diákoktól, hogy ők mit tesznek a környezetük védelméért. 
Adjanak egymásnak ötleteket, tanácsokat, hogy mit tehetnek a környezet védelméért.  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Környezet és társadalom - Környezetvédelmi 
intézkedések Magyarországon 13. Oldal 
 
„Magyarország, mint ahogy minden más ország is, van, amiben előrébb és van, amiben 
hátrébb tart. Országonként eltérő, hogy milyen különböző súlyosságú problémával kell 
megküzdeni.” 
 

 A tanár részletesen bemutathatja, hogy Magyarországon milyen intézkedéseket vezettek 
be a környezetvédelem érdekében.  

 A gazdálkodás, a települések és az infrastruktúra fejlődése által előidézett, a természeti 
környezetre gyakorolt hatások azonosítása, konkrét példák adatokra alapozott, több 
szempontú értékelése 

 Az ökológiai elvek érvényesítési lehetőségeinek felismerése a gazdálkodás, az építészet, a 
tájmegőrzés vagy a turizmus esetében 

 Nemzeti parkjaink elnevezésének, területi elhelyezkedésének és sajátos biológiai 
értékeinek ismerete 

 A lakóhely közelében lévő védett területről önálló információ- és adatgyűjtés, a 
természetvédelemben való önkéntes szerepvállalásra való indíttatás erősítése 

 A védett faj, az eszmei érték fogalmának értelmezése konkrét példák alapján 
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz „Mi a fenntarthatóság” 12. Oldal 
 
Fő üzenete: „*„a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, 
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék 
szükségleteiket” 
 

 Ismertetése, magyarázata, diákoktól visszajelzés kérése értették-e. Mondjanak ők példát. 

FOGALMAK 

Tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, nemzeti park, védett faj, eszmei érték, 
ökoturizmus, ökogazdálkodás, urbanizáció, környezettudatosság 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 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 

 Szerepjáték, storyline (kerettörténet) feladat, strukturált vita valamely 
természetvédelemmel összefüggő probléma (pl. Veszélyeztetett élőhelyek, fajok védelme) 
több szempontú elemzésére, a megoldási lehetőségek keresése 

 Az iskola vagy a lakóhely közelében vállalható környezetvédelmi önkétes tevékenység 
megismerése  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Közösségépítés – Önkéntesség 12. Oldal. 
 
„Az önkéntesség egy nagyon jó példa arra, hogy egy olyan közösséghez tartozz, ahol 
amellett, hogy értékes embereket ismerhetsz meg Te is nagyon sokat segíthess! Manapság 
sok önkéntes szervezet létezik.” 
 

 Itt a tanár beszélgethet a diákokkal az önkéntesség fontosságáról. Illetve megkérdezheti 
őket, szoktak- e önkénteskedni.  

 A lakóhely természetvédelmi értékeinek és környezeti problémáinak bemutatása 
projektmunka keretében 

 A hazai nemzeti parkok életközösségeit, jellegzetes élőlényeit bemutató kiselőadások, 
virtuális séták összeállítása 

 Kirándulás valamely hazai nemzeti parkba, részvétel vezetett túrán, megfigyelés, fotózás, 
rajzolás, az eredményekből kiállítás rendezése 

TÉMAKÖR: AZ ÉLŐVILÁG ÉS AZ EMBER KAPCSOLATA, FENNTARTHATÓSÁG 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 
tanult csoportokba besorolást végez; 

 Természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 
vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz; 

 Önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre 
gyakorolt hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem 
szempontjait; 
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 Ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, több szempontot is figyelembe véve 
értékeli a növények, a növénytermesztés élelmezési, ipari és környezeti jelentőségét;  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Fenntartható termékek – Gyakori termékjelzések 
9. Oldal.  

 Itt az oktató ismertetheti a gyerekekkel a különböző címkék jelentését a termékeken. 
Kérjük meg őket, hogy keressenek és hozzanak be ilyen termékjelző címkéket és 
mondják el melyik mit jelent.  

 Kritikusan vizsgálja a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző igények közötti 
ellentmondásokat, ismeri és érti a nagyüzemi technológiák és a humánus állattartási 
módok közötti különbségeket; 

 Példák alapján elemzi a globális környezeti problémák gazdasági és társadalmi 
összefüggéseit, a megelőzés, a kárcsökkentés és az alkalmazkodás stratégiáit. 

 Az ECO-EDU tananyag célja, hogy a diákok tudását bővítse, egy fenntarthatóbb életmód 
kialakítására ösztönözze őket. Ismerteti a problémákat és megoldásokat is javasol, amiket 
a mindennapjaikban tudnak majd használni a fiatalok.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A biológiai sokféleség beszűkülését előidéző okok és a lehetséges veszélyek felismerése, 
az ellenük megtehető intézkedések példáinak elemzése 

 Az emberi populáció növekedésével, a települések és a gazdálkodás átalakulásával járó 
hatások konkrét példák alapján való elemzése, az élővilág változásával való 
összefüggésének vizsgálata  

 A fogyasztói létforma és a Föld véges erőforrásai közötti ellentmondás felismerése, a 
fenntarthatóság problémájának több szempontú elemzése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz – Fenntartható termékek – Mi is az a 
fenntarthatóság? 4. Oldal 

„a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, 

hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek lehetőségét arra, hogy ők is kielégíthessék 
szükségleteiket" 
Pontosan mit is jelent ez? Életvitelünk szempontjából egyfajta tudatosságot jelent.” 

 Az oktató beszélgethet a fiatalokkal a fenntarthatóság fogalmáról. Határozzák meg együtt, 
hogy mit jelent a fenntartható életmód.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Fenntartható termékek -A fenntartható 
fogyasztás 6. Oldal 

„Életmódunk fenntarthatósága és az, hogy a környezetet mennyire terheljük vele ezt a 
fogyasztási szokásaink is nagyban meghatározzák.” 
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 A tanár prezentálhatja a gyerekeknek, hogy milyen a fenntartható fogyasztás. Mondhat 
nekik konkrét példákat.  

 Az ökológiai gazdálkodás, a génmegőrzés biológiai alapjainak megteremtését és 
megőrzését szolgáló eljárások elvi ismerete, példákon alapuló bemutatása 

 Az éghajlatváltozási modellek által a bioszféra jövőjére adott előrejelzések értékelése, a 
megelőzés, hatáscsökkentés és alkalmazkodás módjainak áttekintése 

FOGALMAK 

Biológiai sokféleség, fajgazdagság, fajtanemesítés, génmegőrzés, globális probléma, 
éghajlatváltozás, monokultúra, biogazdálkodás, tájgazdálkodás, fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információgyűjtés, rajzos vázlat szerkesztése az intézménynek helyet adó település, az 
iskola környezetének jellegzetes gazdálkodási és településformáló tevékenységeiről  

 A helyi szinttől a régión, a kontinensen át a globális szintig átívelő, a 
természetvédelemmel összefüggő esetek, példák keresése, az összefüggések feltárása 

TÉMAKÖR: AZ EMBERI SZERVEZET I. – TESTKÉP, TESTALKAT, MOZGÁSKÉPESSÉG 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 
tanult csoportokba besorolást végez; 

 Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 
írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 

 A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 
videókkal egészíti ki; 

 Kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, figyelembe véve az egyéni adottságokat, a 
nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és testrészeket, elemzi 
ezek arányait és szimmetriaviszonyait; 

 Felismeri az emberi bőr, a csontváz és a vázizomzat főbb elemeit, ezek kapcsolódási 
módjait, értelmezi a mozgási szervrendszer felépítése és az ember mozgásképessége 
közötti összefüggéseket; 

 Alapvető mozgástípusok és egyes sportok esetében elemzi a mozgásszervrendszer 
működésének jellemzőit, igyekszik ezeket fizikai fogalmakkal és elvekkel magyarázni; 
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 Tudja, hogy a testünk alapfelépítése az evolúciós fejlődés eredménye, de az öröklött 
adottságaink az egyedfejlődés során formálódnak egyénivé, ebben nagy szerepet játszik az 
életmódunk is; 

 Felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük járó terheléseket, 
baleseti veszélyeket, tanácsokat fogalmaz meg ezek elkerülésére.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tájékozódás az emberi testen, a testtájak és szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok 
használatával történő bemutatása maketten vagy ábrán és a saját testen 

 Az emberi kültakaró szövettani rétegeinek azonosítása ábrákon, az egyes rétegek, szervek 
funkciójának ismertetése 

 A gerincoszlop tájékainak és részeinek megnevezése, a végtagok és függesztőöveik, a 
mellkas csontjainak megmutatása csontvázon vagy képeken és saját testen 

 A mozgásszervrendszerre jellemző főbb kötő-, támasztó- és izomszövet csoportok 
vizsgálata, a szerkezet és működés kapcsolatának értelmezése 

 A végtagok hajlító- és feszítőizmai elhelyezkedésének megmutatása, az arc izmainak 
összefüggésbe hozása a mimika és az artikuláció képességével 

 Sportok mozgásformáiról saját fotók és videók készítése, ezek elemzése a tanult anatómiai 
és biomechanikai elvek alapján 

FOGALMAK 

Kültakaró, bőr(szövet), csont(szövet), koponyacsontok, gerincoszlop, csigolyák, bordák, a 
végtagok alapfelépítése, függesztőövek, izom(szövet), hajlító- és feszítőizmok, mimikai 
izmok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi test (férfi és női) anatómiáját bemutató videók, animációk, mobiltelefonos 
applikációk keresése, használata a testkép fejlesztésében 

 Mikroszkópi metszetek (és/vagy mikrofotók) vizsgálata, rajzos vázlat készítése (pl. Bőr, 
csont, izomszövet) 

 A bőr rétegeinek megfigyelése állati szöveteken (pl. Sertésszalonna), a bőr-, köröm- és 
hajápolással kapcsolatos kiselőadások tartása 

 A mozgásszervrendszer egyes részeinek felépítését és működését bemutató mozgatható 
makettek készítése (pl. Kéz, kar) 

 Csontok szöveti felépítésének és összetételének vizsgálata: mészkőtartalom savval 
történő, a fehérjetartalom égetéssel történő igazolása, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

 A gerincoszlop és a talpboltozat hajlatai jelentőségének vizsgálata, a tapasztalatok rajzos 
rögzítése 

 Egyszerű biometriai mérések elvégzése saját testen és/vagy társakon, arányok, 
szimmetriaviszonyok, méreteloszlás (min., max., átlag) számítása, ábrázolása (bilaterális 
szimmetria, aranymetszés aránya) 
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 Vita a testképzavarok kialakulásának okairól, a kortársak, a média és a család szerepének 
elemzéseegyszerűbb biomechanikai elemzések elvégzése (pl. Emelő elv szemléltetése, 
erők összegződése, gyorsulás stb.) 

TÉMAKÖR: AZ EMBERI SZERVEZET II. – ANYAGFORGALOM 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 
tanult csoportokba besorolást végez; 

 Útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja 
a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg; 

 Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 
írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

 Az egészséges életvitelhez nemcsak a sport, hanem az egészséges táplálkozás is 
hozzájárul. Konkrét, gyakorlati tippeket kapnak a tanulók a környezetvédelem témájában, 
melyeket otthon is könnyen hasznosítani tudnak. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Ábrák, makettek alapján felismeri az ember anyagforgalmi szervrendszereinek fontosabb 
szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

 Szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja a 
táplálkozási, keringési, légzési, kiválasztási szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, 
az életfolyamatok lépéseit; 

 Ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 
jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, 
egészségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A belső szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok használatával történő bemutatása 
maketten vagy ábrán és a saját testen 

 A táplálkozási szervrendszer főbb részeinek, a tápcsatornaszakaszok funkcióinak, a 
szakaszok szövettani és szervi felépítésének és működésének értelmezése, az emésztés és 
felszívódás folyamatának megértése 

 A tápanyagok élettani szerepének megértése, az energiatartalom és összetétel adatainak 
értelmezése 

 A légzőszervrendszer szövettani és szervi felépítésének, a légcsere- és a 
gázcserefolyamatok helyének és funkcióinak azonosítása, biológiai hátterének megértése 

 A szervezet folyadéktereinek és a keringési szervrendszer szerveinek azonosítása, 
biológiai funkciójának a felépítés és működés alapján való megértése 
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 A vérkép, a vér összetételének jellemzése, a főbb alakos elemek és vérplazma funkcióinak 
azonosítása, a véralvadási folyamat kiváltó okainak és jelentőségének felismerése 

 A kiválasztó szervrendszer főbb feladatainak, szerveinek azonosítása, működési elvének 
megértése 

FOGALMAK 

Tápcsatorna, tápanyag, emésztőnedv, felszívódás, máj, hasnyálmirigy, felső és alsó légutak, 
tüdő, légcsere és gázcsere, szív, szívciklus, értípusok, véralvadás, vérkép, vese, só- és 
vízháztartás, kiválasztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi test belső szerveit bemutató makettek, torzók tanulmányozása 
 Szövettani ábrák, fotók elemzése, humán szövettani metszetek mikroszkópos vizsgálata 
 A táplálkozási szervrendszer működését bemutató folyamatvázlat rajzolása, az emésztés 

és felszívódás legfontosabb részfolyamatainak ábrázolása 
 Élelmiszerek összetételi adatainak (címkéinek) gyűjtése, az adattípusok (tápanyagfajták, 

energiatartalom) értelmezése 
 Étrendtervezéssel összefüggő társas feladatok tervezése, elvégzése (pl. Rajzolt, fotózott 

alapanyagokból tányérok, menük összeállítása) 
 A nyál és az epe emésztő szerepének vizsgálata, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 
 Információk keresése a dohányzás káros hatásairól, a lehetséges egészségügyi kockázatok 

bemutatása, érvelés a saját és mások egészségmegőrzése mellett 
 Donders-féle tüdőmodell és dohányzógép PET palackból való elkészítése 
 A szívciklust és az érrendszer működését bemutató animációk keresése, értelmezése 
 Sertésszív boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 
 A keringési és a légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és 

egyszerűbb mérések, kísérletek elvégzése (pl. Pulzusmérés, légzésszám, vitálkapacitás, 
kilélegzett levegő CO2-tartalma) 

 Sertésvese boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 
 Dializáló készülék működési elvének megismerése, a művesekezelés lényegének közös 

értelmezése videó segítségével 

TÉMAKÖR: AZ EMBERI SZERVEZET III. – ÉRZÉKELÉS, SZABÁLYOZÁS 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 
tanult csoportokba besorolást végez; 

 Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 
írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 
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 A vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 
videókkal egészíti ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és hormonrendszerének fontosabb 
szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

 Szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja az ideg- és 
hormonrendszer alapvető biológiai funkcióit, értelmezi a szabályozás elvét; 

 Felismeri, hogy az immunrendszer is információkat dolgoz fel, azonosítja a rendszer főbb 
szerveit, sejtes elemeit és kémiai összetevőit;  

 Ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 
jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, 
egészségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az idegrendszer feladatának, működési módjának megértése, a központi és környéki 
idegrendszer, a gerincvelő és az agyvelő felépítésének vázlatos ismerete, az akaratlagos és 
a vegetatív szabályozási módok megkülönböztetése  

 Az érzékelési képességek (látás, hallás, kémiai és mechanikai érzékelés) és az ezeknek 
megfelelő érzékszervek felépítésének és működésének megértése 

 A hormonrendszer feladatának, működési módjának megértése, a főbb hormontermelő 
szervek azonosítása, a termelt hormonok hatásainak bemutatása, az idegi és a hormonális 
szabályozás kapcsolatának megértése 

 Az immunrendszer és a keringési szervrendszer közötti kapcsolat felismerése, a 
védekezésben szerepet játszó fontosabb sejttípusok és kémiai anyagok azonosítása, a 
veleszületett és szerzett immunitás megkülönböztetése 

 A védőoltások működési módjának megértése, az egyéni és a közösségi egészség 
megőrzésében játszott szerepük értékelése 

FOGALMAK 

Központi és környéki idegrendszer, gerincvelő, érző- és mozgatópálya, reflex, belső 
elválasztású mirigy, hormon és receptor, agyalapi mirigy, pajzsmirigy, mellékvese, nemi 
mirigyek és hormonjaik, immunrendszer, veleszületett és szerzett immunitás, védőoltás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az agy és a gerincvelő szöveti felépítését, elhelyezkedését, felépítését bemutató ábrák, 
fotók, makettek, animációk, mobiltelefonos applikációk elemzése, a főbb részek 
azonosítása 

 Gerincvelői reflexet bemutató animációk keresése, a részek azonosítása, a működés 
megbeszélése 
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 A szem és a fül felépítését és működését (látás, hallás, helyzet- és mozgásérzékelés) 
bemutató animációk keresése, megbeszélése 

 A látáshibák típusait bemutató ábrák, animációk összehasonlítása, a javítási lehetőségek 
(pl. Szemüvegek) megbeszélése 

 Halláskárosodást okozó hatásokat, veszélyeket bemutató információk keresése, érvelés a 
halláskárosodás megelőzése mellett 

 A szem működésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: pupilla – szemlencse működése, 
térlátás – színtévesztés vizsgálata 

 A hallással kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: hallásküszöb, frekvenciatartomány, 
térbeliség  

 Kémiai ingerek érzékelésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: a négy alapíz érzékelése, 
szaglásvizsgálat 

 Bőrérzékeléssel kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: testrészek tapintópont sűrűség 
vizsgálata, hideg- és melegpontok vizsgálata 

 Összefoglaló táblázat szerkesztése a belső elválasztású mirigyekről, fontosabb 
hormonjaikról és azok hatásairól, a működési zavarok tüneteiről 

 Az immunrendszer működését bemutató rajzfilm megnézése, válaszolás feladatlapos 
kérdésekre 

 Információk keresése a Magyarországon kötelező védőoltásokról, az egyéni és a 
közösségi védettség fogalmának, kapcsolatának megbeszélése  

TÉMAKÖR: SZAPORODÁS, ÖRÖKLŐDÉS, ÉLETMÓD NEM ÉRINTI AZ ECO-EDU TÉMÁJÁT 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 
írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 

 Az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit 
kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és 
tanácsokat elfogadni; 

 Tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és 
társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Azonosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, bemutatja az emberi nemek testi 
különbözőségének kialakulását, tisztában van a felelős szexuális magatartás ismérveivel, 
értékeli a szexualitás egyéni életviteli és párkapcsolati jelentőségét; 

 Értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, 
ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez 
mérten tisztán, rendben tartja környezetét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A női és a férfi nemi szervrendszer külső és belső felépítésének elemzése képek, ábrák 
alapján, a női és férfi másodlagos nemi jellegek kialakulásának bemutatása 

 A másodlagos nemi jellegek kialakulását bemutató ábrák, animációk tanulmányozása, a 
fejlődési folyamat időbeli jellegzetességeinek és egyéni eltéréseinek megbeszélése 

 Az ivarsejtek képződési helyének azonosítása, a tulajdonságok átörökítésében és a 
változékonyság biztosításában játszott szerepük magyarázása 

 A megtermékenyítés feltételeinek ismerete, a fogamzásgátló módszerek működésének 
megértése 

 A fogamzástól a születésig tartó magzati fejlődés főbb jellemzőinek és feltételeinek 
ismerete, a szülés fő szakaszainak és körülményeinek megbeszélése  

 A gének szerepének felismerése, az utódnemzedékek kialakulására vezető genetikai 
folyamatok egyszerű öröklésmenetek példáján történő elemzése 

 A testi és a nemi kromoszómák megkülönböztetése, a nem meghatározásában játszott 
szerepük ismerete, a nemhez kapcsolt öröklődés néhány példájának áttekintése 

 Annak felismerése, hogy az ember öröklött hajlamainak kifejeződését a környezet is 
befolyásolja, ezért a tudatosabb életmóddal magunk is tehetünk egészségünkért 

 A felelős szexuális magatartás jellemzőinek ismerete, a szexualitás egyéni életviteli és 
párkapcsolati jelentőségének értékelése. 

FOGALMAK 

Női és férfi ivarszervek, nemi jellegek, hímivarsejt és petesejt, gén, kromoszóma, minőségi és 
mennyiségi tulajdonság, öröklésmenet, megtermékenyítés, embrió, magzati fejlődés, szülés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi nemek anatómiai különbségeit (elsődleges és másodlagos nemi jellegek) 
bemutató képek, animációk, mobiltelefonos applikációk tanulmányozása, a különbségek 
megfogalmazása 

 A nemi érés folyamatáról, egyéni eltéréseiről szóló információk keresése, vélemények 
megvitatása 

 A megtermékenyítést és a magzati fejlődést bemutató fotósorozatok, animációk és videók 
tanulmányozása, ezek alapján folyamatvázlat készítése, rajzolása 

 Ábrák elemzése a szülés folyamatáról 
 Családi öröklésmeneteket bemutató ábrák, képek, családfák elemzése, a hasonlóságok és 

különbségek megfogalmazása egy-egy példán 
 Genetikai betegségeket bemutató esettanulmányok megbeszélése, az esetek közötti 

hasonlóságok és különbségek megfogalmazása 

TÉMAKÖR: EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, ELSŐSEGÉLY Nem érinti a ECO-EDU témáját 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik az 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok tudományos 
hitelességét, kritikusan kezeli a gyógyszerekkel, gyógyászattal kapcsolatos reklámokat;  

 Tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és 
társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen; 

 Az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit 
kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és 
tanácsokat elfogadni; 

 Értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, 
ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez 
mérten tisztán, rendben tartja környezetét; 

 Természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 
vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, igyekszik tudatosan alakítani 
étkezési szokásait, törekszik az életmódjának megfelelő energia- és tápanyagbevitelre, a 
normál testsúly megőrzésére; 

 Ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, megkülönbözteti a vírusos és 
bakteriális fertőző betegségeket, felismeri az antibiotikumok helyes használatának 
fontosságát; 

 Tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a környezet is 
befolyásolja, és hogy gyógyításuk esélyét a korai felismerés nagymértékben növeli; 

 Érti az orvosi diagnosztikai eljárások célját, ismeri azok alapelvét és néhány főbb 
módszerét, értékeli a megfelelő diagnózis felállításának jelentőségét; 

 Felméri a baleseti sérülések kockázatait, igyekszik ezeket elkerülni, a bekövetkezett 
balesetek esetében felismeri a sérülés, vérzés vagy mérgezés jeleit, ezekről megfelelő 
beszámolót tud adni; 

 A bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség esetén mentőt) tud 
hívni, valamint a tőle elvárható módon (életkori sajátosságainak megfelelően) elsősegélyt 
tud nyújtani: a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel vagy 
eszköz nélkül megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad 
légút biztosítása); 

 Tudja alkalmazni az alapszintű újraélesztést mellkas kompressziók és lélegeztetés (CPR) 
kivitelezésével, felismeri ennek szükségességét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek azonosítása, megelőzési 
lehetőségeinek megvitatása 

 Az életkor, az életmód és a táplálkozás közötti összefüggések felismerése, az egészséges 
és kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető elveinek ismerete 
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 A rendszeres testmozgás és az egészség megőrzése közötti összefüggés, a mozgásszegény 
életmód okozta egészségügyi kockázatok felismerése 

 A kórokozó, a fertőzés, a járvány és higiénia fogalmai közötti összefüggések feltárása 
esettanulmányok alapján, a megelőzés érdekében megtehető lépések biológiai alapjainak 
értelmezése 

 A higiénia és a fertőző betegségek megelőzése közötti összefüggés felismerése, a 
rendszeres és helyes tisztálkodással, valamint a lakó- és munkakörnyezet tisztántartásával 
kapcsolatos elvek és módszerek elsajátítása Kapcsolódás az  

 Az antibiotikumok betegségek elleni hatásosságának elmagyarázása, annak megértése, 
hogy a helytelen antibiotikum-használat felgyorsítja az ellenálló baktériumok kialakulását 

 A daganatos betegségek környezeti és életmódbeli kockázati tényezőinek áttekintése, a 
megelőzés lehetőségeinek megvitatása, a személyre szabott terápia jelentőségének 
felismerése  

 Az orvosi szűrővizsgálatok és diagnosztikai eljárások céljainak azonosítása egy-egy 
példán keresztül, annak értékelése, hogy a diagnózis az orvos egészségügyi-jogi érvényű 
felelős nyilatkozata a személy egészségi állapotáról 

 Az elsősegélynyújtás lépéseinek elvi ismerete, szimulációkkal történő gyakorlása, szükség 
esetén alkalmazása, a sérült vagy beteg személy ellátásának (sebellátás, vérzéscsillapítás, 
eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosítása) megkezdése a rendelkezésre álló 
eszközökkel vagy eszköz nélkül 

 Az alapszintű újraélesztést szükségessé tevő helyzet felismerése, mellkaskompressziókkal 
történő alkalmazása  

FOGALMAK 

Fertőzés, járvány, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia, élelmiszer-összetétel és -
minőség, lelki egészség, függőség, szűrővizsgálat, diagnosztikai eljárások, elsősegélynyújtás, 
alapszintű újraélesztés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Népegészségügyi adatsorok, grafikonok értelmezése (pl. Szív- és érrendszeri betegségek, 
rákstatisztikák, fertőző betegségek), a bemutatott helyzettel összefüggő értékelések 
megfogalmazása 

 Egészségnap szervezése, egészségmegőrzési tanácsadó szakértők meghívása, 
videóinterjúk készítése 

 Különböző élelmiszerek összetételét felsoroló információs anyagok összegyűjtése, 
összehasonlítása 

 Életkornak megfelelő étrendek összeállítása, iskolai kóstoló és/vagy vásár rendezése 
egyszerűen elkészíthető, egészséges ételekből (büféáruk, sütemények)  

 Járványok, egyes fertőző betegségek történetéről szóló kiselőadások, házi dolgozatok 
készítése 

 Napjaink egyes nagyobb járványairól szóló esettanulmányok, filmek elemzése, a 
tanulságok megbeszélése 



                  

Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban 

SKHU/WETA/1901/4.1/022 
 

32. 

   

 

 Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek alkalmazásának gyakorlati bemutatása (pl. 
Vérzések, gyakori rosszullétek, égési sérülések, sportbalesetek esetén) 

 Az egészséges életmód betegségmegelőzésben játszott szerepének bemutatása konkrét 
betegségcsoportok példái alapján 

A biológia-egészségtan tantervben előforduló problémák, gyakorlatok, jelenségek, 
amelyekhez az ECO-EDU tananyagok kapcsolódni tudtak: 

- Környezeti tényezők és azok védelme 
- Közösségi életben való eligazodás, fejlődés 
- Szeretetteljes kommunikáció 
- Önálló kutatómunka 
- Környezetszennyezés felismerése és megelőzésükre jó példák 

Jelen tematikai egységben az önálló kutatómunkákhoz és egyéni véleményhez kapcsolódnak 
leginkább a tananyagok. A környezetszennyezés globális hatásait nem mindig vesszük észre, 
mert természetesnek hisszük. 
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Technika és tervezés 
 

 

 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján 
történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 
kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális 
technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az 
alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. A projektünk keretében létrehozott 
tananyagok plusz elsajátításával sok fontos téma nem marad érintetlenül.  Ezt szolgálják a 
kínált tevékenységek, a nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt 
rendszere, az egyes elemek arányos megjelenítése. 

A technika, életvitel és gyakorlat órai anyaga mind a hat tananyagunkhoz kapcsolódik, 
elsősorban az Energiatakarékosság modulunkhoz. Azonban célja nem a környezettudatosságra 
való nevelés, ezért is jó, hogy a tananyagainkban találtak kiegészítik a kerettantervben 
foglaltakat. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 
fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a szaknyelv 
használata, a szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan – a 
tananyag jellegéből adódóan – a tanuló vizuális kommunikációs kompetenciái is fejlődnek. 
Megtanul rajz, ábra, műszaki leírás alapján építeni, tárgyakat kivitelezni, terveit rajzban 
bemutatni, szóban fogalmazni, előadni. A tantárgy technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak a 
régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és 
elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó 
nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a 
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése 
a hétköznapokba. A tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az információ 
hitelességét és megbízhatóságát értékelni tudja. A technika és tervezés a különböző 
tevékenységek, munkafolyamatok, technológiák algoritmizálásával támogatja a digitális 
tervezői kompetenciákat, hozzájárul a rendszerszintű gondolkodáshoz. A tantárgy tanítása 
során kiemelt fontosságú a vizuális szemléltetés, és speciális lehetőségeket nyújt a különféle 
digitális tervezőprogramok felhasználása számára. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a 
természettudományos tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. Évfolyam – 
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előkészítésében, valamint azok bevezetését követően a tanult ismeretek szintetizálásában és 
gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, 
differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók 
természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerülő 
problémák megoldását. A tanuló az anyaghasználat, az eszközök, a technológiák fejlődésének 
követésével, a változások hatásainak elemzésével értékeli környezete állapotát, életvitelét.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy változatos tevékenységeken 
keresztül ad lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a 
kedvelt, sikerélményt nyújtó tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló 
pályaválasztási döntését is. A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati 
alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés 
kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a 
munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A kreatív 
alkotás készségei tekintetében fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és 
működőképes eszközök tanulói tervezése. Az emberek mindennapi életet átalakító jelentős 
technikai találmányok történetének és emberi életre gyakorolt hatásának megismerése 
hozzájárul a kulturális tudatosság fejlesztéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett 
tevékenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói 
készségek fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok 
értékelése, kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő 
munkavégzés, felelősségvállalás. Ezek a készségek alapvető alkalmazkodási lehetőséget 
biztosítanak a szakmák gyorsan változó világában történő eligazodáshoz. A tevékenységek 
során szerzett munkatapasztalat hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a 
szakmaválasztási célok kirajzolódásához, valamint az élethosszig tartó tanulás mint 
szükségszerűség és érték felismerésének megalapozásához. 

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének 
kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat 
során használható (működő, megehető, felvehető stb.) Produktumokat hoznak létre valódi 
anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket 
alkalmazva.  

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő 
jellemzője, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató 
tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési 
szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, 
eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés.  

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak 
tanulása során elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő 
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problémák megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a 
felelősségérzet és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, 
megoldási komplexitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, elsősorban cselekvésre épít és tanulócentrikus. A 
megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a mindennapi életben használható és 
hasznos készségek kialakítását és a munka világában való alkalmazását. 

A technika és tervezés tantárgy tanterve négy modult kínál, melyekből az iskola kiválaszthatja 
és a helyi tantervébe illesztheti a sajátosságaihoz illő, a tanulók érdeklődésének leginkább 
megfelelő tantervi tartalmakat tartalmazó modul tantárgyat. 

MODUL „A”: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái 
 

A technika és tervezés tantárgy A: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái modul 
középpontjában az embert körülvevő mesterséges környezet, az épített tér áll. Ezt a modult 
azok az iskolák is eredményesen alkalmazhatják, ahol nem áll rendelkezésre technika 
szaktanterem, mert egyszerű szerszámokkal, a legváltozatosabb anyagokból teljesíthetőek a 
kerettantervben meghatározott modellezési és makettépítési feladatok. 

A modul tanulásának-tanításának célja, hogy az embert körülvevő szűkebb lakókörnyezet – 
település, lakás, lakóépület – kialakításával, használatával kapcsolatos alapvető ismeretek 
közvetítésén keresztül kialakítsa a tanulóban az egészségtudatos életvitel-vezetés igényét. 

Az ismeretek nem önálló tananyagként jelennek meg, hanem az adott feladat elvégzéséhez 
szükséges információként, vagyis az ismeretszerzés és -alkalmazás szinte egy időben történik, 
ami elősegíti annak rögzülését. A legtöbb feladat csoportmunkában végezhető el, így a 
tanulók a gyakorlatban tapasztalhatják meg a munkamegosztás jelentőségét, az egyénenként, 
kis csoportokban végzett munka összeadódó értékét, az együttműködés jelentőségét, az 
értékteremtés, az alkotás örömét, a munka megbecsülését. Ezek együttesen szolgálják a teljes 
nevelési folyamatot átható, munkára, életpálya-építésre, együttműködésre és kölcsönös 
tiszteletadásra nevelés megvalósítását, az önismeret, a társas kultúra fejlesztését. 

A modul alkalmazása során lehetőség van projektmunkára, a story line módszer 
alkalmazására, az egyéni ötletek megvalósítására, a kreativitás fejlesztésére. Ez tág teret 
enged a differenciálásnak, és megteremti a lehetőségét, hogy minden tanuló érdeklődésének 
és képességeinek megfelelően válasszon magának szerepet, feladatot a csoportban. 

A különböző modellezési, makettépítési feladatok során a legváltozatosabb anyagok és 
technológiák használhatók, az anyagok újrahasznosításától egészen a 3D-s nyomtatás 
alkalmazásáig. A különböző anyagok tulajdonságainak irányítással, egyszerűbb 
anyagvizsgálati módszerekkel történő megismerése után a tanulók a céljaiknak megfelelően 
választhatnak a rendelkezésre álló anyagokból. 
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A tanuló a tanórán tevékenységét megtervezi, terveit megosztja. Alkotótevékenységét az 
előzetes tervek mentén folytatja. 

Tevékenysége során célszerűen kiválasztja és rendeltetésszerűen használja a szükséges 
szerszámokat, eszközöket. Balesetmentesen dolgozik, a munkaterületen rendet tart. 
Munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi, melynek jelentőségét 
felismeri a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Társaival 
együttműködve, feladatmegosztás szerint tevékenykedik. 

Az elkészült produktumot a tervhez viszonyítva értékeli. Értékként tekint alkotására, a 
létrehozott produktumra. 

A tanórai tevékenység fejleszti a technológiai-problémamegoldó gondolkodást. Célja, hogy a 
tanuló érdeklődjön és szerezzen tapasztalatokat szűkebb és tágabb lakókörnyezetéről és annak 
változtatásairól. Ismerje fel és alkosson véleményt az emberi tevékenységek építő és romboló 
hatásairól. 

Ugyancsak célként szolgál, hogy a tanuló gyűjtsön információt a régi korok építészetéről, a 
jelenkor építészeti irányairól, a népi építészet, ezen belül a saját tájegységének 
jellegzetességéről, a saját településének történetéről. A hagyományok megismerése során 
legyen nyitott az értékek felfedezésére, értse azok jövőt meghatározó szerepét. 

A technológiai fejlődés vívmányait gazdaságossági, környezet- és egészségtudatos 
szempontok szerint elemezze, alkalmazza. Ismerje fel az ember személyes felelősségét a 
környezet alakításában. Lokális tevékenységében jelenjen meg a globális felelősség érzése. 

A modul ismeretanyaga hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló fogyasztói döntéseit, 
magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismeretei, attitűdjei irányítsák. A 
tananyagok célja, hogy ezeket az ismereteket tovább bővítse, ezáltal a diákok még 
tudatosabban fognak dönteni. 

Felismeri az egyes munkatevékenységek értékét a társadalom boldogulásában, a hétköznapok 
biztonságában. A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának 
lehetőségeiről tájékozott a modul szerinti területen.  

5–6. Évfolyam 

A kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanításának középpontjában a település, a 
települést meghatározó épületek, a közlekedési infrastruktúra, a lakás, lakókörnyezet áll. A 
tanórai modellezési, makettépítési feladatokon keresztül a tanuló a környezetéről szerzett 
tapasztalatait rendszerezi, megismeri a települések szerkezetét, a lakóépületek és a természeti 
környezet közötti kapcsolatot, a településeken található legfontosabb középületeket, 
közintézményeket. Felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések 
kialakulásában, fejlődésében, a település lakóinak életminőségében. Eligazodik egyszerű 
építészeti vázlatokon, helyszínrajzot értelmez. Lakásterveket, modelleket készít, melyen 
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keresztül megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok funkcióját, egymással való kapcsolatát, 
az alaprajz és a berendezés közötti kapcsolatot, a legfontosabb karbantartási, állagmegóvási 
munkákat. Az információgyűjtés, tervezés során lehetőség van különböző digitális eszközök, 
alkalmazások, például tervezőprogramok használatára. 

Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információt szerez a felhasznált 
anyagok tulajdonságairól. Anyagválasztásnál értékeli a megismert anyagok jellemzőit a 
felhasználhatóság szempontja szerint. 

Tevékenységét irányítással tervezi. Terveit szóban, rajzban megosztja. A terv szerinti lépések 
megtartásával, külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében. Érti a forma és funkció 
összefüggéseit, ajánlat mentén választ szerszámot, eszközt. A szerszámokat és eszközöket 
tanári útmutatás segítségével használja. A munkavégzési szabályokat betartja. 
Csoportmunkában tevékenykedik, a szabályokat betartja, betartatja. Felismeri az egyes 
műveletek baleseti veszélyeit, tisztában van a védőeszközök használatának szükségességével. 
A csoportban feladata szerint dolgozik, segítséget kér, segítséget ad. 

Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. Megérti 
a munkatevékenység értékteremtő lényegét. 

Megadott szempontok szerint környezetét jellemzi. Felismeri a környezeti tapasztalások, 
megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket. Tevékenységének következményeit 
mérlegeli. 

Konkrét munkatevékenységek, témák vonatkozásában ismeri azok múltbéli és a jelenben 
tapasztalható megvalósulását. A probléma megoldásához, tanári támogatással, több úton 
közelít. A problémamegoldás során irányítottan választ stratégiát. 

Érti a jóllét fogalmát. Ismeri az ok-okozati összefüggéseket döntései egészségére gyakorolt 
hatásáról. Ismeri a döntés-előkészítés, döntés folyamatának elemeit. Hibás döntését felismeri. 
Döntésén segítséggel változtat. 

Közvetlen – megtapasztalható – környezetére vonatkoztatva végzi az elemzést és az 
alkalmazást. Ismeri az egyes technológiai folyamatok végzése során felhasznált anyagok 
környezeti hatását. Ismeri az emberi tevékenység eredményeként kialakuló globális 
problémákat és a lokális felelősségre épülő tevékenységi lehetőségeket. Ismeri fogyasztási 
szokásainak egészségre és környezetre gyakorolt hatását. A tananyagainkban tanultak is 
ezeket bővítik.  

A munkavégzés során figyel társaira, a környezetre, a terv szerinti haladásra. Probléma esetén 
segítséget kér. Ismeri a csapat feladatrendszerét. Változó szerepekben vállal feladatokat. 
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Ismeri a csoportmunka kereteit, elfogadja a csoport döntéseit, a delegált feladatokat. 
Részfeladatait pontosan, felelősséggel végzi. 

Ismeri az egyes foglalkozások jellemzőit, helyét a termelési, szolgáltatási rendszerekben. 

Az 5–6. Évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám Kapcsolódás az ECO-
EDU tananyaghoz 

Modell- és makettépítés technológiái 8  
Település – a település kialakulása, településtípusok 6  
Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek 8  
Közterek, közösségi terek, középületek 8  

Közlekedés – közlekedés egykor és ma 

6 Víztakarékosság 
Víztakarékosság 

egyszerűen 
Személygépjármű 

alfejezet 10. O. 
Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, 
funkciók, helyiségek 

8  

Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések 
8 Közösségépítés 

Lakóközösség 7. Oldal 
Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, 
karbantartási munkák 

6  

Komplex modell- és makettkészítés 10  

Összes óraszám: 68  

TÉMAKÖR: MODELL- ÉS MAKETTÉPÍTÉS TECHNOLÓGIÁI 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét; 
 Felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati összefüggéseit; 
 Felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit; 
 Elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 
 Alkalmazza a vetületi ábrázolást. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
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 Megismeri a méretmegadás elemeit; 
 Felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 
 Ismeri a vetületi ábrázolást; 
 Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a modellezés 

során felhasznált anyagok tulajdonságairól, például természetes és mesterséges faanyagok, 
műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabályok szükségességének belátása, a szabálykövető magatartás fejlesztése 
 A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése 
 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 A modellezés, makettépítés feladata, jelentősége 
 A modell és a makett közötti különbségtétel 
 A mérés célja, fontossága 
 Mérőeszközök alkalmazása 
 Mérés milliméteres pontossággal 
 Műszaki ábrázolás alapismereteinek elsajátítása 
 Méretmegadás elemei, szabályai 
 Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása, a méretarányos kicsinyítés, nagyítás 

jelentősége 
 Rajzolvasási gyakorlatok. A valóság és az ábra összefüggéseinek felismerése 
 A modellezéshez felhasználható anyagok (például papír, fa, műanyag, fém, textil, agyag 

vagy egyéb képlékeny anyag) tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati 
módszerekkel (szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján) 

 Különböző profilok, szerkezetek építése, terhelési próba végzése 
 Az anyagok megmunkálásához, alakításához, szereléséhez szükséges technológiák, 

szerszámok megismerése, célszerű, balesetmentes használatuk elsajátítása 

FOGALMAK 

Modell, makett, mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás elemei és szabályai, 
vonalfajták, méretszám, méretarány, kicsinyítés, nagyítás, vetület, az elvégzett feladatokhoz 
kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Modellek és makettek megfigyelése megadott szempontok szerint, azonosságok, 
különbségek megfogalmazása, a modell-, illetve makettkészítés jelentőségének 
felismerése 

 A műszaki rajz szükségességének felismerése térbeli alakzatok, tárgyak és róluk készült 
műszaki rajzok, axonometrikus ábrák tanulmányozásán, elemzésén keresztül. A valóság 
és az ábra közötti kapcsolat, megfelelés azonosítása 

 Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal 
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 Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, szabályainak megismerése, 
azonosítása 

 Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, majd szerkesztéssel 
geometrikus testekről 

 A modellezéshez, makettépítéshez felhasználható anyagok néhány tulajdonságának 
megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel 

 A rendelkezésre álló szerszámok és a velük végezhető műveletek megismerése, 
gyakorlása 

 Azonos anyagú, különböző profilú rudak terheléspróbája 
 Térbeli szerkezetek, tornyok építése rudakból, stabilitásuk, terhelhetőségük vizsgálata 

TÉMAKÖR: TELEPÜLÉS – A TELEPÜLÉS KIALAKULÁSA, TELEPÜLÉSTÍPUSOK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 
meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit; 
 Összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, azonosságokat, 

különbségeket fogalmaz meg; 
 Összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és gazdasági épületeket; 
 Ismereteket gyűjt a saját településéről; 
 Elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot; 
 Átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, épület alakja; 
 Lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány alapján; 
 Lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának 

felismeréséhez 
 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés 

kapcsolatának felismeréséhez 
 Információgyűjtési, – rendszerezési, – értelmezési képességek fejlesztése 
 A települések kialakulása 
 Különböző településtípusokhoz (város, falu) és életformákhoz (pl. Gazdálkodás) kötődő 

lakó- és gazdasági épületek tanulmányozása, összehasonlítása 
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 A lakóépületek és a természeti környezet kapcsolatának elemzése 
 Információk gyűjtése a saját településről, annak történetéről 
 Lakóépületek típusai 
 Lakóépület-makett készítése egyszerű geometrikus testekből 

FOGALMAK 

Lakóhely, település, város, falu, mezőgazdaság, ipar, városiasodás, városodás, urbanizáció, 
ház (családi ház, sorház, toronyház, lakópark), kert, gazdasági épület, melléképület, lakás, 
udvar, alaprajz, homlokzat, tető, nyílászárók, az építkezés menete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése a települések kialakulásáról, az egyes éghajlati viszonyok jellegzetes 
lakóépületeiről megadott szempontok szerint. Az információk rendszerezése, megosztása 

 Településmakett elkezdése közös döntések megfogalmazásával: a makett méretarányának 
meghatározása, a lakóövezet kijelölése, az utcahálózat megrajzolása, a telkek kiosztása, a 
lakóépületek jellegének meghatározása 

 Lakóépület-makett készítése egyéni munkában a közös döntéseknek megfelelően 
 A település régen és ma – a lakóhely egy tere, része változásainak nyomon követése 
 A mi falunk, városunk: útikalauz készítése 

TÉMAKÖR: ÉPÍTÉSZET – FORMA ÉS FUNKCIÓ, ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 
meghatározásában; 

 Anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság 
szempontja szerint. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, falazat, nyílászárók, homlokzat, tető; 
 Ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, építőanyagairól, a hagyományos népi építészet 

épületeiről, építőanyagairól; 
 Információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari szakmákról; 
 Megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert, gazdasági épületek; 
 Modellezi a lakóépületek környezetét. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának 

felismeréséhez 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 A munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti 

összefüggések felismerése 
 A társadalmi munkamegosztás lényegének, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségének értelmezése 
 Építményekre ható hatások és az építményekkel kapcsolatos követelmények elemzése, 

összehasonlítása 
 Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi építészet építményeinek, 

építőanyagainak tanulmányozása, elemzése 
 Az egyes tájegységek jellegzetességei – lakó-, gazdasági és középületek alakja, 

elrendezése –, a használt anyagok és építési technológiák közötti kapcsolatok feltárása, 
elemzése 

 A modern kor építészete – iparosított technológia, vasbeton szerkezetek, építőipari gépek 
 Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások tanulmányozása, elemzése 
 Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti kapcsolatok 

feltárása, elemzése 
 A lakóépület-makett közvetlen környezetének kialakítása 

FOGALMAK 

Építészet, épület, építmény, alapozás, vízszigetelés, hőszigetelés, tájolás, természetes 
(szoláris) energia, passzív napenergia, benapozottság, árnyékolás, kő, fa, föld, agyag, vályog, 
tégla, pala, cserép, beton, vasbeton, üveg, kötőanyag, teherhordó szerkezet, mennyezet, 
tetőszerkezet, panel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése az egyes történelmi korok, tájegységek jellemző épületeiről, a 
felhasznált anyagokról, technológiákról. Az információk rendszerezése, megosztása 

 Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési 
szempontok szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 
 A lakóházmakett környezetének megtervezése és kialakítása 
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TÉMAKÖR: KÖZTEREK, KÖZÖSSÉGI TEREK, KÖZÉPÜLETEK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 
meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket; 
 Egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a valósággal, például nyomtatott, 

interneten elérhető térképek, fényképek alapján; 
 Eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon; 
 A társakkal együttműködve településmodellt tervez; 
 Csoportban településmodellt épít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Az elvont gondolkodás fejlesztése 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 A település arculatát alakító tényezők tanulmányozása 
 Az emberek mindennapos tevékenysége (munka, háztartás, szabadidő) és a 

településtípusok (épületek, építmények, szabad területek és infrastruktúrák) közötti 
kapcsolatok feltárása 

 Különböző közösségi épületek feladata. Helyszínrajzok tanulmányozása, elemzése 
 Adott terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a valósággal 
 Településmakett készítése 

FOGALMAK 

Középület, közintézmény, közösségi épület, szolgáltatás, helyszínrajz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi séta az iskola közvetlen környezetében, a település arculatát alakító tényezők 
tanulmányozása. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés, közös megbeszélés 
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 A bejárt terület helyszínrajzának összevetése a személyes tapasztalatokkal 
 A településmakett folytatása a közösségi terek, középületek megtervezésével, megépítésével 
 A végzett munka értékelése, a tervektől való eltérések vizsgálata, a továbbfejlesztés 

lehetőségeinek megbeszélése 

TÉMAKÖR: KÖZLEKEDÉS – KÖZLEKEDÉS EGYKOR ÉS MA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 
meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések kialakulásában, 
fejlődésében, a település lakóinak életminőségében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Információgyűjtési, – rendszerezési, – értelmezési képességek fejlesztése 
 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti 

összefüggések felismerése 
 Szabálykövető magatartás fejlesztése 
 A városi és a közúti közlekedés rendszereinek megismerése 
 A vízi és a légi közlekedés  
 A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstörténetben – 

információgyűjtés, – rendszerezés 
 Gyalogos közlekedés helye, alkalmazkodás a közlekedési szituációkhoz 
 Közlekedésbiztonsági ismeretek 
 A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások, szakmák 
 A közlekedés infrastruktúrájának modellezése a településmaketten 

FOGALMAK 

Jármű, navigáció, közlekedési rendszer, közlekedésbiztonság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanulók közlekedési szokásainak (iskolába járás) feltérképezése, az adatok elemzése 
 A település közlekedési infrastruktúrájának tanulmányozása 
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 Irányított információgyűjtés a közlekedés fejlődéséről, a legfontosabb találmányokról, 
jelentős feltalálókról, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Információk 
megosztása 

 A településmakett úthálózatának befejezése, a közlekedés jelzőrendszereivel való 
kiegészítése – például útburkolati jelek, közlekedési táblák, jelzőlámpák, gyalogos-
átkelőhelyek, parkolók 

 Közlekedési helyzetek szimulálása a terepasztalon 
 A kerékpáros közlekedés mellett a gyalogosközlekedés, valamint a közös kocsik 

használatának a növelése 

TÉMAKÖR: LAKÁS, LAKÓKÖRNYEZET – A LAKÁS JELLEMZŐI, LAKÁSTÍPUSOK, FUNKCIÓK, 
HELYISÉGEK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 
meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével – megadott létszámú család 
számára; 

 Berendezett lakásmakettet készít; 
 Alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok funkcióját, 

egymással való kapcsolatát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Az elvont gondolkodás fejlesztése 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 
 A lakás kialakítása (építése) és a külső hatások elleni védelem összefüggésének 

felismerése (feladat – anyag – technológia) 
 A lakás fizikai adottságai és a benne folyó tevékenységek közötti kapcsolat felismerése, 

elemzése  
 Épület, lakás alaprajzának értelmezése és összevetése a valósággal 
 A lakásalaprajz jellemzői 
 A lakás helyiségeinek csoportosítása 
 A helyiségek egymással való kapcsolatának elemzése 



                  

Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban 

SKHU/WETA/1901/4.1/022 
 

46. 

   

 

 A lakás beosztásának, az egyes helyiségek egymással való kapcsolatának jelentősége, 
szerepe 

 Lakásalaprajz tervezése, lakásmakett készítése 

FOGALMAK 

Alaprajz, helyszínrajz, tájolás, fizikai jellemzők, egyéni és közösségi terek, háztartási és 
higiénés terület, közlekedők, tárolók, szabad terület 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Saját lakás leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás 
 Ismert épület bejárása új megfigyelési szempontok meghatározásával, vázlatkészítés 
 Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott szempontok szerint, azonosságok 

megfogalmazása, szükségszerűségek felismerése 
 A megbeszélt szempontok szerint lakásalaprajz tervezése, lehetőleg digitális alkalmazás 

segítségével 
 A lakástervek elemzése, megvitatása, lakásmakett készítése 

TÉMAKÖR: LAKÁS, LAKÓKÖRNYEZET – FUNKCIÓK, BERENDEZÉSEK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 
meghatározásában; 

 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram 
segítségével készíti el és osztja meg. 

 Az embert nagyban befolyásolja a környezete, ahogy az ember is nagy hatással van a 
környezetre, manapság ez sajnos inkább negatív. Tananyagaink segítségével növeljük az 
ökotudatosságot, a környezeti negatív hatásokat pedig csökkentjük. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 A társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését; 
 Felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti kapcsolatot; 
 Ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait; 
 Információkat gyűjt a bútorok történetéről; 
 Ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok kiválasztása, elhelyezése során; 
 Felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei, szokásai közötti kapcsolatot; 
 Ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek szerepét a 

lakberendezésben;  



                  

Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban 

SKHU/WETA/1901/4.1/022 
 

47. 

   

 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Energiatakarékosság – Energiafelhasználás a 
háztartásokban 17. Oldal. 

„Az energia a háztartásokban sokféle formában van jelen. Felhasználásuk szempontjából 
az alábbi kategóriák a legfontosabbak: 

- Fűtés és klíma használat 
- Melegvíz előállítása 
- Étel előkészítés, főzés 
- Világítás 
- Közlekedés 
- Villamosenergia a szabadidőd tevékenységekhez, pl. Televízió, számítógép.” 

 Az oktató ismertetheti a diákoknak, hogy otthon mennyi dolog működéséhez szükséges az 
energia.információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről, eszközeiről; 

 Ismeri a modern konyhával szemben támasztott követelményeket; 
 A konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés higiéniai, munkaszervezési, 

ergonómiai szempontjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Igények és jellemző tulajdonságok közötti összefüggések értelmezése 
 Egyéni tulajdonságok és igények közötti kapcsolat feltárása 
 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése 
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 
 Önismeret és együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és 

végzése során 
 Döntéshozatal során ismeretek alkalmazása, véleményformálás, konszenzusra jutás 
 Ízlés formálása 
 Egészségtudatos magatartás igényének erősítése 
 A lakás berendezésének jellemzői 
 Az egyes lakóterületek funkcióinak kialakítása a megfelelő berendezéssel 
 A különböző helyiségek jellemző bútorzatai, a lakótér feladata, a bútorzat és a 

tevékenységek közötti kapcsolat felismerése 
 A berendezés stílusa és az egyéni ízlés közötti kapcsolat elemzése 
 Bútortörténet 
 A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai 
 A berendezés szerepe a téralakításban 
 A lakberendezés modellezése 
 A munkavégzés ergonómiája 
 A helyes munkavégzés szükségességének felismertetése 
 A leggyakoribb egészségkárosító helyzetek és azok elkerülése 
 A konyha ergonomikus berendezése 
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 Konyhatervek készítése 

FOGALMAK 

Funkció, esztétika, stílus, ízlés, harmónia, színek szerepe, ergonómia, design, téralakítás 
eszközei, helykihasználás, nyugalmi területek, közlekedőutak, bútorok helyigénye, kényelmi 
és tároló bútorok, bútorválasztás szempontjai, egészségkárosító helyzetek, statikus, dinamikus 
terhelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy bútoráruház meglátogatása vagy egy ott dolgozó meghívása. Katalógus, folyóiratok, 
prospektusok, internetes anyagok képei alapján berendezett lakások, lakásrészek elemzése 
meghatározott szempontok szerint 

 Információk gyűjtése, megosztása a bútorok történetéről, a világítás, a színek, az anyagok 
és minták, a tárgyak és díszek lakberendezésben betöltött szerepéről 

 A lakásmakett vagy egy választott helyiség berendezésének megtervezése lehetőség 
szerint 3D-s lakberendező program segítségével. A berendezés modellezése 

 Konyhaterv készítése lehetőség szerint digitális alkalmazással, figyelembe véve a 
kialakítás, berendezés higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai szempontjait 

 Munkaműveletek, tárgyak, eszközök elemzése ergonómiai szempontból, a helyes 
munkavégzés, a helyes ülés gyakorlása 

TÉMAKÖR: LAKÁS KARBANTARTÁSA – A LEGFONTOSABB ÁLLAGMEGÓVÁSI, 
KARBANTARTÁSI MUNKÁK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű rendszereinek 
felépítéséről, működéséről. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a környezeti 
szempontokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Környezet és társadalom – Az emberi 
tevékenységek káros következményei 7.o.  
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„Már mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az élethez szükség van talajra, vízre, 
levegőre. Körkörös folyamatoknak hála ezek az energiaforrások folyamatosan képesek a 
megújulásra. Az emberek egyre erősebb és durvább beavatkozása miatt, a hosszú idő alatt 
kialakult egyensúly megbomlik és veszélyeztetik a megújulás képességét.” 

 
 A tanár bemutathatja a gyerekeknek, hogy az ember mivel és hogyan szennyezi a 

környezetét. Illetve, hogy ennek mik a várható következményei.  
 Tevékenységek, beavatkozások következményének mérlegelése 
 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése 
 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása a munkavégzés során 
 Munkatevékenység értékteremtő lényegének, felelősségének értelmezése 
 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése 
 Információk gyűjtése a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási, karbantartási 

munkákról 
 Szagtalanítás, védekezés a kártevők ellen 
 Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenység során  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Környezet és társadalom – Környezetvédelem és 
alapelvei 11. Oldal. 

„Most hogy felelevenítettük, hogy a környezetünket milyen nehézségek sújtják és miket 
okoz az emberek felelőtlen viselkedése, benned is felmerülhetett a kérdés, hogy mivel is 
tudnál segíteni?” 

 A pedagógus ismertetheti a diákoknak a környezetvédelem fogalmát. 
 A hagyományos tisztítószerek és eljárások alkalmazása és a környezetvédelem 

összefüggéseinek felismertetése 
 A laikus által végezhető munkák határai, annak felismerése, hogy nagyobb 

munkálatokhoz szakembert kell hívni 
 A tevékenységgel érintett foglalkozások, szakmák 

FOGALMAK 

Állagmegóvás, karbantartás, mázolás, festés, tapétázás, burkolás, takarítás, tisztítószer, 
környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése, megosztása a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási, 
karbantartási munkákról 

 Állagmegóvási, karbantartási munkák végzése a helyi lehetőségek szerint, például: 
bútorok megjavítása, festése; folttisztítási gyakorlat környezetbarát anyagokkal, ruházat, 
lakástextíliák gondozása stb. 

 Különböző háztartási vegyszerek címkéinek tanulmányozása a felhasználás, tárolás, 
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balesetveszély szempontjai szerint  
 Baleseti források azonosítása, megtörtént balesetek elemzése, elsősegélynyújtási 

szabályok megbeszélése 
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról. A 

tanulók szerepjáték formájában bemutathatják egymásnak az egyes foglalkozások 
jellemző feladatait 

 

 

TÉMAKÖR: KOMPLEX MODELL- ÉS MAKETTKÉSZÍTÉS 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 
meghatározásában; 

 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram 
segítségével készíti el és osztja meg; 

 Megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például természetes 
és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok; 

 Terveit szóban, rajzban megosztja; 
 A terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 A szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével használja; 
 A munkavégzési szabályokat betartja; 
 Felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a védőeszközök használatának 

szükségességét; 
 Csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat betartatja, betartja; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér, segítséget ad; 
 Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult ismeretek alkalmazása, mélyítése 
 Együttműködési készségek fejlesztése a munkatevékenységek tervezése és végzése során 
 Önismeret, társas kompetenciák, munkakultúra fejlesztése 
 Kreativitás fejlesztése 
 Különböző épületek vagy településrészlet modellezése helyszínrajzok, fényképek alapján 
 Komplex modell tervezése és kivitelezése egyéni választás alapján csoportmunkában 
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FOGALMAK 

Az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanult ismeretek, műveletek alkalmazása valós igényt szolgáló, tárgyalkotó tevékenység 
során 

 A tanulók választása alapján elkészülhet egy híres épület, esetleg egy településrészlet 
makettje a rendelkezésre álló anyagok minél kreatívabb felhasználásával, vagy a lakáshoz, 
lakókörnyezethez kapcsolódó tárgy, lehetőség szerint újrahasznosított anyagokból 

A tevékenységek megvalósíthatók átlagos osztályteremben is egyszerű anyagokból, alapvető 
szerszámokkal, de eredményesebb, ha rendelkezésre áll egy felszerelt műhelyterem, mely 15 
tanuló foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a különböző anyagfajták 
megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel rendelkezik. 
15 főnél nagyobb létszámú osztály esetében mindenképpen szükséges a csoportbontás 
biztosítása. 

7. Évfolyam 

A nevelési-oktatási szakaszban a tanulási folyamat középpontjában a település és lakás 
legfontosabb technikai rendszerei, a közművek, a közszolgáltatások és a településeket 
összekötő közlekedési rendszerek állnak. A 7. Évfolyamon a család által használt összetettebb 
műszaki rendszerek, közművek, közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé 
válik a lakás, a lakókörnyezet megismerése. 

A korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet témakör áttekinti a lakás legfontosabb, 
életminőséget, komfortérzetet befolyásoló tényezőit. A lakóház használata, a lakók szokásai 
és az energiafelhasználás közötti összefüggések elemzése rámutat a környezettudatosság 
fontosságára, hozzájárul az egészséges életvitel, a tudatos fogyasztói magatartás igényének 
kialakításához. Az egészséges település témakör felismerteti az épített tér és a természeti 
környezet közötti összhang megteremtésének szükségességét a fenntarthatóság érdekében. A 
célzott önálló információgyűjtés a digitális eszközök széles körű használatát feltételezi. A 
komplex modellezési feladat, a jövő városának elkészítése a modul során elsajátított 
ismeretek, készségek kreatív alkalmazását teszi lehetővé. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló önállóan szerez információt megfigyelés, 
vizsgálat, adatgyűjtés útján. Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, 
céljainak megfelelően választ a rendelkezésre álló anyagokból. Tevékenységét önállóan vagy 
társakkal együttműködve tervezi, terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg. 

A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében. 
Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt. Az 
ismert szerszámokat és eszközöket önállóan használja, az újakat tanári útmutatással. 
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Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat. Felméri és tervezi a 
tevékenység munkavédelmi szabályait. Csoportmunkánál részt vesz a döntéshozatalban, és a 
döntésnek megfelelően tevékenykedik. Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt 
tartva a csapat eredményességét. Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, 
szerepelvárásokhoz. Vezetőként tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát. Alkalmazza a 
döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait. Hibás döntésein változtat. Az egyes 
részfeladatokat rendszerszinten szemléli. Megérti az egyén felelősségét a közös 
értékteremtésben. 

Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység 
szerepét, jelentőségét. Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a 
környezeti szempontokat. Felismeri a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 
kapcsolatát. A rohamtempójú digitális fejlődésnek nem csak előnyei, hanem hátárnyai is 
vannak környezetvédelmi szempontból. A probléma megoldása során önállóan vagy társakkal 
együtt fogalmaz meg megoldási alternatívákat. Komplex szempontrendszer mentén választ 
stratégiát. Optimalizál. 

Döntéseit tudatosság, holisztikus szemlélet jellemzi. Felismeri a személyes cselekvés 
jelentőségét a globális problémák megoldásában. Egészség- és környezettudatosan dönt és 
tevékenykedik. Ezen környezet-és egészségtudatos döntések meghozatalában segít a 6 db 
tananyagunk. 

Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét. A fizikai és digitális környezetből információt 
gyűjt a számára vonzó foglalkozások alkalmassági és képesítési feltételeiről, keresi a 
vállalkozási lehetőségeket, a jövedelmezőséget és a jellemző tanulási utakat. A lehetséges 
továbbtanulási útvonalakkal kapcsolatban segítséggel rövid és középtávú terveket fogalmaz 
meg. 

A 7. Évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, 
közszolgáltatások 

6 

Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet 8 

Az egészséges település 6 

Közlekedés, közlekedési rendszerek 6 
Komplex modellezési feladat 8 
Összes óraszám: 34 

TÉMAKÖR: A TELEPÜLÉSEK KÖZMŰELLÁTÁSA, A LEGFONTOSABB KÖZMŰVEK, 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Célzottan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján, és a kapott 
adatokat értékeli, rendszerezi, elemzi; 

 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik;  

 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Társadalom és környeztet – Környezetvédelem 
és alapelvei 10. Oldal. 
„Most hogy felelevenítettük, hogy a környezetünket milyen nehézségek sújtják és miket 
okoz az emberek felelőtlen viselkedése, benned is felmerülhetett a kérdés, hogy mivel is 
tudnál segíteni?” 
 

 A pedagógus a környezetvédelem fontosságára hívhatja fel a diákok figyelmét. 
Gyűjtsenek ötleteket, hogy mivel és hogyan védhetik meg a környezetüket a gyerekek. 

 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 
és tudatos gazdálkodás módjaival; 
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság Energiafelhasználás a 
háztartásokban 17. Oldal. 

„ Az energia a háztartásokban sokféle formában van jelen. Felhasználásuk 
szempontjából az alábbi kategóriák a legfontosabbak: 
 

- Fűtés és klíma használat 
- Melegvíz előállítása 
- Étel előkészítés, főzés 
- Világítás 
- Közlekedés 
- Villamosenergia a szabadidőd tevékenységekhez, pl. Televízió, számítógép.” 

 

 A tanári bemutathatja, hogy otthon mennyi minden működéséhez kell energia. Szedjenek 
össze a gyerekek ötleteket, hogy hogyan lehetne ezeknek a fogyasztását csökkenteni. 

 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 
jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Azonosítja a települések legfontosabb közműveit, közszolgáltatásait. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A rendszerszemlélet fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Információgyűjtési technikák fejlesztése, például interjú formájában 
 Célzott információszerzés, a kapott adatok értelmezése, feldolgozása 
 A települések legfontosabb közművei, közszolgáltatásai – elektromos hálózat, vízvezeték, 

szennyvízelvezetés, csatorna, gázvezeték, távfűtés, szemétszállítás 
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Víztakarékosság – Vízhálózatok 10. Oldal. 

„Otthon figyeljétek a vízmérő órát, minden héten illetve minden hónapba írjátok fel 
magatoknak az állását, így ha valamilyen hiba felmerül, hamar észreveszitek és utána 
tudtok járni. Ha mindenféleképpen szökőkutat szeretnétek, a kertetekbe szereltessétek be 
vízpumpával, hogy a víz mindig vissza legyen forgatva így nincs elpazarolva. De ha 
lehetséges inkább ne ragaszkodjatok hozzá.” 

 
 Hasznos tippeket adunk a víztakarékossághoz.  

 Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Energiatakarékosság – Energiatakarékosság az 
otthonunkban 18.Oldal. 

„Talán meglepő, de az energiafogyasztásunkat csökkentését nemcsak úgy tudjuk elérni, ha 
egyáltalán nem használunk elektromosságot igénybe vevő eszközt. Egy kevés 
odafigyeléssel, egyszerű fogásokkal és a használat optimalizálásával nagy mértékben 
spórolhatunk a fogyasztásunkon, ami a család költségvetésének is jót tesz.” 

 Itt az oktatóval együtt a gyerekek hasznos ötleteket és tippeket gyűjthetnek össze, ahhoz, 
hogy minél kevesebb energiát fogyasszanak a háztartásban.  

 Épület közműveinek tanulmányozása, elemzése 
 A közművek megléte és a település élete, a lakóház használata közötti összefüggések 

felismerése, megfogalmazása 
 Információk gyűjtése a saját település, lakás közműveiről, közszolgáltatásairól 

FOGALMAK 

Közmű, közszolgáltatás, építési engedély, összközműves épület, elektromos hálózat, 
vízvezeték-hálózat, szennyvíz, csatorna, gázvezeték, távfűtés, szemétszállítás, szelektív 
hulladékgyűjtés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információgyűjtés és -megosztás megadott szempontok szerint a vízellátás, csatornázás, 
fűtés, villamosítás, gázellátás, szemétszállítás témában 

 Információk gyűjtése a saját település, lakás közműveiről, közszolgáltatásairól 
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 Véleményformálás a közművek megléte és a település élete, a lakóház használata közötti 
összefüggésekről 

 Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül információk gyűjtése a lakások 
közműellátottságáról, számítások végzése a szolgáltatások áráról 

 Az iskola adottságai szerint látogatás egy közműtelepen vagy a témakörhöz kapcsolódó 
film megtekintése 

TÉMAKÖR: KORSZERŰ, EGÉSZSÉGES LAKÁS ÉS LAKÓKÖRNYEZET 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 
útmutatókból, használati leírásokból; 

 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival;  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság Energiafelhasználás a 
háztartásokban 17. Oldal. 

„Talán meglepő, de az energiafogyasztásunkat csökkentését nemcsak úgy tudjuk elérni, 
ha egyáltalán nem használunk elektromosságot igénybe vevő eszközt. Egy kevés 
odafigyeléssel, egyszerű fogásokkal és a használat optimalizálásával nagy mértékben 
spórolhatunk a fogyasztásunkon, ami a család költségvetésének is jót tesz.” 

 Hasznos tippeket és ötleteket adunk a diákoknak, hogy mivel tudnak otthon energiát 
spórolni 

 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság Energiatakarékosság az 
otthonunkban 18. Oldal.  

„Talán meglepő, de az energiafogyasztásunkat csökkentését nemcsak úgy tudjuk elérni, ha 
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egyáltalán nem használunk elektromosságot igénybe vevő eszközt. Egy kevés 
odafigyeléssel, egyszerű fogásokkal és a használat optimalizálásával nagy mértékben 
spórolhatunk a fogyasztásunkon, ami a család költségvetésének is jót tesz.” 

 Energiatakarékos tippjeink segítenek a gyerekeknek, hogy minél kevesebb energiát 
használjanak otthon.  

Kapcsolódás az ECO-EDU Anyagtakarékosság - Szelektív hulladékgyűjtés 5. O. 
 
„Az alábbiakban bemutatjuk a legfőbb szelektíven gyűjthető hulladéktípusokat, a 
hozzájuk kapcsolódó legfontosabb információkat, tudnivalókat. Kiemelt fontosságú a 
szelektív hulladékok gyűjtésével kapcsolatban, hogy a kihelyezett konténerekbe tiszta és 
nem szennyezett hulladékot tegyünk csak.” 

 
 A pedagógus ismertetheti a gyerekekkel a szelektív hulladékgyűjtést és annak 

fontosságát.  
 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság - Jó gyakorlatok, ötletek 
20.Oldal. 

„Van pár fontos dolog, amire érdemes gondolni, mielőtt hulladékok újrafelhasználásba 
kezdünk. Érdemes itt is a környezetvédelmi terhelést mérlegelni, ha rengeteg anyagra van 
szükség az újrahasznosítani kívánt hulladékon kívül, akkor lehet, hogy rosszabbat teszünk 
vele környezeti szempontból.” 

 Mutatunk pár ötletet, hogy hogyan lehet az otthon fellelhető „hulladékból” valami 
hasznosat alkotni.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Fenntartható termékek Jó gyakorlatok és hasznos 
tippek a mindennapokra 18.Oldal. 

 Hasznos tippeket adunk a tudatos vásárláshoz, ezzel is hozzájárulva a 
környezetvédelméhez.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Társadalom és környezet További tippek, ha Te 
is segítenél 

Általános és nagyon hasznos ötletek, amelyek segítenek abban, hogy a gyerekek 
környezettudatosan éljenek a hétköznapokban.  

 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 
jelentőségét; 

 Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 
megfogalmazza saját preferenciáit. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű rendszereinek 
felépítéséről, működéséről; 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Elemzi, összehasonlítja az építményekre ható hatásokat és az építményekkel kapcsolatos 

követelményeket; 
 Tanulmányozott példák alapján áttekinti az épületek legfontosabb közműveit – elektromos 

hálózat, vízellátó rendszer, fűtési rendszer, légtechnika; 
 Beazonosítja a lakás elektromos hálózatában alkalmazott leggyakoribb érintésvédelmi 

módokat – kettős szigetelés, védőföldelés, nullázás, FI relé; 
 Azonosítja a legfontosabb üzemeltetési, karbantartási feladatokat, a leggyakoribb hibákat 

és azok okait; 
 Elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a környezetében 

található szerkezeteken; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad tevékenységében; 
 A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 
 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
 Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 
 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 Problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 
 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 
 Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít; 
 Grafikonok, diagramok alapján elemzi a háztartások energiafogyasztását; 
 Példákat mond az energiapazarlásra; 
 Példákat mond takarékossági lehetőségekre az elektromosáram-fogyasztás, a 

vízfogyasztás, a fűtési és más hőenergia területén.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Víztakarékosság Víztakarékosság egyszerűen 7. 
Oldal.  

„Adunk pár tippet, amivel nem csak a vízfogyasztásunkat csökkenhetjük, hanem még 
pénzt is spórolhatunk a használatukkal. „ 
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 Itt a diákok hasznos tippeket olvashatnak a víztakarékossággal kapcsolatban. 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Víztakarékosság Víztakarékos eszközök 11. 
Oldal.  

 Egyszerű és könnyen beszerezhető víztakarékos eszközöket mutatunk be, amelyekkel még 
több vizet lehet otthon spórolni a mindennapok során.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság Energiatakarékosság az 
otthonunkban 18. Oldal. 

 Fűtés, meleg víz, áram, víz, főzés, táplálkozás illetve a ház körüli teendők kategóriában 
szolgálunk hasznos tippekkel a diákoknak.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egészségtudatosság 
 Tudatos fogyasztói magatartás  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Fenntartható termékek – A fenntartható 
fogyasztás 6.Oldal. 

„Életmódunk fenntarthatósága és az, hogy a környezetet mennyire terheljük vele ezt a 
fogyasztási szokásaink is nagyban meghatározzák. Mit is jelent?” 

 Itt a tanár elmondhatja a gyerekeknek, hogy mit is jelent a fenntartható fogyasztás.  
 

 A lakás életminőséget, komfortérzetet befolyásoló tényezői – vízminőség, hőmérséklet, 
levegő páratartalma 

 A rossz szigetelés káros hatásai 
 Információk és tapasztalatok gyűjtése a háztartás műszaki jellegű rendszereinek 

felépítéséről, működéséről – elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat, fűtés, klimatizálás  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Víztakarékosság – Vízhálózatok 10. Oldal. 

 Az otthoni vízhálózathoz adunk tippeket, melyekkel a vízfogyasztást tudják, akár a diákok 
is, nyomon követni.  

 A lakás elektromos hálózatának részei, biztonsági és életvédelmi berendezések, 
megoldások 

 Követelmények a fűtőberendezésekkel, fűtési rendszerekkel szemben, szabályozhatóság, 
egészségvédelem  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság Energiatakarékos tippek: 
fűtés 19. Oldal. 

„Az előző fejezetben már megtanultuk, hogy a háztartások leginkább a fűtésre és meleg 
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vízre költenek, tehát elsősorban itt érhetünk el nagyobb eredményeket. Az alábbi 
módszerekkel rengeteg energiát takaríthatunk meg a fűtési szezonban.” 

 Hasznos tippeket olvashatnak a diákok a fűtéssel kapcsolatban. Kis odafigyeléssel ők is 
sokat tudnak spórolni.  

 A klíma fogalma, az egészséges levegő, hőérzet, komfortérzet 
 A relatív páratartalom fontossága, az alacsony vagy magas relatív páratartalom 

egészségkárosító hatásai 
 A lakóház használata, a lakók szokásai és az energiafelhasználás közötti összefüggések 

elemzése, a környezettudatosság fontossága  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság Energiafelhasználás a 
háztartásokban 17. Oldal. 
 
„Az energia a háztartásokban sokféle formában van jelen. Felhasználásuk szempontjából 
az alábbi kategóriák a legfontosabbak.” 

 
 A háztartási energiafelhasználás több kategóriára bontható. Az oktató ismertetheti a 

diákokkal az egyes kategóriákat. Illetve, hogy mit vezetett be az Európai Unió a minél 
hatékonyabb energiafelhasználás érdekében. 

FOGALMAK 

Komfortérzet, ivóvíz, levegő páratartalma, fogyasztásmérő, biztosíték, életvédelmi relé, fázis, 
nulla, védőföldelés, fűtés, klíma, környezettudatosság, tudatos fogyasztói magatartás, 
fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése és megosztása az egészséges lakókörnyezetről 
 Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül az ember számára optimális környezet 

meghatározása 
 Az épületek legfontosabb közműveinek áttekintése – elektromos hálózat, vízellátó 

rendszer, fűtési rendszer, légtechnika – folyamatábrák segítségével 
 Tapasztalatok gyűjtése a környezetben található épületgépészeti rendszerekről, például az 

iskolaépület új szempontú bejárása és feltérképezése során 
 Ökológiai lábnyom számítása valamelyik digitális alkalmazás segítségével, a kapott 

értékek véleményezése 
 Ötletek, javaslatok gyűjtése az elektromosenergia-fogyasztás, a vízfogyasztás, a fűtési és 

más hőenergia-felhasználás takarékossági lehetőségeiről, a hulladék keletkezését mérséklő 
fogyasztási, életmódbeli szokásokról 

 Költségszámítások végzése a megtakarításokkal kapcsolatban 

TÉMAKÖR: AZ EGÉSZSÉGES TELEPÜLÉS 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 
meghatározásában; 

 Célzottan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 
 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
 Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram 

segítségével készíti el és osztja meg; 
 Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 
 Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít; 
 Felsorolja az egészséges, élhető település kritériumait; 
 Elemzi a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, felismeri a 

törvényszerűségeket; 
 Elemzi az épített környezet és az életvitel összefüggéseit; 
 Összehasonlítja a hagyományos és a modern építőanyagokat; 
 Feltárja az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti 

kapcsolatokat; 
 Megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket és 

azok szerepét a településen lakók életében; 
 Régi térképek, fényképek alapján nyomon követi egy adott terület változásait; 
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 Gyűjtött dokumentumok alapján megismeri a települése történetét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Rendszerszemlélet fejlesztése 
 Fenntarthatóság fogalmának mélyítése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Fenntartható termékek – Mi is az a 
fenntarthatóság? 4.o. 

„A fenntarthatóság legelterjedtebb meghatározását a Brundtland Bizottság fogalmazta 
meg 1987-ben: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen 
szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek lehetőségét arra, hogy ők 
is kielégíthessék szükségleteiket” 

 A tanár itt határozhatja meg a diákoknak, hogy mi az a fenntarthatóság.  
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 
 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Társadalom és környezet – Az emberi 
tevékenységek káros következményei 7. Oldal.  

„Már mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az élethez szükség van talajra, vízre, 
levegőre. Körkörös folyamatoknak hála ezek az energiaforrások folyamatosan képesek a 
megújulásra.” 

 A pedagógus bemutathatja a gyerekeknek, hogy jelenleg milyen jellegű és fokú 
problémákkal néz szembe az emberiség.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Társadalom és környezet - Fogyasztási 
szokásaink 15. Oldal. 

„Fogyasztói társadalomban élünk, melyre olyan magatartás jellemző, mint a pazarlás, 
felhalmozás, megnövekedett energiaigény stb. Meggondolatlan életmódunk nagyban 
befolyásolja környezet-és egészségtudatosságunk mértékét és minőségét.” 

 A tanár ismertetheti a diákokkal az emberek fogyasztási szokásaikat és annak 
következményeit.  

 A városok kialakulásának és fejlődésének okai és szükségessége, a város fogalmának 
mélyítése 

 A különböző környezetszennyeződések hatása az épített környezetre és a településen élők 
életminőségére  

 Az épített környezet alakításának szempontjai, a zöld területek szerepe, környezetvédelem  
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Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Környezet és társadalom – Környezetvédelem és 
alapelvei 10. Oldal. 
 
„Most hogy felelevenítettük, hogy a környezetünket milyen nehézségek sújtják és miket 
okoz az emberek felelőtlen viselkedése, benned is felmerülhetett a kérdés, hogy mivel is 
tudnál segíteni?” 
 

 A tanár megbeszélheti a gyerekekkel, hogy mit is jelent a környezetvédelem. Illetve, hogy 
ők mit tehetnek a környezetvédelméért. 

 Az épített tér és a természeti környezet közötti összhang szükségességének felismertetése 
 A funkcionalista és az organikus építészet főbb jegyeinek megismertetése, 

összehasonlítása 
 Információk gyűjtése különleges épületekről, híres építészekről, különös tekintettel a 

magyar vonatkozásokra 
 Követelmények a XXI. Század településeivel szemben 
 Pozitív példák, építészeti megoldások gyűjtése 
 Parktervezés 

FOGALMAK 

Légszennyezés, környezetszennyezés, tervszerű városépítés, városrehabilitáció, funkcionalista 
építészet, organikus építészet, tájépítészet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információgyűjtés a településformák fejlődéséről, a különböző országok, illetve 
kontinensek jellemző településeiről, híres építészekről, különös tekintettel a magyar 
vonatkozásokra. Az információk rendszerezése, megosztása 

 Egy adott település, településrészlet változásának, fejlődésének nyomon követése 
térképek, fényképek segítségével, következtetések megfogalmazása az ott élők 
életformájára, életminőségére vonatkozóan 

 Az egészséges, élhető település kritériumainak összegyűjtése, megfogalmazása 
 Információk gyűjtése a települések környezetszennyezését okozó tényezőkről, 

esettanulmányok alapján 
 Séta a településen. A település vagy településrész részletes, elemző megfigyelése az 

építészeti stílusok, zöld környezet szempontjából 
 Egy kijelölt területhez kapcsolódó településfejlesztési kérdések megvitatása 
 A XXI. Század településeivel szembeni követelmények megfogalmazása, pozitív példák, 

építészeti megoldások keresése, megosztása 
 Parktervezés, az intézmény lehetősége szerint – zöld terület kialakítása, gondozása 
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TÉMAKÖR: KÖZLEKEDÉS, KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 
és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
 Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 Anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság 

szempontja szerint; 
 A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 
 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
 Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 
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 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 
megfelelően tevékenykedik; 

 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 Problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 
 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 
 Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 
 Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít; 
 Átlátja a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a település lakóinak 

életminőségében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Rendszerszemlélet fejlesztése 
 Fenntarthatóság fogalmának mélyítése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Fenntartható termékek – Mi is az a 
fenntarthatóság? 4. Oldal. 

„A fenntarthatóság legelterjedtebb meghatározását a Brundtland Bizottság fogalmazta 
meg 1987-ben: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen 
szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek lehetőségét arra, hogy ők 
is kielégíthessék szükségleteiket" 

 Itt az oktató ismertetheti a gyerekkel a fenntarthatóság fogalmát. 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Közlekedés a településen, a települések között  
 Közösségi közlekedés 
 A közlekedés infrastruktúrája 
 Információk gyűjtése környezetbarát megoldásokra a közlekedésben 
 Híd- vagy felüljárómodell építése 

FOGALMAK 

Tömegközlekedés, közút, kerékpárút, híd, aluljáró, felüljáró 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 



                  

Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban 

SKHU/WETA/1901/4.1/022 
 

65. 

   

 

 Információk gyűjtése, megosztása a saját település, lakókörnyezet úthálózatáról, 
tömegközlekedéséről, annak az ott élők életmódjára gyakorolt hatásáról 

 Információk szerzése, képek gyűjtése a személy- és teherszállítás történetéről, a 
közlekedési infrastruktúra fejlődéséről 

 Statisztikai adatok, táblázatok, diagramok elemzése alapján véleményformálás a 
közlekedési hálózatok szerepéről, a személy- és teherszállítás jelentőségéről 

 Tájékozódás a közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az 
egészséget károsító hatásokról esettanulmányokon keresztül 

 Példák gyűjtése, bemutatása környezetbarát, biztonságos megoldásokra a közlekedésben 
 Híd- vagy felüljárómodell építése önálló tervek alapján. Az elkészült modellek vizsgálata 

terhelési próbával 

TÉMAKÖR: KOMPLEX MODELLEZÉSI FELADAT 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 
meghatározásában; 

 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 
 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
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 Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 
megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram 

segítségével készíti el és osztja meg; 

 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 Anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság 

szempontja szerint; 

 A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 
használja; 

 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 
 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 
vezeti a csoport döntési folyamatát; 

 Problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 
alternatívákat; 

 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 
produktuma továbbfejlesztésére; 

 Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 
számszerűsít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az eddig tanult ismeretek mélyítése, alkalmazása 
 Kreativitás fejlesztése 
 „A jövő városa” – komplex modellezési feladat egyéni tervek alapján projektmunkában 

FOGALMAK 

Az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A „Jövő városának” elkészítése projektmunkában, akár a storyline módszer 
alkalmazásával. Modellezni lehet az épületeket, a város infrastruktúráját, energiaellátását. 
A kivitelezés során alkalmazni lehet a legkorszerűbb technológiákat (például lézervágó, 
3D nyomtató), amennyiben ezek az iskolában rendelkezésre állnak 

 Kutatás a városok és a közlekedés várható fejlődési irányáról, az emberek élet- és 
munkakörülményeinek változásáról. A szerzett információk felhasználása a tervezési 
folyamatban 

 Alkotótevékenység a tervek mentén. Az elkészült modell értékelése, a tervektől való 
eltérés vizsgálata 

A tevékenységek megvalósíthatók átlagos osztályteremben is egyszerű anyagokból, alapvető 
szerszámokkal, de eredményesebb, ha rendelkezésre áll egy felszerelt műhelyterem, mely 15 
tanuló foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a különböző anyagfajták 
megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel rendelkezik. 
15 főnél nagyobb létszámú osztály esetében mindenképpen szükséges a csoportbontás 
biztosítása. 

MODUL „B”: Háztartásökonómia – életvitel technológiái 

 

A technika és tervezés tantárgy „B” Háztartásökonómia – életvitel technológiái moduljának 
tengelye az önellátás, a másokról történő gondoskodás. Középpontja a család, melynek 
hétköznapjait jelentősen befolyásolja a családellátó tevékenységek megvalósulásának 
színvonala. A modul tananyagának témaköreibe a négy fő családellátó tevékenység 
szerveződik: gazdálkodás és munkamegosztás; otthonteremtés; táplálkozás és táplálás; 
textiltechnika és ruházkodás.  

A hagyományokat és értékeket megőrző tartalom kiegészül a XXI. Században elvárt 
tudástartalmakkal. Ennek összetevői magukban foglalják mindazt, amelynek segítségével 
érthetővé válik és fenntarthatóan tanulható a környezet szervezett átalakítása, fejlesztése, 
megismerhető a tudományok eredményeinek felhasználása, a korszerű eszközök használata, 
az emberi és gépi munkával végzett tevékenység. A tudás elsajátításának elválaszthatatlan 
részét képezi az ember környezetátalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, 
megértése, az ehhez kapcsolódó erkölcsi és etikai kérdések feltárása, az etikus magatartás 
kialakítása. Tananyagaink segítenek megérteni a mai modern környezetet és annak hatásait.  

A tanórákon megvalósuló aktív tanulási folyamatban, komplex alkotótevékenységek útján 
sajátítják el a tanulók a sikeres önellátó, családellátó tevékenységhez szükséges praktikus 
ismereteket. Ezért a modult azok az intézmények tudják eredményesen alkalmazni, ahol 
rendelkezésre áll háztartástan szaktanterem, mely helyet, teret és eszközkészletet biztosít 
kiscsoportos munkáltatásra ételkészítés és textilmunkák végzése során.  

A gyerekek megélik az alkotó munka örömét az egyéni vagy közös tevékenységek során. 
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Büszkék alkotásaikra, a létrehozott produktumokra. Az esetleges sikertelenséget 
lehetőségként élik meg, kreatívan továbbfejlesztik alkotásaikat. Saját felelősségüket 
felismerik, megélik egészségük megőrzésében. Konfliktuskezelési technikájuk kialakul, 
fejlődik, tudatossá válik. Szabálykövető magatartásuk segíti a rendeltetésszerű, balesetmentes 
szerszám- és eszközhasználatot. 
A tanulóknak a társas tanulási tevékenységek során lehetőségük nyílik érzelmeik hiteles 
kifejezésére, az empátiára, a kölcsönös elfogadásra. A döntéshozatal során ismereteiket 
alkalmazzák, mérlegelnek, rugalmasság jellemzi őket álláspontjuk változtatására. A közös 
döntés mentén tevékenykednek. Korrekciót hajtanak végre hibás döntés, tévedés 
felismerésekor. Munkatevékenységekben a gyerekek megtapasztalják saját képességeiket, 
korlátaikat, fejlődési lehetőségeiket. 
A munkavégzés során szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi a tanulókat. Ismerik 
ennek jelentőségét a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Felelősséget 
vállalnak az elvégzett munkáért. A csapatban betöltött szerepük szerint vesznek részt komplex 
probléma megoldásában. Együttműködőek, együttérzőek, képesek szerepet váltani. Vezető 
szerepben felelősség és empátia jellemzi őket, nyitottak a társak ötleteire, igényeire. 
 
A tanulók fogyasztói döntéseit, magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos 
ismereteik, attitűdjeik irányítják. Különbséget tesznek a valós és a virtuális történések között. 
Az embert nagyban befolyásolja a környezete, ahogy az ember is nagy hatással van a 
környezetre, manapság ez sajnos inkább negatív. Tananyagaink segítségével növeljük az 
ökotudatosságot, a környezeti negatív hatásokat pedig csökkentjük. 
Az egyénileg vagy csapatban végzett alkotótevékenységek során a gyerekek biztonságos 
(modellezett) helyzetben önállóan igazodnak el a változó körülmények és elvárások között. 
Folyamatosan szükség van a tervhez viszonyított haladás ellenőrzésére, értékelésére, célok 
kitűzésére, szükség szerinti újratervezésre. A tanulók meglévő ismereteiket kreatív 
alkotótevékenységek során újraszervezik, alkalmazzák, további tapasztalatokkal bővítik, 
gyakorlattá téve az autonóm tanulási folyamatot.  
A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának lehetőségeiről 
tájékozottak a tantervi témák szerinti területeken. Az egyes munkatevékenységek értékét 
felismerik a társadalom boldogulásában, a hétköznapok biztonságában. 
A technológiai kultúrák, az emberiség történetét meghatározó nagy találmányok, életvitelünk 
hagyományainak megismerése során a gyerekek értékeket fedeznek fel, felismerik azok jövőt 
meghatározó szerepét. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös 
elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanulás- 
és tanításszervezési eljárások. 
Évfolyamról évfolyamra haladva a tanulók önállósága egyre nő a tervezési folyamatban, az 
anyaghasználatban, a cél eléréséhez vezető tanulási út megválasztásában. A pedagógus 
közvetlen irányító és ellenőrző szerepe változik, hangsúlyosabb lesz a segítő, támogató 
jellege.  

A témakörök sorában szereplő „Szabad alkotás” megadott időkeretébe az iskola helyi 
tantervében a technika és tervezés tantárgy A, C és D moduljaiból választhat tartalmakat az 
intézményi sajátosságok, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével. A jelenségalapú 
tanulás biztosítására ebben az időkeretben akár a modulokon átívelő komplex alkotó folyamat 
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is megvalósítható egy projekt keretében. 

A tanulók felismerik az ember személyes felelősségét a környezet alakításában. Lokális 
tevékenységeikben megjelenik a globális felelősség érzése. Konkrét problémahelyzetekben – 
a gyerekek életkori sajátosságaival összhangban – cselekvő elkötelezettség jellemzi őket: 
tudnak és akarnak tenni önmagukért, másokért, a helyért, ahol élnek. 

5–6. Évfolyam 

A kétéves szakasz tevékenységei építenek az 1–4. Évfolyamon kialakult motivációs bázisra, 
anyagismeretre, szerszám- és eszközhasználatra. Minden témakörben átfogó rendezőelv a 
múlt–jelen–jövő együttállása. Tevékenységeik során a tanulók vizsgálják, hogy a múltban ezt 
hogyan végezték az emberek, megismerkednek hagyományainkkal, értékeinkkel. A múlt 
örökségén túl megismerik, melyek, milyenek a mai lehetőségeink, milyenek a jövőbeni 
kilátásaink. Ez a szemléletmód alkalmassá teszi a felnövekvő nemzedéket a változások 
értékként, lehetőségként történő kezelésére. Hangsúlyos, hogy minden tevékenység a 
környezet- és egészségtudatosság irányába mutat, kiemelve az egyén, a közösség felelősségét.  

A gyerekek a tanórákon mindig terveznek, készítenek valamit. A munkafolyamat 
komplexitása biztosítja a jelenségalapú tanulást. Ehhez megfelelő pedagógiai és környezeti 
feltételeket kell biztosítania az intézménynek, a fenntartónak. Kiemelten fontos a biztonságos 
munkakörnyezet megteremtése, ezért a csoportbontás, az anyagellátás, a megfelelő 
biztonságos használatot lehetővé tévő eszközök, a szaktantermi környezet nélkül a tantervi 
követelmények nem teljesíthetőek. 

A pályaorientáció keretében javasolt – akár a tanórai vagy más, témanapokhoz kötődő 
időkeretben – a tantárgy tartalmához igazodóan tanévenként üzem-, munkahely-látogatás 
szervezése. 

Az 5–6. Évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Gazdálkodás, munkamegosztás 6 
Otthon a lakásban 10 
Táplálkozás és ételkészítés 18 
Textiltechnika 14 
Szabad alkotás 20 

Összes óraszám: 68 
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TÉMAKÖR: GAZDÁLKODÁS, MUNKAMEGOSZTÁS 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 
és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A személyes pénzügyi tevékenységek és a fogyasztás megszervezésével kapcsolatos 
kompetenciák fejlesztése 

 A háztartás, a család mint gazdálkodási egység 
 Családellátó tevékenységek munkaszervezése és munkamegosztása 

FOGALMAK 

Család, háztartás, gazdálkodás, bevételek, kiadások, családellátó tevékenységek, 
munkamegosztás, munkaszervezés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Családi heti időmérleg elemzése: családellátó tevékenységek beazonosítása, 
munkamegosztás helyzetértékelése. Véleményformálás, vélemények ütköztetése 

 Egy választott családellátó tevékenység (pl. Egy konkrét étel elkészítése, heti mosás stb.) 
Elemzése. Ráfordítások: szükséges anyagok, eszközök, energiafelhasználás, munkaórák, 
környezetterhelés  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság Energiafelhasználás a 
háztartásokban 17. Oldal. 

„Az energia a háztartásokban sokféle formában van jelen. Felhasználásuk szempontjából 
az alábbi kategóriák a legfontosabbak” 
 

 Itt az oktató bemutathatja az otthoni energia felhasználás különböző kategóriáit. Ezek 
megismerése után hasznos tippeket gyűjthetnek, hogy az egyes területeken, hogyan 
lehetne spórolni. 

 A vizsgált folyamat értékelése, optimalizálása. Gazdálkodási, takarékossági lehetőségek 
számbavétele 
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TÉMAKÖR: OTTHON A LAKÁSBAN  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 
számszerűsít; 

 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén ésszerű kockázatokat felvállal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műszaki kommunikáció értelmezése és alkalmazása 
 Digitális tervezés alkalmazása 
 Véleményformálás támogatása a környezettudatos otthon kialakításáról 
 Különböző korok otthonainak összehasonlítása, véleményformálás 
 Otthon a településen  
 Közlekedési rendszerek 
 Az épületek rajzai 
 Az épületek főbb szerkezeti elemei, anyaga, a tulajdonság és felhasználhatóság 

összefüggései 
 Helyiségek funkciói, térkapcsolatai, tájolása 
 Helyiségek kialakításának, berendezésének szempontjai 
 A lakás stílusa, hangulata 
 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

FOGALMAK 

Épület, telek, helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz; szerkezeti elemek, anyagok; helyiségek 
területigénye, funkciói; térkapcsolat, tájolás, a lakótér kialakítása; a lakberendezés elemei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Műszaki rajzok értelmezése, olvasása 
 Makettépítés elemekből, mintaívekből. Épület, telek, településrész vagy település 

makettjének elkészítése 
 Egyszerű tértervezés és téralakítás különböző eszközökkel. Építés dobozokból vagy más 

elemekből 
 Rajzolvasás: eligazodás helyszínrajzon, alaprajzon, homlokzati rajzon – építészeti elemek 

beazonosítása 
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 Saját lakóház leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás 
 Ismert épület bejárása, új megfigyelési szempontok meghatározásával, vázlatkészítés 
 Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési 

szempontok szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 

TÉMAKÖR: TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉTELKÉSZÍTÉS 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
 Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
 Ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A táplálkozás jelentőségének értelmezése az egészségtudatos életvitelben 
 Fogyasztói tudatosság alkalmazása az egészséges táplálkozás – mint önérdek – mentén  

 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság Energiatakarékos tippek: 
főzés, táplálkozás 23. Oldal.  
 

 Hasznos tippeket adunk a diákoknak, ahhoz, hogy minél energiatakarékosabban 
főzhessenek otthon.  

 Rugalmas alkalmazkodás döntési helyzetekben 
 Kezdeményező és kitartó munkavégzés alkalmazása 
 Táplálkozás az egészségtudatos életvitelben 
 Élelmiszerek, ételek, tápanyagok 
 Konyhatechnikai eljárások 
 A felhasznált élelmiszerek eredete, forrásai 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Hazai termelők támogatása 
17. Oldal. 
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„Azzal is sokat tudunk tenni a környezetért, hogyha zöldséget és gyümölcsöt hazai 
termelőktől veszünk, illetve, hogyha előnyben részesítjük az idényzöldségeket és 
gyümölcsöket és azokat fogyasztjuk.” 

 Itt a tanár elmondhatja a gyereknek, hogy mennyire fontos a környezetvédelem 
szempontjából, hogy támogassuk a hazai termelőket.  

 A felhasznált élelmiszerek tulajdonságai 
 Az ételkészítés folyamata  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság Energiatakarékos tippek: 
főzés, táplálkozás 23. Oldal. 

 Hasznos tippeket, ötleteket adunk, hogy hogyan lehet energiatakarékosan főzni.  
 Az ételkészítés, terítés, tálalás eszközei 
 Biztonságos élelmiszer-, ételkészítés, étel 
 A magyar konyha értékei, hagyományai 
 Hungarikumok, tájjellegű ételek  
 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

FOGALMAK 

Táplálkozás és egészség; élelmiszer, étel, tápanyag, tápanyagszükséglet, szénhidrátban 
gazdag élelmiszerek; fehérjékben gazdag élelmiszerek; étkezési zsírok; vitaminban és ásványi 
anyagokban gazdag élelmiszerek; fűszerek, tésztalazítók, ételkészítési eljárások, magyar 
konyha, tájjellegű ételek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Okostányér” elemzése, élelmiszertípusok beazonosítása. Főbb élelmiszertípusok 
vizsgálata, kóstolása, értékelése (pl. Zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek stb.) 

 Heti étrend elemzése, értékelése megadott szempontok szerint 
 Fogyasztói kosár készítése – élelmiszerek csoportosítása megadott szempontok szerint 
 Ételkészítési gyakorlatok tervezése, kivitelezése, különféle alapanyagok kiválasztása, 

mérése, előkészítése, konyhatechnikai eljárások alkalmazása  
 Az elkészült ételek kóstolása, értékelése. A munkaszervezés, munkavégzés értékelése 
 Terítési gyakorlat. Egyes ételek fogyasztásához használt eszközök beazonosítása, 

használata 
 Receptgyűjtés megadott szempontok szerint 
 Látogatás élelmiszer-feldolgozó üzemben vagy piacon. Film megtekintése a témában 
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Témakör: Textiltechnika 

Javasolt óraszám: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Kreatív alkotás alkalmazása 
 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 
 Textil alapanyagok és félkész termékek 
 Szövött és hurkolt textíliák előállításának kézműves technológiái és eszközei 
 Textíliák díszítésének technológiái és eszközei 
 Anyagok biztonságos megmunkálása 
 Viseletek, hagyományok, hungarikumok 
 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

FOGALMAK 

Textil alapanyagok, textilkészítési eljárások, kézi varrás, hímzés, textilfélék csoportosítása, 
ruházat, viselet, a ruházat gondozása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Textilek anyagvizsgálata, alapanyagok beazonosítása, csoportosítása. Még nem 
alkalmazott textilkészítési eljárások kipróbálása (fonás, csomózás, nemezelés, szövés, 
hurkolás) 

 Textíliák díszítése: Még nem alkalmazott festési mód kipróbálása 
 Hímzések, díszítmények: Saját vagy választott vidék hímzésének, motívumainak 

rajzolása, öltéstípusainak kipróbálása, alkalmazásuk ruházaton 
 Látogatás múzeumban, tájházban, alkotóházban, népi együttesnél, vagy film megtekintése 

a témában. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés 
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TÉMAKÖR: SZABAD ALKOTÁS 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 
 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét. 
 A problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 
 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kreatív alkotás alkalmazása 
 Design thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása problémamegoldás során 
 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 

FOGALMAK 

Problémamegismerés, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés, tervezés, 
alkotás (minta), használatbavétel, gyártás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A szabad alkotás időkeretében az egyes témakörök alkotótevékenysége bővíthető, vagy 
más modul tevékenységrendszere választható a tanulók érdeklődése, az iskola lehetőségei 
szerint 

A tevékenységek megvalósításához háztartástan szaktanterem szükséges, az előírt 15 tanuló 
foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a háztartást modellező konyharésszel (3-5 fős 
csapatok foglalkoztatására), háztartási gépekkel, eszközökkel. 
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7. Évfolyam 

A nevelési-oktatási szakasz tanóráin folytatódik az alkotótevékenységre épülő tanítási 
folyamat. Hangsúlyosabbá válnak a felnőtt szerephez tartozó döntési folyamatok, biztonságos 
iskolai keretek közötti szimulált környezetben. Fókuszba kerül a pénzügyi tudatosság, az 
otthonteremtés és -fenntartás, a család ellátása, mindez úgy, hogy az egyén feladatain és 
érdekein túl a társadalmi érdekek, globális célok is helyet kapnak a döntési folyamatban.  

A tanórai munkák során komplexebbé válnak a tevékenységek, a tanuló csapatban, 
munkamegosztásban dolgozik, modellezve a családi vagy munkahelyi munkamegosztást. 
Mivel a tevékenységek időigényesek, ezért javasolt a tanórák tömbösítése, alkalmanként 
legalább két tanóra megtartása. Fontos, hogy a tanulóknak a tanulási folyamat során legyen 
alkalmuk üzem-, munkahely-látogatásra, ahol már az iskolaválasztási, megélhetési 
szempontok is előtérbe kerülnek. 

Ajánlott a tantárgy kiterjesztése a 8. Évfolyamra, mivel a tantervi szabályozás szerint a 
középfokú iskolában a tanulónak már nincs lehetősége a tantárgy tanulására. Ezért az 
intézmény felelőssége, hogy tanórai vagy tanórán kívüli keretekben, a kialakított 
feltételrendszert kihasználva, lehetőséget, időkeretet biztosítson olyan ismeretek elsajátítására, 
olyan készségek fejlesztésére, melyeket alkalmazva a tanuló tudatosan hoz döntéseket 
majdani életében. 

A 7. Évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Gazdálkodás, munkamegosztás 4 
Otthon a lakásban 6 
Táplálkozás és ételkészítés 8 
Textiltechnika 6 
Szabad alkotás 10 

Összes óraszám: 34 

 

TÉMAKÖR: GAZDÁLKODÁS, MUNKAMEGOSZTÁS 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 
és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 
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gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tudatosság alkalmazása a tanuló saját életvitelével kapcsolatos döntéseiben 
 A véleményformálás támogatása 
 A háztartási, családi költségvetés 
 A háztartás fogyasztása, környezetterhelése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság – Energiatakarékosság az 
otthonunkban 18. Oldal.  

„Talán meglepő, de az energiafogyasztásunk csökkentését nemcsak úgy tudjuk elérni, ha 
egyáltalán nem használunk elektromosságot igénybe vevő eszközöket. Egy kevés 
odafigyeléssel, egyszerű fogásokkal és a használat optimalizálásával nagy mértékben 
spórolhatunk a fogyasztásunkon, ami a család költségvetésének is jót tesz.” 

 Itt a diákok a háztartás különböző területeire kivetítve kaphatnak hasznos tippeket és 
tanácsokat, hogy kevesebb energiát fogyasszanak.  

 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Víztakarékosság – Víztakarékos eszközök 11. 
Oldal. 

 Olyan eszközöket mutatunk, amelyeket egy áruházban be lehet szerezni és rengeteg vizet 
meg lehet velük spórolni. 

FOGALMAK 

A háztartási költségvetés feladata; készítésének formái; takarékossági formák; vagyonleltár, 
értékek védelme; környezetterhelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Különböző élethelyzetekben (feladatleírásban) lévő családok havi költségvetésének 
elkészítése, elemzése 

 Bevételek, kiadások csoportosítása, rendszerezése. Javaslattétel a fogyasztás 
optimalizálására 

 Vagyonleltár készítése a szaktanterem meghatározott részéről 
 Látogatás egy közeli bankfiókba vagy banki tanácsadó meghívása: Tájékozódás 

megtakarítási lehetőségekről, a bank által nyújtott szolgáltatásokról 

TÉMAKÖR: OTTHON A LAKÁSBAN  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és a díszek szerepének értelmezése, 
alkalmazása a lakberendezésben 

 Kreatív tevékenységek készségeinek fejlesztése 
 Életterek, otthonok 
 Lakberendezési tervek, rajzok, makettek (digitális tervezés és kivitelezés) 
 A konyha mint munkahely kialakításának higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai 

szempontjai 
 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

FOGALMAK 

Fény, fényerősség, fényforrások, a lakás világítása: általános, helyi és hangulatvilágítás; 
színek, anyagok, minták, díszek szerepe; a konyha bútorai, konyhai gépek elhelyezése; 
higiénia, munkaszervezés, ergonómia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Látogatás lakberendezési áruházban vagy film megtekintése. Megfigyelési szempontok 
szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 

 Berendezési tervek elemzése 
 Konyhaberendezési terv készítése, egyeztetett szempontok szerint, ingyenes 

tervezőprogramok használatával 
 Lakberendezési tárgy vagy dekoráció tervezése, kivitelezése 
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TÉMAKÖR: TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉTELKÉSZÍTÉS 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élelmiszerek megválasztásában fogyasztói tudatosság alkalmazása – az önérdeken túl, 
a társadalmi érdekek mentén is  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Fenntartható termékek – Fenntartható termékek 
8. Oldal. 

„A fenntartható, környezetbarát termékek vásárlása és használata az egyik kulcs eleme a 
fenntartható fogyasztás elérésének. Mitől lesz egy adott termék fenntartható vagy is 
„zöld”?  „ 

 Itt az oktató ismertetheti a gyerekkel, hogy mit is jelent a fenntartható termék.  
 Környezeti szempontok alkalmazása tevékenység értékelése során  
 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 

kapcsolatának vonatkozásában 
 Táplálkozás és egészség 
 Élelmiszer-beszerzés, -tárolás, -tartósítás 
 Ételkészítési folyamat tervezése, kivitelezése 
 Konyhai gépek és alkalmazásuk  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság – Energiatakarékos tippek: 
áram 20. Oldal. 

 Hasznos ötleteket adunk ahhoz, hogy hogyan takarékoskodhatnak az árammal a 
hétköznapokban.  

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 
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FOGALMAK 

Élelmiszer-biztonság, bevásárlás, tárolási módok, tartósítási eljárások, konyhai gépek és 
biztonságos üzemeltetésük; ételcsoportok, menüelemek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Étrendtervezés – az egészséges életmód és a fenntarthatóság szempontjai szerint  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság – Energiatakarékos tippek: 
főzés, táplálkozás 23. Oldal. 

 Hasznos tippeket adunk, ahhoz, hogy főzés közben is takarékoskodjanak a diákok. 
 Ételkészítési gyakorlatok tervezése és kivitelezése. Munkák során a rendelkezésre álló 

konyhai gépek használata, gondozása. Tartósítási eljárások alkalmazása  
 Élelmiszer-beszerzés tervezése, napi, heti, időszakos bevásárlásokhoz  
 Látogatás az iskolai konyhán vagy egy közeli étterem konyháján. Megfigyelési 

szempontok szerinti adatgyűjtés, elemzés 

TÉMAKÖR: TEXTILTECHNIKA  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból;  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz fenntartható termékek – fenntartható termékek 8. 
Oldal. 

„a fenntartható, környezetbarát termékek vásárlása és használata az egyik kulcs eleme a 
fenntartható fogyasztás elérésének. Mitől lesz egy adott termék fenntartható vagy is 
„zöld”?  ” 

 Itt az oktató bemutathatja a diákoknak, hogy mit is jelent, ha egy termék fenntartható. 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Együttműködési készségek fejlesztése 
 Textilkészítés során a gépi varrás biztonságos alkalmazása 
 A tanuló saját képességeinek és érdeklődésének azonosítása a témához kötődően 
 Textilfélék (alapanyagok, késztermékek) környezetünkben 
 Textilfélék tisztítása, gondozása, javítása 
 A háztartási szabás-varrás eszközei 
 Lakástextilek kivitelezése 
 Textilfestés, varrás varrógéppel 
 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

FOGALMAK 

Lakástextilek csoportosítása, egyes típusok gondozása; a textilfestés anyagai, eljárásai; 
varrógép, gépi varrás; foltvarrás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A varrógép üzembe helyezése, használata 
 Egyszerű használati tárgy vagy ruhadarab kivitelezése gépi varrással 
 Maradék textilanyagok gyűjtése, újrahasznosítása a foltvarrás alaptechnikáinak 

alkalmazásával 
 Lakástextil-tervezés, -kivitelezés (lehet párna, terítő vagy közös munka: falikép, függöny, 

játék) 

TÉMAKÖR: SZABAD ALKOTÁS 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 
 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét. 
 A problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 
 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
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 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
 A fizikai és digitális környezetből információt gyűjt a számára vonzó foglalkozások 

alkalmassági és képesítési feltételeiről, keresi a vállalkozási lehetőségeket, a 
jövedelmezőséget és a jellemző tanulási utakat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kreatív alkotás alkalmazása 
 A kerékpár biztonságos használata, karbantartása  
 Design thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása problémamegoldás során 
 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 

FOGALMAK 

Problémamegismerés, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés, tervezés, 
alkotás (minta), használatbavétel, gyártás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A szabad alkotás időkeretében az egyes témakörök alkotótevékenysége bővíthető vagy 
más modul tevékenységrendszere választható a tanulók érdeklődése, az iskola lehetősége 
szerint. 

 

A tevékenységek megvalósításához háztartástan szaktanterem szükséges, az előírt 15 tanuló 
foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a háztartást modellező konyharésszel (3-5 fős 
csapatok foglalkoztatására), háztartási gépekkel, eszközökkel és varrógépekkel. 

MODUL „C”: Kertészeti technológiák 

 

A technika és tervezés tantárgy „C”: Kertészeti technológiák modulja ajánlott azoknak az 
intézményeknek, ahol: 

 A teljes iskolai életet meghatározza a felelős környezet- és egészségtudatos életvitel 
kialakítása és fejlesztése,  

 Az iskolakerti tevékenységeket a természettudományos nevelés alapjának tekintik, 
 Rendelkezik az intézmény iskolakerttel, vagy tervezi annak kialakítását. 

 
Külön jelentősége lehet a modulnak azokban az intézményekben, ahol:  

 Az iskola körzetében élő tanulók kertes lakóházakban élnek (falvakban, 
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kisvárosokban, nagyvárosok kertvárosaiban, zöldövezeteiben), lehetőségük van az 
iskolában elsajátított ismereteket, fejlesztett készségeket otthonukban gyakorlati 
tevékenység során alkalmazni, továbbfejleszteni; 

  A lakosság megélhetésének fő vagy jelentős forrása a mezőgazdaság, hagyománya 
van a gazdálkodásnak; 

 A fiataloknak a mezőgazdaság felé orientálódva esélyük van majdani szakmai 
tanulmányaik után megélhetést biztosító munkára; 

 A családok nehéz körülmények között élnek, s esélyt teremtene számukra, ha 
gyermekeik az iskolában elsajátíthatnák az alapvető családellátó mezőgazdasági 
tevékenységeket; 

 Sajátos nevelési igényű gyermekeket tantermen kívüli eszközökkel is szeretnének 
integrálni az iskola munkájába, ill. Kiemelt cél a szabálykövetés, a társas és életviteli 
kompetenciák, attitűdök fejlesztése, 

 Fontosnak tartják az informális tanulás, szabadtéri és valóságalapú tanulás, az aktív 
rekreáció lehetőségeit. 
 

A kerettanterv értelmezésében az iskolakert bármilyen gyermekközösség (többségében 
óvodai, iskolai) rendszeres és értelmező tevékenységével gondozott, oktatás-nevelés és 
felüdülés céljával művelt kert. 

A tantárgy tanulásának-tanításának célja, hogy alapvető kertészeti ismeretek közvetítésével, a 
tanulók életkorának megfelelő kertművelési, -ápolási technikák elsajátításával, 
begyakorlásával biztosítsa a környezet- és egészségtudatos életvitel vezetésének feltételeit. 

A modul ismeretanyaga hátteret teremt olyan napi döntések meghozatalához, amelyek tudatos 
fogyasztói magatartásról tesznek tanúságot. 

Az iskolakertben végzett munka – biztonságos, felnőttek által irányított kertművelés – 
megteremti a feltételrendszerét annak, hogy a tanulók döntéseikért, cselekedeteikért és azok 
következményeiért felelősséget vállaljanak, felelősségtudatuk elmélyüljön. Lehetőséget 
teremt arra, hogy a tanulók a gyakorlatban tapasztalhassák meg a munkamegosztás 
jelentőségét, az egyénenként, kis csoportokban végzett munka összeadódó értékét, az 
együttműködés jelentőségét, az értékteremtés, az alkotás örömét, a munka megbecsülését. 
Ezek együttesen szolgálják a teljes nevelési folyamatot átható, munkára, életpálya-építésre, 
együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelés megvalósítását, az önismeret, a társas 
kultúra fejlesztését. 

A tanulók megismerik szűkebb környezetük (vidékük, tájegységük) sajátos mezőgazdasági 
hagyományait, őshonos növényeit, állatait. Néprajzi ismereteiket gyakorlati tapasztalatokkal 
egészítik ki. Felértékelődik a környezet folyamatos észlelése, a népi kalendárium, a jeles 
napok bölcsessége, az előttünk járó generációk tudása, tapasztalata. 

Az egészségnevelés terén kiemelkedő jelentőségű a modul tanítása, hiszen élelmiszer 
előállításáról szól. A kerti terményeket azonnal megkóstolhatják a gyerekek, feldolgozhatják, 
tartalékot képezhetnek. Mindezek a tevékenységek az élelmiszer-biztonság és az 
öngondoskodás irányába mutatnak. A gyerekek megismerik, vásárlás során ki tudják 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kert
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választani az egészséges élelmiszereket, biztonsággal tudják azokat feldolgozni, tárolni. 

Az iskolai kerti tevékenység otthon a családot is arra késztetheti, hogy néhány alapvető 
növényt termesszenek, illetve alkalmat teremthet számukra új fajok, fajták vagy éppen a régi, 
őshonos, mára elfeledett növények megismerésére, kipróbálására. 

A rendszeresen végzett kerti munka az egészséges testmozgáson túl a lelki egészség 
megőrzésének is egyik eszköze. 

A környezeti nevelés terén a környezet ismeretén alapuló tudatosságot alakítunk ki. A 
tantárgy tanítása során a tanuló megtapasztalja az erőforrások tudatos, takarékos használatát 
(pl. Locsolás-esővízgyűjtés, komposztálás stb.), a felelősségteljes gazdálkodás gyakorlatát. 
Így válik napjai részévé a javakkal való észszerű gazdálkodás, s megtanulja mérlegelni 
döntései következményeit és kockázatát. A Víztakarékosság, Anyagtakarékosság 
tananyagunkban ezekhez találnak további információkat, hasznos tippeket.  

A kertben mint „szabadtéri tanteremben” megvalósuló valóságalapú tanulás lehetőséget nyújt 
más tantárgyak ismeretanyagának szemléltetésére, mélyebb megértést, gyakorlati alkalmazást 
célzó tanítására a jelenségalapú tanulás keretében. 

Az iskolakerti munka csak a tanév meghatározott részében végezhető, ezért a témakörök 
sorában szereplő „Téli tevékenységek” megadott időkeretébe az iskola helyi tantervében a 
technika és tervezés tantárgy A, B és D moduljaiból választhat tartalmakat, az iskolakerthez, 
biztonságos közlekedéshez kapcsolódó témákat, az intézményi sajátosságok, a tanulók 
érdeklődésének figyelembevételével. 

5–6. Évfolyam 

A kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanításának középpontjában az egészség- és 
környezettudatos életvitel áll. A tanuló megismeri az iskolakertben termesztett zöldségféléket, 
gyümölcsöket, fűszer- és gyógynövényeket, szántóföldi növényeket, jelentőségüket, helyüket 
az étrendünkben. Megismeri ezek tárolásának, tartósításának, elkészítésének különféle 
módjait.  

A tanulási folyamat valóságra épülő, jelenségalapú, tapasztalati, cselekvésorientált 
tevékenység. A tanuló haszonnövényekkel foglalatoskodik, a tanórákon valódi földet 
művelve, saját terv mentén; csapatban dolgozva zöldségeket, gyógy- és fűszernövényeket 
termeszt, kóstol, feldolgoz, elfogyaszt. Ez a tevékenység problémamegoldásra, munkára 
készteti a tanulót, alkalmat ad az együttműködésre, a közösséghez tartozás megélésére. 

Tevékenysége során a tanuló megismerkedik a hagyományos gazdálkodással, a mai 
nagyüzemi termesztéssel, megtapasztalja, hogy milyen a gazdák élete. 

A kertalapú tanulás fő helyszíne az iskolakert, mely égig érő tanteremként funkcionálva teret, 
helyet ad a tanórán kívüli tevékenységnek is. Mindez folyamatos projektalapú munkát kíván a 
tanulótól, hiszen a termesztési időszak tavasztól őszig, a tanéveken átívelve tart, így az egyes 
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évfolyamok egymásba fonódnak, a nyári szünetben is gondozni kell a növényeket, be kell 
takarítani a termést. 

Hangsúlyos a fenntarthatóságra nevelés: az iskolakert nemcsak segít megismertetni a 
természetet, hanem felelős, gondozói magatartás kialakítását is szolgálja. Ebben gyakorlati 
tapasztalatokkal támogatja a természetismeret, a hittan és etika fenntarthatósággal, a 
természeti környezetünk iránti felelősséggel kapcsolatos tartalmait. 

A kert, a kertben végzett munkatevékenység, a gazdálkodás továbblépési lehetőséget kínál a 
felsőbb évfolyamokon indított diákvállalkozás, a gazdálkodási-pénzügyi ismeretek 
közvetítésének irányába. 

Az 5–6. Évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Ősz a zöldségesben és a gyümölcsösben 8 

Élet a talpunk alatt 4 

Téli tevékenységek 10 

Zöldségnövények termesztése 12 

Gyógynövénytermesztés és szántóföldi kultúrák 6 

A talaj gondozása, javítása 4 

Növényvédelem a biokertben  4 

Téli tevékenységek 10 

Zöldségfélék, gyógynövények termesztése az iskolakertben 10 

Összes óraszám: 68 

 

TÉMAKÖR: ŐSZ A ZÖLDSÉGESBEN ÉS A GYÜMÖLCSÖSBEN 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 
 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Problémahelyzetben megoldási stratégiák összehasonlítása 
 Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 
 A növényekről, az egészséges táplálkozásról tanult ismeretek szintetizálása, alkalmazása 
 Környezet- és egészségtudatos véleményformálás 
 A fenntartható fejlődés értelmezése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Fenntartható termékek – Mi is az a 
fenntarthatóság? 4. Oldal. 

„A fenntarthatóság legelterjedtebb meghatározását a Brundtland Bizottság fogalmazta 
meg 1987-ben: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen 
szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek lehetőségét arra, hogy ők 
is kielégíthessék szükségleteiket" 

 Itt a tanár pontosan meghatározhatja a diákoknak a fenntarthatóság fogalmát.  
 A cselekvő tudatosság alkalmazása 
 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása munkavégzés során 
 Kertészeti alapismeretek 

 A zöldséges- és gyümölcsöskert jellemző növényei és csoportosításuk: Az 
iskolakertben fellelhető növények azonosítása, jellemzőik; Csoportosítás szempontja: 
fogyasztásra szánt részek és a gazdasági érettség időpontja szerint 

 Kertművelés és ápolás  
 A betakarítás folyamatai, munkaszervezés: az iskolakertben található zöldség vagy 

gyümölcs betakarításának (szüretelésének) munkafolyamatai, eszközei, 
munkamegosztás a csoportban 

 Baleset-megelőzési szabályok: a használt eszközökkel történő munkavégzés szabályai 
 Élelmiszer-termelés és -feldolgozás 

 Az iskolakertben termesztett növények szerepe, jelentősége az egészséges 
táplálkozásban: a vizsgált növények jellemző tápanyagai, szerepük szervezetünk 
egészséges működésében 

 Ételkészítési technológiák a megtermelt élelmiszerek feldolgozásához: a betakarított 
termés feldolgozása, téli tárolása (pl. Must, befőtt, lekvár, savanyúság készítése, 



                  

Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban 

SKHU/WETA/1901/4.1/022 
 

87. 

   

 

aszalás, fagyasztás, vermelés stb.) 
 Higiéniai és élelmiszer-biztonsági szabályok: a végzett munkafolyamatok higiéniai 

szabályai  
 Az élelmiszer-termelés hagyományai, értékei, hungarikumai: a feldolgozott 

élelmiszerhez köthető hagyományaink, értékeink bemutatása 
 Pályaorientáció  

 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, élelmiszeripari) szakmák, 
foglalkozások: élelmiszeripari szakmacsoport 

 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

FOGALMAK 

Zöldség, gyümölcs, élelmiszer, biológiai érettség, gazdasági érettség, étel, tápanyag, 
tartósítási eljárások, higiénia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Séta az iskolakertben. Az egyes kertrészek elkülönítése, a növények szempontok szerinti 
megfigyelése, tapasztalati vizsgálata (érintés, szaglás, ízlelés). Növények, növényi részek 
begyűjtése, csoportosításuk 

 Az iskolakerti lehetőségek szerint betakarítás (gyümölcs vagy zöldség). Munkaszervezés, 
munkavégzés. A feldolgozás előkészítése 

 A termés feldolgozása – a lehetőségek szerint mustkészítés, lekvárfőzés, befőzés vagy 
savanyítás, esetleg aszalás 

 A felhasznált anyagok beazonosítása (szerepük a táplálkozásban, a készítményben) 
 Ételkészítési gyakorlatok előkészületei során alkalmazott szabályok: kézmosás, hajviselet, 

védőruha. A felhasznált eszközök, anyagok tisztasága, a tisztítás módjainak alkalmazása, 
eszközeinek, anyagainak használata 

 Választott hungarikumok bemutatása – projekt, csapatban. Javaslattétel helyi értéktárba 
történő beválasztásra 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról – 
önálló munka. A mi cégünk – storyline játék: a témakörben tanult ismeretek mentén a 
gyerekek egy cég dolgozói, bemutatják egymásnak foglalkozásukat (Mit, hol tanultak? Mi 
a szakmájuk, a foglalkozásuk? Hogyan telik egy napjuk a munkahelyen?) 

TÉMAKÖR: ÉLET A TALPUNK ALATT 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 
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számszerűsít; 
 Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Digitális kompetenciák alkalmazása mérési, vizsgálati eredmények rögzítése, elemzése 
során 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Tényeken alapuló következtetések levonása 
 Felelősségérzés a munkavégzés eredményéért és minőségéért 
 Talajtani alapismeretek: 

 A talajszelvény fogalma: a talaj szintjei, a talajképződés folyamata. 
 A talaj alkotói, jellemzői, egyszerűbb talajvizsgálatok; a talaj színe, szerkezete, 

kötöttsége; a talajnedvesség kimutatása, vízáteresztő képesség vizsgálata a 
környezetben fellelhető mintákon 

 A környezeti állapot mérésének, értékelésének eljárásai, eszközei: a talaj 
megfigyelése, vizsgálata; eredmények rögzítése, értékelése; élőlények a talajban; 
komposztvizsgálatok 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – A szerves hulladék és a 
komposztálás 13. Oldal. 

 A szerves hulladék a szelektíven gyűjthető hulladék egy fontos fajtája. Fontos tudni, 
hogy minden, ami élt az le tud bomlani. Szervesnek számít minden lebomló növényi 
vagy állati eredetű hulladék. 

„A komposztálás egy egyszerű, gyors és olcsó biológiai folyamat, mely a konyhai és 
kerti szerves hulladékot átalakítja értékes és tápanyagokban gazdag humuszszerű 
anyaggá.” 

 Itt az oktató bemutathatja a diákoknak a komposztálást és annak folyamatát. Illetve, 
hogy mi kerülhet a komposztba.  

 Az egyes műveletek végzésének szerszámai, eszközei és használatuk 
 Kertművelés és -ápolás  

 Baleset-megelőzési szabályok 
 A talajművelés eljárásai: forgatás, lazítás és porhanyítás, tömörítés, egyengetés 

 Pályaorientáció  
 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, élelmiszeripari, geológiai, 

talajtani) szakmák, foglalkozások: mezőgazdasági szakmacsoport  
 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

FOGALMAK 

Talaj, talajalkotók, humusz, lebontó szervezetek, kötöttség, vízáteresztő képesség, komposzt 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Megfigyelések végzése az iskolakertben, a természetismeret tantárgyban tanultak 
beazonosítása talajszelvényen 

 Mintavétel az iskolakert talajából. Minták vizsgálata irányítással. Mérési eredmények 
rögzítése, értékelése. Beavatkozás tervezése 

 Az iskolakert talajművelési feladatainak végzése 
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról – 

önálló munka 

TÉMAKÖR: ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Tervezési folyamat során algoritmizálás alkalmazása 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Tevékenységek, beavatkozások következményének mérlegelése 
 Döntéshozatal során ismeretek alkalmazása, véleményformálás, konszenzusra jutás 
 Cselekvő tudatosság alkalmazása 
 Önismeret, társas kompetenciák fejlesztése, csapatban végzett munkatevékenységek 

során, különböző szerepekben 
 Kertészeti alapismeretek 
 A környezeti állapot mérésének, értékelésének eljárásai, eszközei: a vetőmagok 

jellemzői, a csírázás feltételei  
 Az egyes műveletek végzésének szerszámai, eszközei és használatuk  
 Növénytermesztési módok: a vetésforgóban, a vegyeságyban történő termesztés; a 
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vetésforgó hatása a talajra és a növények fejlődésére, a növényvédelemre; a 
növénytársítás alapvető szabályai, alapvető konyhakerti növények egymásra gyakorolt 
hatása; öntözési ismeretek (öntözési módok, öntözési idő, takarás és öntözés, 
gyökerezési mélység, öntözővíz minősége: hőmérséklet, oldott anyagok, mulcsozás 
szerepe)  

 Vetési, termesztési terv: a növények csoportosítása választott termesztési mód, 
tápanyagigényük, vetési idejük és termésidejük szerint 

 Kertművelés és -ápolás  
 A vetés műveletei; talaj-előkészítés, vetés szabadföldbe (sorba, szórva, fészekbe)  
 A kertrész gondozási munkái: öntözés, egyelés, gyomlálás, karózás, betakarítás, terv 

szerint másod- és harmadvetés 
 Komposztálás – komposztálható anyagok a kertben  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Hogyan 
komposztáljunk? 14. Oldal.  

„Hogy elkészítsük saját szerves forró-komposzt halmunkat várnunk kell egy darabig, 
amíg elég összetevő összegyűlik ahhoz, hogy legyen egy körülbelül 1 méter magas 
halmunk. Javasolt a halmon belül zöld és barna rétegeket létrehozni a jobb keveredés 
érdekében.” 

 Itt a komposztálás folyamatával ismerkedhetnek a diákok. Ha van rá lehetőségük 
buzdítsuk a diákokat arra, hogy szüleik segítségével készítsenek komposztálót otthon.  

 A méhek jelentősége a növénytermesztésben: beporzás, termésképződés  
 A növénytermesztés és állattartás hagyományai, értékei, hungarikumai; méhek élete és 

„munkája”; a méhtartás hagyományai  
 Baleset-megelőzési szabályok 

 Élelmiszer-termelés és -feldolgozás 
 A méz előállítása, tárolása, feldolgozása, felhasználásának szabályai; méhészeti 

termékek 
 Az élelmiszer-termelés hagyományai, értékei, hungarikumai; vidékünk mézes 

hagyományai 
 Pályaorientáció  

 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, élelmiszeripari) szakmák, 
foglalkozások: kertész, méhész  

 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

FOGALMAK 

Növények ivaros szaporodása, beporzás, termésképződés, mag, csíra, sziklevél, csírázási 
próba, környezeti igény, tűrőképesség, vetésforgó, vegyeságy, növénytársítás, vetési módok, 
másod- és harmadvetés, öntözési módok, mulcsozás, méhcsalád, méhészet, méhészeti 
termékek 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Környezeti megfigyelések végzése, eredmények összevetése az éves munkák rendjével, a 
népi megfigyelésekkel 

 A vetőmagkészlet áttekintése, vizsgálata 
 A szerszámoskamra áttekintése, szerszámok ellenőrzése, szükség szerinti előkészítése 
 Termesztési módok hatásvizsgálata, információgyűjtéssel, tapasztalatok összegzésével 
 A növények vízigény szerinti csoportosítása, öntözés tervezése 
 Vetési, termesztési terv készítése magas ágyáshoz – csapatonként 
 Vetési előkészületek, vetési munkák elvégzése 
 Megfigyelés, változások rögzítése, a veteményes gondozási munkálatainak végzése 
 Komposztálható anyagok gyűjtése, komposztálás  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Hogyan komposztáljunk? 
14. Oldal.  

„Hogy elkészítsük saját szerves forró-komposzt halmunkat várnunk kell egy darabig, amíg 
elég összetevő összegyűlik ahhoz, hogy legyen egy körülbelül 1 méter magas halmunk. 
Javasolt a halmon belül zöld és barna rétegeket létrehozni a jobb keveredés érdekében.” 

 Itt a pedagógus a komposztálás folyamatát ismertetheti a diákokkal.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság Mit tegyünk a komposztba? 
15. Oldal. 

 „gyümölcs és zöldség héjat 
 Tojáshéjat 
 Növényi részeket, kukoricacsövet  
 Teafüvet, kávézaccot” 

Ez csak néhány példa, hogy mi az, ami bekerülhet a komposztba. A továbbiakat a tananyagból 
tudhatják meg a tanulók. Ha az iskolában vagy otthon lehetőség van rá, készítsenek a diákok 
komposztálót és osszák meg egymással a tapasztalataikat.  

 A virágzás, termésképződés megfigyelése, feljegyzések készítése 
 Látogatás egy gazdaságban, vagy gazda, méhész meghívása rendhagyó órára 
 Ételkészítési gyakorlat méz felhasználásával a lehetőségek szerint (édesítés mézzel, mézes 

sütés stb.) 
 
 
 
 
 
 



                  

Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban 

SKHU/WETA/1901/4.1/022 
 

92. 

   

 

TÉMAKÖR: GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS ÉS SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
 Ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A növény azonosításához szükséges lényeges tulajdonságok felismerésének fejlesztése 
 Jellemző tulajdonságok és termesztési igények közötti összefüggések értelmezése 
 Problémahelyzetben megoldási stratégiák összehasonlítása 
 Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 
 Véleményformálás az egészséges táplálkozásról 
 Környezet- és egészségtudatos szempontok alkalmazása a tevékenységek végzése során 
 Globális élelmezési probléma értelmezése 
 A cselekvő tudatosság alkalmazása 
 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása munkavégzés során 
 Kertészeti alapismeretek 

 Az egyes műveletek végzésének szerszámai, eszközei és használatuk 
 A fűszernövénykert jellemző növényei, csoportosításuk és felhasználásuk 
 Szántóföldi növényeink, csoportosításuk és felhasználásuk 

 Kertművelés és -ápolás 
 Baleset-megelőzési szabályok 
 Őszi munkák a fűszer- és gyógynövénykertben: növényi részek begyűjtése, magfogás, 

növények ritkítása, visszametszése, fagyvédelme 
 Őszi munkák a szántóföldi parcellában: betakarítás, téli tárolás előkészítése 

 Élelmiszertermelés és -feldolgozás 
 Az iskolakertben termesztett növények szerepe, jelentősége az egészséges 

táplálkozásban 
 Ételkészítési technológiák a megtermelt élelmiszerek feldolgozásához 
 Higiéniai és élelmiszer-biztonsági szabályok 
 Az élelmiszer-termelés hagyományai, értékei, hungarikumai 
 Az állattartás hagyományai, értékei, hungarikumai 
 A gabonafeldolgozás (malom-, sütőipar) technológiai folyamatai 

 Pályaorientáció 
 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, élelmiszeripari) szakmák, 
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foglalkozások 
 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

FOGALMAK 

Gyógynövény, fűszernövény, gabonafélék, olajnövények, nagy fehérjetartalmú növények; 
takarmánynövények, ipari növények; GMO, liszt, dara, kása, lisztek jelölési rendszere, a 
kenyér alapanyagai 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A szerszámoskamra szerszámai, eszközei, azok gondozása, balesetmentes használata 
 Séta az iskolakertben. Növények, kultúrák megfigyelése, a megfigyelések rögzítése 
 Térképkészítés. Védnöki rendszer szervezése 
 Biztonság a kertben 
 Növények begyűjtése, betakarítása 
 Magok begyűjtése 
 Növényápolási munkák végzése 
 A téli időszakra szükséges felkészülés az iskolakert sajátosságai szerint 
 A begyűjtött élelmi anyagok feldolgozása, a termékhez igazodóan többféle módon 
 Az egyes technológiai folyamatok alkalmazása 
 A megismert szabályok alkalmazása 
 Ételkészítési gyakorlat, a megismert (termesztett) alapanyagok felhasználásával a saját 

vagy választott vidék jellemzői, hagyományai szerint 

TÉMAKÖR: A TALAJ GONDOZÁSA, JAVÍTÁSA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít; 
 Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
 Ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Tényeken alapuló következtetések levonása 
 Felelősségérzés munkavégzésének eredményéért és minőségéért 
 Kertészeti alapismeretek 

 Talajjavítási módok 
 A talajerő-utánpótlás szükségessége és lehetőségei (állati és növényi szerves trágyák, 

műtrágyák előnyei-hátrányai); a talaj védelme  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Társadalom és környezet – Az emberi 
tevékenységek káros következményei – Talaj alfejezet 7. Oldal. 

„Talaj: Szennyezést általában a hulladéklerakók okoznak, de közvetetten a 
vízszennyezés is okozhat a talajban minőségi rombolást. A szennyezés itt is széleskörű 
lehet, a gyárak, üzemek „kint felejtett” vegyi hordóikkal vagy a mezőgazdaság a 
növényvédőszerekkel, rovarirtókkal okozhatnak károkat. „ 

 Itt a tanár prezentálhatja a diákoknak, hogy mivel és hogyan lehet szennyezni a 
talajt.  

 Kertművelés és – ápolás 
 A talaj előkészítése növénytermesztésre: hulladékgazdálkodás, komposztálás  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – A szerves hulladék és a 
komposztálás 13. Oldal. 

„A szerves hulladék a szelektíven gyűjthető hulladék egy fontos fajtája. Fontos tudni, 
hogy minden, ami élt az le tud bomlani. Szervesnek számít minden lebomló növényi 
vagy állati eredetű hulladék. 

A komposztálás egy egyszerű, gyors és olcsó biológiai folyamat, mely a konyhai és 
kerti szerves hulladékot átalakítja értékes és tápanyagokban gazdag humuszszerű 
anyaggá.” 

 
 Itt a pedagógus ismertetheti a diákoknak a komposztálást.  

 A talaj védelmének módjai (mulcsozás, növényborítás, védelem szermaradványoktól 
és szennyezőktől, megfelelő vízgazdálkodás és öntözővíz, talajnedvesség és 
talajszerkezet – a talajpusztulási folyamatokkal összefüggésben)  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Társadalom és környezet – Az emberi 
tevékenységek káros következményei – Talaj alfejezet 7. Oldal. 

„Talaj: Szennyezést általában a hulladéklerakók okoznak, de közvetetten a 
vízszennyezés is okozhat a talajban minőségi rombolást. A szennyezés itt is széleskörű 
lehet, a gyárak, üzemek „kint felejtett” vegyi hordóikkal vagy a mezőgazdaság a 
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növényvédőszerekkel, rovarirtókkal okozhatnak károkat. „ 

 A talajt pusztító és szennyező folyamatokat mutathatja be a tanár a gyerekeknek.  
 Baleset-megelőzési szabályok 

 Pályaorientáció 
 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, élelmiszeripari, geológiai, 

földmérési) szakmák, foglalkozások 
 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

FOGALMAK 

A talaj tápanyagai; tápanyag-utánpótlás; szerves trágya; műtrágya, komposztálható anyagok; 
komposztprizma, vetésforgó, talajképződés, talajvédelem 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A talaj állapotának megfigyelése, vizsgálata, értékelése, beavatkozások meghatározása 
 A kert őszi munkálatainak végzése, az iskolakert sajátosságai szerint. A talajgondozás 

műveletei, talajtípustól függően – ásás, tápanyag-utánpótlás 

TÉMAKÖR: NÖVÉNYVÉDELEM A BIOKERTBEN 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 A problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 
alternatívákat; 

 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
 Ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában 
 Konkrét problémahelyzetben cselekvő elkötelezettség értelmezése 
 Digitális kompetenciák fejlesztése mérési, megfigyelési adatok összegzése során 
 Ok-okozati összefüggések értelmezése adatok elemzése során 
 Következmények, kockázatok becslésére, értékelésére vonatkozó kompetenciák 
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fejlesztése tervek, tapasztalatok mentén 
 Kertészeti alapismeretek 

 A kert mint ökológiai egység 
 A környezeti állapot mérésének, értékelésének eljárásai, eszközei  
 Az ökológiai (bio) kertművelés alapszabályai (vetésforgó, fajtaválasztás, talajerő-

utánpótlás, immunerősítés) 
 Kertművelés és -ápolás  

 A biogazdálkodás jellemzői 
 Növényi immunerősítő levek készítése és használata 
 A madárbarát, rovar- és méhbarát kert jelentősége a biokertben 
 A vegyszeres növényvédelem előnyei-hátrányai általában és az iskolakertben, az 

ökológiai (bio) gazdálkodásban megengedett szerek jellemzői 
 Pályaorientáció 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági) szakmák, foglalkozások 
 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

FOGALMAK 

Az iskolakert, mint életközösség; növények kártevői; növényvédelem; vegyszer nélküli 
növényvédelem; biológiai növényvédelem; mechanikai növényvédelem; biogazdálkodás, 
madárbarát kert; madár-, rovar- és méhvédelem az iskolakertben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Környezeti megfigyelések, állapotrögzítés, mérések, adatok elemzése 
 Az emberi tevékenység hatása a környezetre – egyes technológiák előnyei, hátrányai – 

projektmunka – A technológiai fejlődés előny és hátrány is egyben a környezetnek 
 Védekezési módok egyes (az iskolakertben is jellemző) kártételek esetén – projektmunka 
 Saját készítésű szerek készítésének eljárásai, feladatai (növények begyűjtése, szerkészítés, 

– alkalmazás). Tervezés 
 A téli madár- és rovarvédelem előkészületei (madárkalács, odú, etető, rovarhotel készítése 

a lehetőségek szerint) 

TÉMAKÖR: ZÖLDSÉGFÉLÉK, GYÓGYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE AZ ISKOLAKERTBEN 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
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 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 
 Ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A munkatevékenység értékteremtő lényegének, felelősségének értelmezése 
 Tervezési folyamat során gazdálkodási szempontok alkalmazása 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Tevékenységek, beavatkozások környezeti és gazdasági következményének mérlegelése 
 Döntéshozatal során ismeretek alkalmazása, véleményformálás, konszenzusra jutás 
 Cselekvő tudatosság alkalmazása 
 Önismeret, társas kompetenciák, munkakultúra fejlesztése, csapatban végzett 

munkatevékenységek során, különböző szerepekben 
 Véleményformálás támogatása a mezőgazdaság, a gazdák tevékenységéről, az ágazat 

jelentőségéről 
 Kertészeti alapismeretek  

 A környezeti állapot mérésének, értékelésének eljárásai, eszközei; az időjárás 
változásainak követése, értékelése a növénytermesztés vonatkozásában 

 Az egyes műveletek végzésének szerszámai, eszközei és használatuk 
 Növények ivartalan szaporítása; szaporítási módok: hajtásdugványozás, tőosztás, 

levéldugványozás, bujtás  
 Zöldségfélék, fűszer- és gyógynövények szaporítása, termesztése, palántanevelés; 

szaporítás növényi részekkel: dughagymával, fiókhagymával, gumóval  
 A növénytársítás szabályai: gyógynövények, dísznövények a zöldségágyban; a 

növények egymásra gyakorolt hatása; vetési, termesztési terv; az ágyásban egymást 
követő növények termesztésének tervezése, a termőterület maximális kihasználásával 

 Kertművelés és  – ápolás 
 A gazdasági év munkarendje 
 Kertészeti munkák: az iskolakerti környezet értékelésén alapuló beavatkozások 

tervezése; kertgondozás; a felhasználásra érett növényi részek betakarítása  
 Baleset-megelőzési szabályok 

 Élelmiszer-termelés, – feldolgozás  
 Az élelmiszer-termelés hagyományai, értékei, hungarikumai: élelmiszer-termelés 

hazánkban; mezőgazdasági ágazatok, termékek; a betakarított növényi részek 
felhasználása, feldolgozása 

 Pályaorientáció 
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 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, élelmiszeripari) szakmák, 
foglalkozások; gazdák és gazdaságok hazánkban és Európában  

 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 

FOGALMAK 

Növények ivaros és ivartalan szaporítása, palánta, tőosztás, dugványozás, bujtás, gazdálkodás, 
a termőterület kihasználtsága; a termesztési folyamat munkaműveletei; mezőgazdasági 
ágazatok, gazdaságok; hagyományos és nagyüzemi gazdálkodás; élelmiszerek előállítása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Környezeti megfigyelések, értékelések végzése 
 Szerszámoskamra rendje, szerszámok gondozása 
 Ivartalan szaporítási módok alkalmazása a rendelkezésre álló növényeken 
 Növénytermesztés ivartalan szaporítási módokkal, hajtatásos növénytermesztéssel az 

iskolakert lehetőségei szerint 
 Zöldségtermesztés tervezése 
 Növénytársítás szabályainak alkalmazása a termesztési terv készítése során 
 A témakör elsajátítása során saját terv szerinti növénytermesztés, gazdálkodás, a 

megtermett élelmiszer hasznosítása – ételkészítési gyakorlatok keretében 
 A tanulók nyári kertészeti gyakorlaton való részvétele (az iskola sajátosságai szerint) 

7. Évfolyam 

A nevelési-oktatási szakaszban a tanulási folyamat középpontjában a hazai 
gyümölcstermesztés, szőlészet és borászat áll. 

E területek kiemelkedő jelentőségűek hazánk mezőgazdaságában. Ismeretük, jelentőségük 
értékelése, hagyományainak ápolása fontos része nemzeti öntudatunknak, európaiságunknak. 

Az iskolakert gondozásában előtérbe kerül a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a 
segítőkészség, az önkéntesség. 

Az egészségnevelés terén továbbra is hangsúlyos az élelmiszertermelés, az egészséges 
táplálkozás. A tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, fejlesztett kompetenciák mentén 
kialakuló tudatosság alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy fogyasztóként értékelvű 
döntéseket hozzanak az élelmiszerek, ételek, italok, kozmetikumok, gyógyhatású termékek 
kiválasztása során. 

Az iskolakertben végzett alkotó, értékteremtő fizikai munka sikerélményt biztosít, hozzájárul 
a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzéséhez. A tanulók a munka 
során speciális önismeretre tesznek szert, kipróbálhatják, megismerhetik képességeiket a 
gyakorlatban, s ez a megalapozott önismeret segíti pályaorientációjukat, iskolaválasztásukat. 
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A környezeti nevelés terén az iskolakerti munka során holisztikus szemlélet érvényesül. A 
környezethez való viszonyulás, a gondozói magatartás gyakorlati tapasztalatot nyújt a globális 
gondolkodáshoz és a lokális cselekvéshez. 

A modul választása azoknak az intézményeknek javasolt, akiknek iskolakertjében van néhány 
gyümölcsfa – leginkább korai érésű cseresznye és meggy, kései érésű szilva, alma, körte –, 
esetleg termesztenek többféle bogyós gyümölcsöt, és van néhány tőke csemege- és borszőlő. 

Mivel a termesztési időszak átnyúlik az évfolyamok között, a helyi tantervben indokolt 
legalább a 8. Évfolyam első félévére heti 1 órát biztosítani a tantárgy számára, a termesztési 
folyamat lezárására. 

A 7. Évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Ősz a gyümölcsösben 6 

Talajművelés az iskolakertben és a nagyüzemben 2 

Gyümölcsfák szaporítása 4 

Téli tevékenységek 10 

Gyümölcstermesztés az iskolakertben 12 

Összes óraszám: 34 

 

TÉMAKÖR: ŐSZ A GYÜMÖLCSÖSBEN 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tevékenységét társakkal együttműködve tervezi; 
 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
 Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; felismeri saját felelősségét 

életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a 
rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 
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produktuma továbbfejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A talaj minősége, a környezeti jellemzők és a gyümölcstermesztés közötti kapcsolatok 
értelmezése 

 Véleményformálás támogatása a helyi gyümölcsfajták értékéről, a „tündérkertek” 
jelentőségéről 

 Együttműködési készségek fejlesztése a munkatevékenységek tervezése és végzése során 
 Felelősségvállalás kompetencia fejlesztése a környezet- és egészségtudatos cselekvés 

gyakorlatában 
 Élelmiszer-termelés és -feldolgozás 

 A gyümölcsösben termesztett növények jellemzői (növényismeret, botanikai 
jellemzők) 

 Tájegységre jellemző faj- és fajtaismeret (növényismeret, termesztési igények, a 
termés használati értéke) 

 A termesztett növények helye, szerepe, jelentősége az egészséges táplálkozásban 
(ételek, élelmiszerek, tápanyagok; tápanyagmegőrző ételkészítési eljárások; 
fogyasztóvédelmi ismeretek) 

 Gyümölcsök betakarítása, tárolása, feldolgozása (technológiai folyamatok) 
 A gyümölcstermesztés hagyományai, hungarikumai 
 Őszi növényvédelmi munkák 
 Fajtamentő tündérkertek a Kárpát-medencében 

 Pályaorientáció 
 A gyümölcsfeldolgozáshoz kötődő szakmák, foglalkozások, munkakörnyezetek 

FOGALMAK 

Az egyes levél-, virág- és terméstípusok jellemzői; az egyes termőhelyek jellemzői; 
termesztett gyümölcsök környezeti igényei; egészséges táplálkozás, tápanyagok, ételkészítési 
eljárások, tartósítási eljárások, kártevők elleni védekezés, fajtamentő tündérkert 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Séta a gyümölcsösben, termesztett gyümölcsök megfigyelése, terméstípusok 
beazonosítása 

 Egyes fajták beazonosítása. Megfigyelések rögzítése, adatgyűjtés, elemzés, térképrajzolás, 
a kert sajátosságaitól függően kóstolás 

 Gyümölcs az étrendben – projektmunka 
 Ételkészítési gyakorlat – a helyi sajátosságok szerint (befőzés, lekvárfőzés, gyümölcsös 

étel készítése). Technológiai folyamatok alkalmazása 
 Gyümölcstermő növények őszi gondozása 
 Tündérkertek – projektmunka 

TÉMAKÖR: TALAJMŰVELÉS AZ ISKOLAKERTBEN ÉS A NAGYÜZEMBEN 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 
 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az ok-okozati összefüggés értelmezése a talajszennyezés okai és következményei között 
 Véleményformálás támogatása az egyén felelősségéről az értékek megőrzésében és a 

közös értékteremtésben 
 Kertészeti alapismeretek 

 A talaj minősége (a talaj vízgazdálkodása, levegő- és hőgazdálkodása; a talaj 
minőségének vizsgálati módszerei)  

 Talajszennyezés (szennyező anyagok hatása az élővilágra)  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Társadalom és környezet – Az emberi 
tevékenységek káros következményei – Talaj alfejezet 9. Oldal. 

„Talaj: Szennyezést általában a hulladéklerakók okoznak, de közvetetten a 
vízszennyezés is okozhat a talajban minőségi rombolást. A szennyezés itt is széleskörű 
lehet, a gyárak, üzemek „kint felejtett” vegyi hordóikkal vagy a mezőgazdaság a 
növényvédőszerekkel, rovarirtókkal okozhatnak károkat. „ 

 A talajszennyezés különböző okait ismerhetik meg a gyerekek. 
 Fenntarthatóság az iskolakertben és a nagyüzemben  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Fenntartható termékek – Mi is az a 
fenntarthatóság? 4. Oldal. 

„A fenntarthatóság legelterjedtebb meghatározását a Brundtland Bizottság fogalmazta 
meg 1987-ben: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen 
szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek lehetőségét arra, hogy 
ők is kielégíthessék szükségleteiket” 

 A fenntarthatóság fogalmával ismertetheti meg a gyerekeket a pedagógus.  
 Kertművelés és – ápolás  

 Talajvédelem, talajhasználat: őszi talajmunkák az iskolakertben; komposzt kezelése és 
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felhasználása 

FOGALMAK 

A talaj vízgazdálkodása; levegő- és hőgazdálkodása; savasság, lúgosság, a talaj kémhatása; 
talajszennyező anyagok; a talajművelés munkái 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A talaj megfigyelése, vizsgálata 
 Javaslattétel az iskolakert talajának javítására 
 Javítási módok, gondos talajhasználat feladatai 
 Talajmunkák végzése az iskolakertben 

TÉMAKÖR: GYÜMÖLCSFÁK SZAPORÍTÁSA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Szempontokat határoz meg környezetének megfigyeléséhez, bizonyos eltéréseket 
számszerűsít; 

 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 
megfelelően tevékenykedik; 

 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés 
kapcsolatának felismeréséhez 

 Együttműködési készségek fejlesztése 
 Kertészeti alapismeretek 

 Fás szárú növények jellemzői: gyümölcstermő cserjék és fák az iskolakertben 
 Kertművelés és -ápolás 

 Alanynevelés ivaros és ivartalan szaporítási móddal 
 Oltványnevelés szemzéssel 
 Fás szárú növények telepítése (gyümölcsültetvények fajtatársítása) 
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FOGALMAK 

Ivarúság, lakiság, öntermékenység, fás dugványok; bujtások; szemzés, oltás, faültetés, 
telepítés, csemete, szabad gyökerű, földlabdás, faiskola, rezisztens fajták, növénynemesítés, 
növényvédelem, lemosó permetezés, ökológiai gazdálkodás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Fás szárú növények szaporítási lehetőségei – projektmunka (jellemzően az iskolakert 
növényeinek vonatkozásában) 

 Vetés és dugványozás. Oltás és szemzés műveletének elsajátítása gyakorlóanyagon 
 Fás szárú növények ültetési munkálatainak végzése 

TÉMAKÖR: GYÜMÖLCSTERMESZTÉS AZ ISKOLAKERTBEN 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 A problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
 Ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit; 
 A fizikai és digitális környezetből információt gyűjt a számára vonzó foglalkozások 

alkalmassági és képesítési feltételeiről, keresi a vállalkozási lehetőségeket, a 
jövedelmezőséget és a jellemző tanulási utakat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 A társadalmi munkamegosztás lényegének, az egyes foglalkoztatási ágazatok 
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jelentőségének értelmezése 
 Tervezési folyamat során holisztikus szemlélet alkalmazása 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Tevékenységek, beavatkozások következményének többszempontú mérlegelése 
 Döntéshozatal során tudatosságra épülő konszenzus alkalmazása 
 Cselekvő tudatosság alkalmazása 
 Önismeret, társas kompetenciák fejlesztése csapatban végzett munkatevékenységek során, 

különböző szerepekben 
 Kertészeti ismeretek 

 Fiatal fák és cserjék gondozása: koronaalakítás metszéssel és hajtáskötözéssel; 
növényvédelem 

 Termő fák és cserjék gondozása: koronaforma fenntartása és a termés szabályozása 
metszéssel; támrendszerek kialakítása 

 Kertművelés és – ápolás 
 Az iskolakert gyümölcsösének gondozása 
 Szőlőművelés: a növény jellemzői, termesztett fajtái; a szőlő telepítése; termesztési 

módok kiskertben és nagyüzemben; a szőlő gondozási munkái 
 Élelmiszer-termelés, feldolgozás 

 Tavaszi, kora nyári időszak gyümölcstermésének feldolgozása 
 Pályaorientáció 

 A gyümölcstermesztéshez, a szőlészethez, a borászathoz tartozó szakmák, 
foglalkozások azonosítása 

FOGALMAK 

Fás szárú növények jellemzői; metszés, koronaalakítás; terméshozam-szabályozás, 
gyümölcsösök növényvédelme; szőlőnövény jellemzői; szőlőfajták, szőlőtelepítés, 
szőlőgondozás munkái 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Metszés munkálatainak végzése 
 Gyümölcsfák szükség szerinti gondozása 
 Szőlészeti munkák kora tavasztól télig (az iskolakert szőlőinek gondozása, a helyi 

sajátosságok szerint), a telepítéstől a szüretig (A tevékenység a nyári szünetben és a 8. 
Osztály őszi időszakában is tart, függetlenül a tantárgy óraszámától – a modult választó 
iskola ezért lehetőséget biztosít a tanulóknak a tevékenység végzésére és lezárására.) 

 Ételkészítési gyakorlat – az intézményi sajátosságok szerint 

A tevékenységek megvalósításához szükséges iskolakert: Zöldségeskert, ágyások biztosítása a 
saját terv mentén végzett gazdálkodáshoz az 5–6. Évfolyamon. Gyógynövénykert, többféle 
gyógynövénnyel. Gyümölcsfa, mely tanítási időszakban terem (korai vagy kései fajták 
választása), szőlő (néhány ősszel termő fajta), más gyümölcsök (szamóca, málna, ribizli stb.) 
A helyi lehetőségek szerint. Az ételkészítési gyakorlatokhoz háztartást modellező 
szaktanterem, az előírt 15 tanulóra kialakítva. 
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MODUL „D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái 
 

A technika és tervezés tantárgy „D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái modulját 
azoknak az intézményeknek ajánljuk alkalmazásra, melyek rendelkeznek megfelelően 
felszerelt technika szaktanteremmel, illetve tervezik annak kialakítását, és meg tudják oldani a 
folyamatos anyagellátást. 

A modul tanulásának-tanításának célja, hogy a tárgykészítésen, modellezésen keresztül 
fejlessze az alkotóképességet. A tanuló a manuális tevékenységek során elsajátítja az alapvető 
technikai eszközök balesetmentes és szakszerű használatát. Ebben a modulban érvényesülnek 
legjobban a technika tantárgy hagyományos alappillérei, az anyag – energia – információ; 
rendszer és modell. 

Ezt a modult elsősorban a műszaki érdeklődésű tanulóknak ajánljuk, akiknek örömöt okoz a 
kreatív alkotómunka, a szerszámokkal végzett termékkészítés. A csapatmunka, az együtt 
gondolkodás fejleszti a műszaki kommunikációs készséget, a döntési képességet, kedvet 
csinálva az anyagmegmunkáló, tárgykészítő szakmák, a mérnöki pályák választásához. 

A kerettanterv nem ír elő konkrét munkadarabokat, ezek kiválasztása a tárgyat tanító tanár 
feladata. Fontos, hogy ebbe a döntésbe a lehetőségekhez képest vonja be a tanulókat is, hiszen 
a modul eredményességének legfőbb záloga a tanulói motiváció. A munkadarabokat, 
modelleket úgy kell megválasztani, hogy azok legfeljebb 2-3 tanóra alatt elkészíthetők 
legyenek, megfeleljenek a tanulócsoport szintjének és érdeklődésének. Az elkészített 
modellnek legyen funkciója, használati értéke. A megfelelő érdeklődés fenntartása érdekében 
az ügyesebb, gyorsabb gyerekeknek legyen lehetőségük a munkadarabok továbbfejlesztésére, 
egyéni ötleteik, elképzeléseik megvalósítására, míg a lassabban haladóknak is elég idő álljon 
rendelkezésre a befejezéshez. Tárgyak készítésénél érdemes odafigyelni az anyagpazarlás 
elkerülésére, újrahasznosításra. 

A szerszámok megfelelő, balesetmentes használata, a technológiai utasítások pontos betartása 
megköveteli a tanulótól a szabálykövető magatartást, ugyanakkor a már megismert 
műveleteket önállóan, kreatív módon kell alkalmaznia a saját tervek megvalósítása során. 

A pályaorientáció ismeretei nem külön témakörként jelennek meg. A tevékenységek tudatos 
szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezzék belső értékeiket, 
és kipróbálják, hogy mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, a 
csoportmunkában való feladatvállalás, az együttműködési képesség fejlesztése, a szakmák, 
foglalkozások jellemzőinek és az azokra való alkalmasság megismerése a pályaorientációhoz 
ad támpontokat. 

A tanuló a tanórán tevékenységét megtervezi, terveit megosztja. Alkotótevékenységét az 
előzetes tervek mentén folytatja. 

Tevékenysége során célszerűen kiválasztja és rendeltetésszerűen használja a szükséges 
szerszámokat, eszközöket. Balesetmentesen dolgozik, a munkaterületen rendet tart. 
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Munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi, melynek jelentőségét 
felismeri a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Társaival 
együttműködve, feladatmegosztás szerint tevékenykedik. 

Az elkészült produktumot a tervhez viszonyítva értékeli. Értékként tekint alkotására, a 
létrehozott produktumra. 

A tanórai tevékenységek fejlesztik a technológiai problémamegoldó gondolkodást. Céljuk, 
hogy a tanuló megfigyelés útján szerezzen tapasztalatokat környezetéről és annak 
változtatásairól. Ismerje fel és alkosson véleményt az emberi tevékenységek építő és romboló 
hatásairól. 

A technika történetének megismerése során legyen nyitott az értékek felfedezésére, értse azok 
jövőt meghatározó szerepét. 

A technológiai fejlődés vívmányait gazdaságossági, környezet- és egészségtudatos 
szempontok szerint elemezze, alkalmazza. Ismerje fel az ember személyes felelősségét a 
környezet alakításában. Lokális tevékenységében jelenjen meg a globális felelősség érzése. 

A modul ismeretanyaga hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló fogyasztói döntéseit, 
magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismeretei, attitűdjei irányítsák. 

Felismeri továbbá az egyes munkatevékenységek értékét a társadalom boldogulásában, a 
hétköznapok biztonságában. A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások 
elsajátításának lehetőségeiről tájékozott a modul szerinti területen. 

5–6. Évfolyam 

A kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanításának középpontjában a környezetben 
előforduló anyagok tulajdonságainak megismerése és felhasználása áll. Az Anyagok és 
alakításuk témakör bevezeti a különböző anyagokból való tárgykészítést, hozzájárul az ember 
környezetátalakító tevékenységének megértéséhez. 

Ebben a szakaszban a tárgykészítés elsősorban egyéni munka során valósul meg. Fontos 
eleme a mintakövetés, az egyes szerszámok célszerű, balesetmentes használatának 
elsajátítása, a megkívánt műveletek minél pontosabb végrehajtása és a már megismert 
műveletek gyakorlása. Lehetőséget kell adni a tanulóknak arra, hogy a munkavégzés során 
megadott szempontok szerint egyéni terveket készítsenek, és azokat megvalósítsák. 

A Gépek, gépelemek és az Elektromos áram, elektromos áramkör témakör előkészíti a 
következő nevelési-oktatási szakaszt. A tanuló tapasztalati úton szerez ismereteket a 
környezetében lévő gépekről, elektromos eszközökről. A különböző háztartási és egyéb 
eszközök megfigyelése, a gépek kiválasztásának szempontjai hozzájárulnak a tudatos 
fogyasztói magatartás kialakításához. Az Energiatakarékosság tananyagunkban, pedig 
hasznos információkat tudhatnak meg a gépek működéséhez szükséges energia 
környezettudatos felhasználásáról. 
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Az órai munkák során a tanuló tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például 
természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny 
anyagok. Anyagvizsgálati módszerekkel – hajlítás, törés, hasítás, keménység-, rugalmasság-, 
nedvszívás-, korrózióvizsgálat – szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján 
önállóan szerez ismereteket a használt anyagokról. Tapasztalatait szóban és írásban is 
megfogalmazza. Áttekinti a papírok, textilek, természetes és mesterséges faanyagok, 
műanyagok, fémek legfontosabb tulajdonságait. 

Tevékenységét irányítással tervezi, a tervezésnél figyel a célszerűségre és a takarékosságra. 
Terveiről vázlatot, szabadkézi rajzot készít. 

Milliméteres pontossággal mér. Többféle mérőeszközt használ. 

Tanári bemutatás alapján megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új 
műveleteket, például fűrész, ráspoly, reszelő, kalapács, csavarhúzó, lemezolló, fúró, 
különböző fogók. Tanári útmutatás alapján választ szerszámot, eszközt. Többféle anyagból, 
több alkatrészből álló használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít tanári minta alapján 
vagy megadott szempontok szerint, egyéni tervek alapján. 

A munkavégzési szabályokat betartja. Csoportmunkában feladata szerint dolgozik, a 
szabályokat betartja, betartatja. Felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit, tisztában 
van a védőeszközök használatának szükségességével. 

Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. Megérti 
a munkatevékenység értékteremtő lényegét. 

Környezetét megadott szempontok szerint jellemzi. Felismeri a környezeti tapasztalások, 
megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket. Tevékenységének következményeit 
mérlegeli. 

Konkrét munkatevékenységek, témák vonatkozásában ismeri annak múltbéli és a jelenben 
tapasztalható megvalósulását. A probléma megoldásához, tanári támogatással, több úton 
közelít. A problémamegoldás során irányítottan választ stratégiát. 

A tanuló érti a jóllét fogalmát. Ismeri az ok-okozati összefüggéseket döntései egészségére 
gyakorolt hatásáról. Ismeri a döntés-előkészítés, döntés folyamatának elemeit. Hibás döntését 
felismeri. Döntésén segítséggel változtat. 

Közvetlen – megtapasztalható – környezetére vonatkoztatva végzi az elemzést és az 
alkalmazást. Ismeri az egyes technológiai folyamatok végzése során felhasznált anyagok 
környezeti hatásait. Ismeri az emberi tevékenység eredményeként kialakuló globális 
problémákat és a lokális felelősségre épülő tevékenységi lehetőségeket. Ismeri fogyasztási 
szokásainak egészségre és környezetre gyakorolt hatását. 

A munkavégzés során figyel társaira, a környezetre, a terv szerinti haladásra. Probléma esetén 
segítséget kér. Ismeri a csapat feladatrendszerét. Változó szerepekben vállal feladatokat. 
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Ismeri a csoportmunka kereteit, elfogadja a csoport döntéseit, a delegált feladatokat. 
Részfeladatait pontosan, felelősséggel végzi. 

Ismeri a tevékenységgel érintett foglalkozások jellemzőit, helyét a termelési, szolgáltatási 
rendszerekben. 

Az 5–6. Évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Anyagok és alakításuk 6 
Műszaki kommunikáció 8 
Papír 6 
Textil 8 
Természetes és mesterséges faanyagok 12 
Fém 8 
Műanyag 6 
Gépek, gépelemek 8 
Elektromos áram, elektromos áramkör 6 

Összes óraszám: 68 

 

TÉMAKÖR: ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Felismeri a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati összefüggéseit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Áttekinti a legfontosabb energiafajtákat, a primer energiahordozókat; 

 Csoportosítja a primer energiahordozókat aszerint, hogy megújuló vagy nem megújuló 
energiahordozóról van szó. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az emberi tevékenység hatása a természeti környezetre  
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Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Társadalom és környezet – Az emberi 
tevékenységek káros következményei 7. Oldal. 

„Már mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az élethez szükség van talajra, vízre, 
levegőre. Körkörös folyamatoknak hála ezek az energiaforrások folyamatosan képesek a 
megújulásra. Az emberek egyre erősebb és durvább beavatkozása miatt, a hosszú idő alatt 
kialakult egyensúly megbomlik és veszélyeztetik a megújulás képességét.” 

 Itt a tanár ismertetheti a gyerekekkel a különböző környezetre káros tevékenységeket.  
 Védekezés a természet hatásai ellen 
 A természetben található anyagok kitermelési módszereinek megismerése 
 A nyersanyag és az alapanyag fogalmának tisztázása 
 Az emberiség energiaigénye  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság – Energiafelhasználás a 
háztartásokban 17. Oldal. 

„Az energia a háztartásokban sokféle formában van jelen. Felhasználásuk szempontjából 
az alábbi kategóriák a legfontosabbak:” 

 Itt a pedagógus bemutathatja a gyerekeknek, hogy a háztartásban hol és mire használunk 
energiát.  

 Az energiaforrások fajtái  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság – Energiaforrások 7. Oldal. 

„Az energiaforrások olyan energiával rendelkező anyagok, tárgyak, melyekből valamilyen 
folyamat során energiához férünk hozzá. A Nap a legfontosabb energiaforrásunk. Két 
csoportosítása van, a nem megújuló és a megújuló energiaforrás.” 

 Az oktató elmondhatja, hogy az energiaforrásokat két külön csoportra bontjuk. Majd az 
egyes csoportokba tartozó energiaforrásokat bemutatja a tanulóknak.  

 Annak felismerése, hogy a mesterséges környezet anyagait a természeti környezetből 
nyeri az ember 

 Az anyagok kitermelése és a természeti környezet károsítása közötti összefüggés 
felismerése 

FOGALMAK 

Technikai környezet, természeti környezet, társadalmi környezet, mesterséges környezet, 
alapanyag, nyersanyag, érc, bányászat, erdőgazdálkodás, fakitermelés, természetvédelem, 
környezetszennyezés, hulladék, szükséglet, időjárási hatások, energiafajták, megújuló energia, 
nem megújuló energia, elsődleges (primer) és másodlagos (származtatott) energia, 
fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának megismerése 
esettanulmányokon keresztül, többféle nézőpont figyelembevételével. Véleményformálás, 
vélemények ütköztetése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Társadalom és környezet – Környezetvédelmi 
intézkedések Magyarországon 13. Oldal. 

„Az előző fejezet egyikében tárgyaltuk, hogy milyen intézkedéseket kell betartania 
minden Európai Uniós országnak. Magyarország, mint ahogy minden más ország is, van, 
amiben előrébb és van, amiben hátrébb tart. Országonként eltérő, hogy milyen különböző 
súlyosságú problémával kell megküzdeni.’” 

 Itt a pedagógus prezentálhatja a különböző környezetvédelmi intézkedéseket, amelyeket 
itthon vezettek be.  

 Üzemlátogatás vagy film megtekintése (erdészet, fatelep, bánya stb.) 
 A legfontosabb energiafajták, energiahordozók megismerése. Az emberiség 

energiaigényének áttekintése grafikonok, diagramok elemzésén keresztül  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság – Energiafajták 6. Oldal. 

„A természetben több energiafajtát különböztetünk meg, ezek a következők:” 

 A különböző energiafajtákat és jellemzőiket ismerhetik meg a gyerekek az oktató 
segítségével.  

TÉMAKÖR: MŰSZAKI KOMMUNIKÁCIÓ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 
 Alkalmazza a vetületi ábrázolást. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Felismeri a méretmegadás elemeit; 
 Műszaki rajzon azonosítja a műszaki rajzjeleket – látható él, nem látható él, hajlítási él, 

szimmetriatengely, átmérő, sugár; 
 Ismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 
 Felismeri a vetületi ábrázolást. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabályok szükségességének belátása, szabálykövető magatartás fejlesztése 
 A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése 
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 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 A mérés célja, fontossága 
 Mérőeszközök alkalmazása 
 Mérés milliméteres pontossággal 
 Műszaki rajzi alapismeretek elsajátítása 
 Méretmegadás elemei, szabályai 
 Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása 
 Rajzolvasási gyakorlatok, műszaki rajz készítése egyszerűbb tárgyról 
 A valóság és az ábra összefüggéseinek felismerése 

FOGALMAK 

Mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás elemei és szabályai, vonalfajták, 
méretszám, méretarány, vetület, hajlítási vonal, középvonal, látható él, nem látható él, átmérő, 
sugár, anyagvastagság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Térbeli alakzatok, tárgyak és róluk készült műszaki rajzok, axonometrikus ábrák 
tanulmányozása, a valóság és az ábra közötti kapcsolat, megfelelés felismerése 

 Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal 
 Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, szabályainak megismerése, 

azonosítása, alkalmazása 
 Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, majd szerkesztéssel 

geometrikus testekről, és később a tárgytervezési folyamat részeként 

TÉMAKÖR: PAPÍR 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 
 Megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 
 Elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 
 Tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a 
papíranyagok tulajdonságairól; 
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 Áttekinti a papírok legfontosabb tulajdonságait; 
 Használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít papírból tanári minta alapján vagy 

megadott szempontok szerint egyéni tervek alapján;  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz anyagtakarékosság – jó gyakorlatok, ötletek 20. 
Oldal. 
 

 Itt különböző újrahasznosított anyagokból, köztük papírból, készült tárgyat láthatnak a 
diákok. Készítsenek minél kreatívabb és ötletesebb használati tárgyat.  

 Gyakorolja a papírmunkálás legfontosabb műveleteit, az azokhoz szükséges szerszámok 
célszerű, balesetmentes használatát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A térszemlélet fejlesztése 
 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Munkavégzési szokások fejlesztése 
 Anyagok újrahasznosítása  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Hulladéktípusok 7. Oldal.  

„Az alábbiakban bemutatjuk a legfőbb szelektíven gyűjthető hulladéktípusokat, a 
hozzájuk kapcsolódó legfontosabb információkat, tudnivalókat. Kiemelt fontosságú a 
szelektív hulladékok gyűjtésével kapcsolatban, hogy a kihelyezett konténerekbe tiszta és 
nem szennyezett hulladékot tegyünk csak.” 

 Itt az oktató a különböző szelektíven gyűjthető hulladéktípusokkal ismertetheti meg a 
gyerekeket.  

 Papíralapanyagok, papírfajták 
 A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel – 

szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján 
 Térbeli testek, tárgyak, modellek, makettek készítése papírból 
 A tulajdonságok és a felhasználási terület közötti összefüggés felismerése 
 A feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megismerése 
 A papír előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

FOGALMAK 

A papír fizikai és technológiai tulajdonságai, anyagok újrafelhasználása, az elvégzett 
feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 A papírral kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 
 A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel, egyes 

papírfajták elkülönítése. Javasolt anyagvizsgálatok: szálirány meghatározása 
tépéspróbával, nedvszívó képesség vizsgálata, íráspróba, hajtogathatóság vizsgálata 

 Használati tárgyak – például díszdoboz – készítése papírból, leírás, illetve saját terv 
alapján  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Jó gyakorlatok, ötletek 20. 
Oldal. 

Különböző használati és dísztárgyat mutatunk,melyek újrahasznosítással készültek. 
Készíthetnek a diákok is különböző tárgyakat a „szemétből”.  

 A munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 
 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

TÉMAKÖR: TEXTIL 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 
 Megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 
 Elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 
 Tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a 
textilanyagok tulajdonságairól; 

 Áttekinti a textilek legfontosabb tulajdonságait; 
 Használati tárgyakat készít textilből tanári minta alapján vagy megadott szempontok 

szerint egyéni tervek alapján; 
 Elsajátítja, gyakorolja a textilkészítés, -megmunkálás legfontosabb műveleteit, az azokhoz 

szükséges szerszámok célszerű, balesetmentes használatát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
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 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Munkavégzési szokások fejlesztése 
 Textilipari nyersanyagok csoportosítása 
 Textíliák egyszerű összehasonlító vizsgálata 
 Textilkészítési eljárások – szövés, hurkolás, nemezelés 
 A textil alapanyagok, a textilkészítési módok és az alkalmazásuk közötti összefüggés 

felismerése 
 Egyszerű munkadarab készítése textilből – 2-3 öltésfajta gyakorlati alkalmazása 
 Az öltésfajták és alkalmazásuk közötti összefüggések felismerése 
 Anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Ruhavásárlás – 
felhasználás 18. Oldal. 

„Sokan bele sem gondolnak, hogy az aktuális trendek folyamatos követésével és a 
ruhavásárlással milyen nagyban hozzájárulnak környezetszennyező és kizsákmányoló 
cégek profit növeléséhez.” 

 A pedagógus elmondhatja a gyerekeket, hogy mekkora környezetszennyezéssel jár a 
ruhadarabok előállítása. Illetve hasznos ötleteket adunk ara, hogy ruháink ne a szemétbe 
kössenek ki, ha már meguntuk őket.  

 A textil előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

FOGALMAK 

Természetes szálas anyagok, mesterséges szálas anyagok, fonás, szövés, hurkolás, nemezelés, 
öltésfajták – ideiglenes öltés, rögzítő öltések, hímző öltések; az elvégzett feladatokhoz 
kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A textilanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 
 A textil tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. 

Javasolt anyagvizsgálatok: nedvszívás, lég- és vízáteresztési próba, szakíthatóság, 
gyűrődési hajlam vizsgálata, alapanyag fajtájának meghatározása égetési próbával 

 Textilfélék csoportosítása különféle szempontok szerint 
 Használati tárgyak – például zsákok, tartók, figurák – készítése textilből, leírás, illetve 

saját terv alapján. Az öltésfajták és alkalmazásuk közötti összefüggések felismerése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Jó gyakorlatok, ötletek 20. 
Oldal. 

 Dísztárgyak és használati tárgyak készítése újrafelhasznált anyagokból. Tippeket adunk 
arra, hogy miket lehet készíteni az újrafelhasználás jegyében.  

 A munkavégzés eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges mozdulatok 
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elsajátítása, begyakorlása. A munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a 
takarékosságra, az anyagok újrafelhasználására 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

TÉMAKÖR: TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES FAANYAGOK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 
 Megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 
 Elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 
 Tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a faanyagok 
legfontosabb tulajdonságairól; 

 Elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 
 Alkalmazza a vetületi ábrázolást; 
 Megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket, például 

fűrész, ráspoly, reszelő, kalapács, csavarhúzó, fúró; 
 Használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít fából tanári minta alapján vagy 

megadott szempontok szerint egyéni tervek alapján. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Munkavégzési szokások fejlesztése 
 A fa fizikai tulajdonságainak megismerése összehasonlító vizsgálatokkal – keménység, 

megmunkálhatóság 
 A természetes fát helyettesítő mesterséges faanyagok megismerése 
 Használati tárgyak, modellek készítése fából, rétegelt lemezből, farostlemezből 
 Darabolás fűrésszel, a felület alakítása ráspollyal, csiszolás, szegzés, csavarozás, ragasztás 
 Fa szerkezeti kötései – illesztés, csapolás 
 Fatárgyak védelme, díszítése lazúrozással, festéssel 
 A fa kitermeléséhez, feldolgozásához kötődő szakmák 
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FOGALMAK 

Fafeldolgozás, a fa anyagszerkezete, fűrészüzem, fűrészárufajták, hasítás, keménység, 
furnérlemez, rétegelt lemez, farostlemez, bútorlap, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó 
technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A faanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 
 A természetes és mesterséges faanyagok tulajdonságainak megismerése egyszerűbb 

anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt anyagvizsgálatok: keménység, hajlíthatóság, 
faraghatóság, szegzés vizsgálata 

 Használati tárgyak, modellek – például képkeret, doboz, járműmodellek, bábok, figurák, 
játékok, madáretető, madárodú, rovarház – készítése fából, leírás, illetve saját terv alapján 

 Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges 
mozdulatok elsajátítása, begyakorlása 

 A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 
használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra, a 
hulladékok felhasználására 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

TÉMAKÖR: FÉM 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 
 Megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 
 Elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 
 Tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a fémek 
legfontosabb tulajdonságairól; 

 Elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 
 Alkalmazza a vetületi ábrázolást; 
 Megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket, például 

fűrész, reszelő, lemezolló, pontozó, csavarhúzó, fúró, különböző fogók; 
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 Használati tárgyakat, modelleket készít fémből tanári minta alapján vagy megadott 
szempontok szerint egyéni tervek alapján. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Munkavégzési szokások fejlesztése 
 Anyagok újrahasznosítása, fenntarthatóság  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Fém 10. Oldal. 

„Magyarországon a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés esetén citromsárga színű, míg 
a szelektív gyűjtőszigetek esetén a szürke színű konténerbe kell helyezni az 
újrahasznosítható fém hulladékot.” 

 Itt a tanár elmondhatja a gyerekeknek, hogy milyen fémből készült eszközök kerülhetnek 
a szelektívhulladék gyűjtőbe.  

 Fémek jellemző tulajdonságai, fajtái, csoportosításuk 
 A különböző fémek tulajdonságai és felhasználási területük összefüggései 
 A környezet fémekre gyakorolt hatása 
 A korrózió fogalma 
 Fémek felületkezelése, korrózió elleni védelem 
 A környezet fémekre gyakorolt hatásának, az anyag károsodásának és az anyagvédelem 

lehetőségeinek összefüggései 
 Használati tárgy készítése fémből – lemezmegmunkálás, huzalmegmunkálás 
 Darabolás fűrésszel, lemezvágó ollóval, hajlítás fogóval, szerelés csavarozással, 

szegecseléssel, forrasztással 
 Tapasztalatok szerzése a különféle fémek fizikai jellemzőiről a megmunkálás során 
 A fémek előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

FOGALMAK 

Fém, érc, olvasztás, vas, acél, alumínium, réz, ötvözet, rozsda, korrózió, hajlító és fárasztó 
anyagvizsgálat, védőbevonat, lemez, huzal, zárt szelvények, profilok, az elvégzett 
feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A fémekkel kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 
 A fémek tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. 

Javasolt anyagvizsgálatok: rugalmasság, kifáradás, mágnesesség, korrózióállóság 
vizsgálata 
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 Fémlemezből (alumínium, réz), huzalból használati vagy dísztárgyak – például szalvéta-, 
gyertya-, mécses tartó, ékszerek, szélcsengő – készítése leírás, illetve saját terv alapján 

 Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges 
mozdulatok elsajátítása, begyakorlása 

 A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 
használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

TÉMAKÖR: MŰANYAG 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 
 Megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 
 Elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 
 Tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a műanyagok 
legfontosabb tulajdonságairól; 

 Elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 
 Alkalmazza a vetületi ábrázolást; 
 Megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket; 
 Használati tárgyakat, modelleket készít műanyagból tanári minta alapján vagy megadott 

szempontok szerint egyéni tervek alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Munkavégzési szokások fejlesztése 
 A mindennapi életben leggyakrabban előforduló műanyagok tulajdonságainak 

megismerése 
 Egyszerű munkadarab készítése műanyagból 
 Alakítás hőkezeléssel 
 Az anyagtulajdonságok és a kézi megmunkálás lehetőségei közötti összefüggések 

felismerése 
 Anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása  
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Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Műanyag 9. Oldal. 

„Magyarországon általában citromsárga színű szelektív konténerbe gyűjtjük a műanyag 
hulladékot együttesen a fém hulladékkal. A konténerekbe lehet tenni ásványvizes és 
üdítős palackokat, tejfölös és joghurtos poharakat, műanyag zsákokat, 
csomagolóanyagokat.” 

 Itt a pedagógus megtaníthatja a diákoknak, hogy milyen műanyagból készült tárgyak 
kerülhetnek a gyűjtőkonténerbe.  

 A műanyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

FOGALMAK 

Műanyagok csoportosítása, hőre lágyuló, hőre keményedő, lemezek, fóliák, palackok, 
profilok, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök 
megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A műanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 
 A műanyagok tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. 

Javasolt anyagvizsgálatok: hőre lágyulás, ragasztási próba 
 Műanyag lemezekből, csövekből, palackokból, fóliából használati tárgy, járműmodell 

készítése leírás, illetve saját terv alapján 
 Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges 

mozdulatok elsajátítása, begyakorlása 
 A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 

használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra, anyagok 
újrahasznosítása 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

TÉMAKÖR: GÉPEK, GÉPELEMEK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Tapasztalatokat szerez a környezetében lévő néhány gép működéséről és használatáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Gépeket, mechanikai szerkezeteket tanulmányoz energiaáram, energiaátalakítás 
szempontjából; 
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 Megfigyelés alapján azonosít részegységeket – erőgép, munkagép, közlőmű – különböző 
mozgó mechanikus szerkezeteken, például kerékpár, háztartási eszközök, fúrógépek stb.; 

 Áttekinti az alapvető mechanikai hajtásokat – dörzshajtás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás, 
lánchajtás; 

 Gépek megfigyelése során azonosítja a hajtásokat; 
 Érti és elmagyarázza a mechanikai hajtások alapfeladatát; 
 Érti az áttétel fogalmát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése. 
 Gépek szerepe, feladata az ember életében, technikatörténet. Egyszerű gépek – ék, emelő 
 Gépek tanulmányozása az energiaáram szempontjából 
 Tapasztalatszerzés a környezetünkben lévő gépekről, a gépek csoportosítása feladat, 

működési elv szerint 
 Hajtásokat tartalmazó gépek vizsgálata 
 A hajtások fajtái és a megvalósítható kapcsolat összefüggéseinek felismerése 
 Mechanikai hajtások modellezése valamilyen építőkészlet elemeiből, például fém 

építőkészlet vagy LEGO-elemek 
 A mechanikai hajtások alapfeladatainak megismerése – forgómozgás továbbítása, 

forgásirány megváltoztatása, fordulatszám módosítása – a készített modell segítségével 

FOGALMAK 

Gép, ék, emelő, erőgép, közlőmű, munkagép, a mozgás fajtái, jellemzői, mechanikai hajtások 
– dörzshajtás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás, lánchajtás, fordulatszám, gyorsítás, lassítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Önálló technikatörténeti kutatás végzése egyes gépek fejlődéséről, az emberiség életében 
betöltött szerepéről, kiadott vagy érdeklődésnek megfelelően választott témában. A 
kutatás eredményének társakkal való megosztása, tanulói kiselőadás vagy fájlmegosztás 
formájában 

 A környezetben lévő gépek, modellek megfigyelése során a részegységek – erőgép, 
munkagép, közlőmű –, az alapvető mechanikai hajtások – dörzshajtás, szíjhajtás, 
fogaskerékhajtás, lánchajtás – azonosítása 

 A mechanikai hajtások alapfeladatának, a gyorsítás és lassítás fogalmának megértése és 
elmagyarázása 

 Mechanikai hajtások modellezése valamilyen építőkészlet elemeiből, például fém 
építőkészlet vagy LEGO-elemek felhasználásával 

 Az egyes hajtások összehasonlítása, azonosságok, különbségek megfogalmazása 

TÉMAKÖR: ELEKTROMOS ÁRAM, ELEKTROMOS ÁRAMKÖR 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Tapasztalatokat szerez a világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal 

működő háztartási és egyéb eszközök, gépek működéséről és használatáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Felismeri az elektromos áram szerepét, jelentőségét a mindennapokban; 
 Azonosítja az egyszerű áramkör részeit – áramforrás, fogyasztó, kapcsoló, vezeték; 
 Megkülönbözteti a vezető és szigetelő anyagokat; 
 Tapasztalatokat gyűjt a környezetben használt elektromos eszközök működéséről; 
 Elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a környezetében 

található szerkezeteken. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság – Energiafelhasználás 16. 
Oldal. 

„Az energiafelhasználás évről évre történő emelkedésének következtében az 
üvegházhatású gázok mennyisége fenyegető módon növekszik. A jelenlegi adatokat 
figyelembe véve 30-40 év múlva megduplázódik a mai felhasználási mennyiség.” 

 Itt a tanár az energiafelhasználásról taníthat sok érdekességet a gyerekeknek.  
 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Az elvont gondolkodás fejlesztése 
 Az egyszerű áramkör részei, jelképei 
 Az áramköri elemek szerepe az áramkörben 
 Egyszerű áramkör építése, egyszerű áramkört tartalmazó modell készítése 
 Elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és 

használatuk – világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság – Energiatakarékosság az 
otthonunkban 18. Oldal. 

„Talán meglepő, de az energiafogyasztásunkat csökkentését nemcsak úgy tudjuk elérni, ha 
egyáltalán nem használunk elektromosságot igénybe vevő eszközt. Egy kevés 
odafigyeléssel, egyszerű fogásokkal és a használat optimalizálásával nagy mértékben 
spórolhatunk a fogyasztásunkon, ami a család költségvetésének is jót tesz.” 
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 A háztartás különböző területeire lebontva adunk hasznos tippeket, amikkel a diákok is 
mérsékelni tudják az otthoni energiafogyasztást.  

 Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök működéséről és 
használati jellemzőiről, a tapasztalatok összehasonlítása, értékelése 

 Gépek kiválasztásának szempontjai 

FOGALMAK 

Áramforrás – galvánelem, hálózat, fogyasztó – lámpa, elektromos motor, fűtőszál, kapcsoló – 
tartós és pillanatkapcsoló (nyomógomb), elektromos vezetés, szigetelés, vezeték, zárt 
áramkör, baleset-megelőzési szabályok, tudatos fogyasztói magatartás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az egyszerű áramkör részeinek, jelképeinek megismerése 
 Egyszerű áramkör szerelése szerelőkészleti elemekkel páros munkában 
 Elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, gépek működésének 

megfigyelése, hiba- és baleseti források azonosítása 
 A gépek felépítése és biztonságos használata közötti kapcsolat felismerése, általános 

baleset-megelőzési és érintésvédelmi szabályok 
 A használat elektromos és mechanikus veszélyeinek, az elhárítás lehetőségeinek elemzése, 

a biztonságos munkavégzés szabályainak megtanulása 
 Feladatleírásban meghatározott szempontoknak megfelelő gép kiválasztása – például 

háztartási gép vásárlása – szerepjáték keretében, forrásanyagok felhasználásával 
 Egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatok elvégzése meglévő 

szerkezeteken 

A tevékenységek megvalósításához technika műhelyterem szükséges, az előírt 15 tanuló 
foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, az anyagok, munkadarabok tárolására 
alkalmas berendezéssel vagy szertárral kialakítva, a különböző anyagfajták 
megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel felszerelve. 

7. Évfolyam 

Az adott nevelési-oktatási szakaszban a tanuló a tanulási folyamat során tapasztalatokat szerez 
a világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő háztartási és egyéb 
eszközök, gépek működéséről és használatáról. Használati útmutatók, műszaki leírások 
alapján megérti a gépek működését, mozgás átalakítását, azonosítja a legfontosabb 
gépelemeket, elvégez egyszerűbb üzemeltetési, karbantartási, beállítási feladatokat. 

Ebben a szakaszban az egyéni munkát felváltja a csoportban végzett tevékenység – szerelés, 
modellezés. A különböző elektromos, mikroelektronikai áramkörök építése során a tanuló 
megérti az irányítástechnika alapvető feladatát, átlátja a legfontosabb technikai rendszereket. 

A témakör anyaga rámutat a környezettudatosság fontosságára, hozzájárul az egészséges 
életvitel, a tudatos fogyasztói magatartás igényének kialakításához.  
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A géptani és elektrotechnikai ismeretek együttes alkalmazása előkészíti a robottechnika, az 
automatizálás korszerű technológiai ismereteit. 

A komplex modellezési feladat során változatos anyagokból, műszaki leírás vagy önálló terv 
alapján hoz létre működő modellt csoportmunkában, alkalmazva a tárgykészítés során 
elsajátított ismereteit, készségeit. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló önállóan szerez információt megfigyelés, 
vizsgálat, adatgyűjtés útján. A célzott önálló információgyűjtés a digitális eszközök széles 
körű használatát feltételezi. 

Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 
rendelkezésre álló anyagokból. Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve 
tervezi, terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg. 

A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében. 
Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt. A 
megismert szerszámokat és eszközöket önállóan használja, az újakat tanári útmutatással. 

Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat. Felméri és tervezi a 
tevékenység munkavédelmi szabályait. Csoportmunkában részt vesz a döntéshozatalban, és a 
döntésnek megfelelően tevékenykedik. Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt 
tartva a csapat eredményességét. Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, 
szerepelvárásokhoz. Vezetőként tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát. Alkalmazza a 
döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait. Hibás döntésein változtat. Az egyes 
részfeladatokat rendszerszinten szemléli. Megérti az egyén felelősségét a közös 
értékteremtésben.  

Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység 
szerepét, jelentőségét. Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a 
környezeti szempontokat. Felismeri a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 
kapcsolatát. A probléma megoldása során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg 
megoldási alternatívákat. Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát. Optimalizál. 

Holisztikus szemléletű, döntéseit tudatosság jellemzi. Felismeri a személyes cselekvés 
jelentőségét a globális problémák megoldásában. Egészség- és környezettudatosan dönt és 
tevékenykedik. 

Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét. A fizikai és digitális környezetből információt 
gyűjt a számára vonzó foglalkozások alkalmassági és képesítési feltételeiről, keresi a 
vállalkozási lehetőségeket, a jövedelmezőséget és a jellemző tanulási utakat. A lehetséges 
továbbtanulási útvonalakkal kapcsolatban segítséggel rövid és középtávú terveket fogalmaz 
meg. 

A 7. Évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
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Témakör neve Javasolt óraszám 
Mechanikai hajtások, mechanizmusok 6 
Gépek felépítése, gépelemek 6 
Elektromos áramkör – fogyasztók és kapcsolók soros és párhuzamos 
kapcsolása 

6 

Környezetünk gépei, gépszerelési gyakorlatok 6 

Az irányítástechnika alapjai – vezérlés, szabályozás 4 

Áramkört tartalmazó komplex modell tervezése és kivitelezése 6 

Összes óraszám: 34 

TÉMAKÖR: MECHANIKAI HAJTÁSOK, MECHANIZMUSOK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 
útmutatókból, használati leírásokból; 

 Gépek tanulmányozása során felismeri a gépek mozgásátalakító, energiaátviteli 
rendszerét; 

 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
 Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Gépek megfigyelése, műszaki leírás, rajz tanulmányozása során azonosítja a hajtásokat; 
 Áttételt számít egyszerű aránypár segítségével; 
 Példákon szemléltetve érti a forgatónyomaték fogalmát; 
 Gépek megfigyelése során felismer és azonosít egyszerű mechanizmusokat, úgymint 

forgattyús mechanizmus, karos mechanizmus, bütykös mechanizmus, fogasléces 
mechanizmus; 

 Mechanikai hajtások, mechanizmusok tulajdonságait elemzi, összehasonlítja, 
megfogalmaz különbségeket, azonosságokat, tud érvelni azok felhasználásával 
kapcsolatban; 
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 Hajtásokat, mechanizmusokat tartalmazó gépet modellez minta, tanári útmutatás, ábra 
vagy műszaki leírás, önálló terv alapján szerelőkészletből; 

 Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 
 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 Problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 
 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elvont gondolkodás fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Áttételt tartalmazó gépek (például kerékpár, fúrógép) tanulmányozása 
 A kapcsolódó kerekek nagysága és fordulatszáma közötti összefüggés – áttétel – 

megértése 
 Áttétel számítása egyszerű aránypár segítségével 
 A forgatónyomaték fogalmának, jelentőségének megismerése 
 Különleges közlőművek 
 A mozgások (egyenes vonalú és körmozgás) közötti kapcsolat elemzése, a mozgások 

egymásba való átalakításának lehetőségei – a mechanizmusok feladata, fajtái 
 Információk gyűjtése mechanizmusokat tartalmazó szerkezetekről 
 Mechanizmusok modellezése a szerelőkészlet elemeinek felhasználásával 

FOGALMAK 

A mozgás fajtái, jellemzői, mozgás- és energiaátalakítás, áttétel, nyomaték, áttételszámítás, 
mozgások egymásba való átalakítása, mechanizmusok – karos mechanizmus, forgattyús 
mechanizmus, bütykös mechanizmus, fogasléces mechanizmus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Mechanikai hajtások modellezése önálló terv alapján, csoportmunkában, géptani 
szerelőkészlet elemeivel 

 Az áttétel fogalmának mélyítése, áttétel számítása egyszerű aránypár segítségével. 
Példákon keresztül a forgatónyomaték fogalmának megértése, jelentőségének felismerése 

 Mechanizmusokat – karos, fogasléces, forgattyús, bütykös – tartalmazó gépek, modellek 
megfigyelése, a mozgások – az egyenes vonalú és a körmozgás – közötti kapcsolat 
elemzése, egymásba való átalakításuk lehetőségeinek megismerése 
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 Mechanizmusok modellezése önálló terv alapján csoportmunkában géptani szerelőkészlet 
elemeivel 

 Gépek megfigyelése, műszaki leírás, rajz tanulmányozása során a hajtások, 
mechanizmusok felismerése, azonosítása 

TÉMAKÖR: GÉPEK FELÉPÍTÉSE, GÉPELEMEK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 
útmutatókból, használati leírásokból; 

 Önállóan elemzi a gépek felépítését a gépelemek kapcsolata és feladatuk szerint; 
 A gépek tanulmányozása során felismeri a szerkezeti és a használati jellemzők 

kapcsolatát, a forma és funkció közötti összefüggéseket, az anyagválasztás szempontjait; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból;  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Fenntartható termékek – Mi is az a 
fenntárhatóság? 4. Oldal. 

„A fenntarthatóság legelterjedtebb meghatározását a Brundtland Bizottság fogalmazta 
meg 1987-ben: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen 
szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek lehetőségét arra, hogy ők 
is kielégíthessék szükségleteiket” 

 A fenntarthatóság fogalmával ismerkedhetnek meg a tanulók az oktató segítségével.  
 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
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 Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 
megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Azonosítja a legfontosabb gépelemeket, úgymint váz, állvány, burkolat, tengely, 

tengelykapcsoló, csapágy; 
 Felismeri a tengelyek összekapcsolásának fontosságát, a használat közben jelentkező 

igények és a lehetséges megoldások közötti összefüggést; 
 Áttekinti és alkalmazza a gépelemek egymáshoz való illesztésének, kötésének 

leggyakoribb megoldási módjait, úgymint oldható, például csavarkötés, zsugorkötés, nem 
oldható, például forrasztás, szegecselés; 

 Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 
 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 Problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 
 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Gépek szerkezete, felépítése 
 Géptani modell készítése csoportmunkában egyéni választás és leírás alapján 
 Összefüggések felismerése a gépek (tárgyak) alakja és funkciója között – váz, állvány, 

burkolat 
 Gépek vizsgálata az elemek kapcsolata szerint – tengely, tengelykapcsoló, csapágy 
 A tengelyek összekapcsolásának lehetőségei, a használat közben keletkező erőhatások 

azonosítása 

FOGALMAK 

Gépelem, váz, állvány, burkolat, tengely, tengelykapcsoló (merev, oldható, flexibilis), 
csapágy 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 A környezetben lévő gépek megfigyelése során a szerkezeti és a használati jellemzők 
kapcsolatának, a forma és funkció közötti összefüggések, az anyagválasztás 
szempontjainak felismerése 

 A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés írott és 
elektronikus információforrásokból 

 Géptani modell (például jármű-, lift-, darumodell) készítése csoportmunkában leírás vagy 
önálló terv alapján 

 A gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása 
 Az ismert munkaműveletek pontos végrehajtása,  műveletekhez szükséges biztonsági 

szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések használata, a munkakörnyezet 
rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

TÉMAKÖR: ELEKTROMOS ÁRAMKÖR – FOGYASZTÓK ÉS KAPCSOLÓK SOROS ÉS 

PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Alkalmazza a legfontosabb áramköri jelképeket; 
 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 
 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival;  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság – Energia takarékosság az 
otthonunkban 18. Oldal.  

„Talán meglepő, de az energiafogyasztásunkat csökkentését nemcsak úgy tudjuk elérni, ha 
egyáltalán nem használunk elektromosságot igénybe vevő eszközt. Egy kevés 
odafigyeléssel, egyszerű fogásokkal és a használat optimalizálásával nagy mértékben 
spórolhatunk a fogyasztásunkon, ami a család költségvetésének is jót tesz.” 

 Hasznos gyakorlati tippeket adunk, melyek segítenek abban, hogy minél 
energiatakarékosabban élhessenek a dákok a hétköznapokban.  
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 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
 Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Megkülönbözteti a legfontosabb áramköri jelképeket; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 
 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
 Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 
 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 Problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 
 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 
 Az általa készített áramkörök tulajdonságai alapján felismeri és megfogalmazza a 

különbséget a soros és párhuzamos kapcsolások között; 
 Azonosítja a mindennapi életben található eszközökön a kapcsolók soros, illetve 

párhuzamos kötését – kényelmi, illetve biztonsági kapcsolás, ezekre példákat mond. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása 
 Kapcsolók soros és párhuzamos kötése – biztonsági és kényelmi kapcsolás 
 Több fogyasztós és több kapcsolós áramkörök építése 
 Információ gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök működéséről és 

használati jellemzőiről, a kapcsolás módja és a felhasználás közötti kapcsolat felismerése 
 Gépek biztonságos működtetése 
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FOGALMAK 

Soros kapcsolás, párhuzamos kapcsolás, biztonsági kapcsolás, kényelmi kapcsolás, alternatív 
kapcsolás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az egyszerű áramkör részeinek, jelképeinek felelevenítése 
 Áramkörök szerelése szerelőkészleti elemekkel páros munkában – fogyasztók soros és 

párhuzamos kapcsolása, kapcsolók soros és párhuzamos kötése, alternatív és váltó 
kapcsolás készítése 

 Kapcsolások tanulmányozása konkrét gépeken, kapcsolási rajzokon – a tanult kapcsolások 
azonosítása, a kapcsolás módja és a felhasználás közötti összefüggés felismerése 

 Kapcsolási rajzok készítése, kapcsolások tervezése 
 Elektromos áramkört tartalmazó modell (például ügyességvizsgáló, villogó karácsonyfa, 

motoros járműmodell) készítése forrasztással 
 Az ismert munkaműveletek pontos végrehajtása, az új szerszámok használatának 

elsajátítása 
 A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 

használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

TÉMAKÖR: KÖRNYEZETÜNK GÉPEI, GÉPSZERELÉSI GYAKORLATOK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 A gépek tanulmányozása során felismeri a szerkezeti és a használati jellemzők 
kapcsolatát, a forma és funkció közötti összefüggéseket, az anyagválasztás szempontjait; 

 Önállóan elemzi a gépek felépítését a gépelemek kapcsolata és feladatuk szerint; 
 A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak megfigyeléséből 

származó tapasztalatait felhasználja a problémák megoldása során; 
 Célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 

útmutatókból, használati leírásokból; 
 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
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 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 
 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
 Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 
 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
 Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 
 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 Problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 
 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 
 Felismeri az egyszerűbb mechanikai hajtások, mechanizmusok szerepét, jelentőségét az 

egyes gépek – például gépkocsi, kerékpár – működésének tanulmányozása során; 
 Megérti, értelmezi a használati utasításokban, leírásokban lévő egyszerűbb információkat; 
 Megfogalmazza a környezetében lévő gépek közül néhánynak az alapvető feladatát, 

kezelését, az üzemeltetéshez szükséges biztonsági szabályokat, az alapvető karbantartási 
feladatokat – például háztartási gépek; 

 Felismeri a gépek felépítése és biztonságos használata közötti kapcsolatot; 
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 Elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a környezetében 
található szerkezeteken; 

 Információkat gyűjt elektromos balesetekről, elemzi a belesetek okát, véleményt formál az 
elkövetett hibákról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés 

kapcsolatának felismeréséhez 
 Információgyűjtési, – rendszerezési, – értelmezési képességek fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Információk gyűjtése a környezetünkben előforduló gépekről – háztartási gépek (például 

varrógép, konyhai kisgépek), közlekedési eszközök (például gépkocsi, kerékpár), az 
anyagmozgatás gépei (például lift, daru, targonca) 

 Technikatörténeti adatgyűjtés – feltalálók, találmányok, különös tekintettel a magyar 
vonatkozásokra 

 Használati útmutatók, műszaki leírások tanulmányozása, egyszerűbb üzemeltetési, 
karbantartási, beállítási feladatok elvégzése valódi gépeken (például varrógép, fúrógép, 
kerékpár) 

 A laikusok által elvégezhető munkák határai 
 A tevékenységgel érintett szakmák, foglalkozások 

FOGALMAK 

Az elvégzett feladatokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó technológiák, gépek és szerszámok, 
eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tapasztalatszerzés a környezetben, háztartásban előforduló gépek (motorok, fűtő, hűtő 
eszközök, elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök) működéséről és 
használati jellemzőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése, összehasonlítása, 
értékelése 

 Technikatörténeti kutatás a közlekedés fejlődéséről, különös tekintettel a magyar 
vonatkozásokra, kiadott vagy érdeklődésnek megfelelően választott témában. A kutatás 
eredményének társakkal való megosztása, tanulói kiselőadás vagy fájlmegosztás 
formájában 

 A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésével, megvitatásával a 
szabályismeret, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság 
erősítése 

 Információk gyűjtése a gépkocsi biztonsági berendezéseiről, a balesetmentes közlekedés 
feltételeiről, a járműmeghajtások jövőjéről 
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 A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az egészséget károsító 
hatások megvitatása, többféle nézőpont figyelembevételével, esetleg szerepjáték 
formában. Véleményformálás, vélemények ütköztetése 

 Használati útmutatók, műszaki leírások tanulmányozása, egyszerűbb üzemeltetési, 
karbantartási, beállítási feladatok elvégzése valódi gépeken (például varrógép, fúrógép, 
kerékpár) 

 Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolyamatokról, 
információgyűjtés a tanulási utakról 

TÉMAKÖR: AZ IRÁNYÍTÁSTECHNIKA ALAPJAI – VEZÉRLÉS, SZABÁLYOZÁS 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Környezetében észrevesz olyan problémákat, melyeket az irányítástechnika eszközeivel 
meg lehet oldani; 

 A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak megfigyeléséből 
származó tapasztalatait felhasználja a problémák megoldása során; 

 Célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 
útmutatókból, használati leírásokból; 

 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 
 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
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 Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 
megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Értelmezi az irányítás fogalmát; 
 Különbséget tesz vezérlés és szabályozás között; 
 Megismeri az irányítástechnika és az automatizálás alapjait a készített modell 

segítségével; 
 Tud példát mondani a környezetében található technikai rendszerek alapján 

irányítástechnikai és automatizálási feladatokra; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 
 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
 Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén ésszerű kockázatokat felvállal; 
 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 A problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 
 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 
 Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 
 Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés 

kapcsolatának felismeréséhez 
 Információgyűjtési, – rendszerezési, – értelmezési képességek fejlesztése 
 Elektronikai áramkör készítése kapcsolási rajz és leírás alapján 
 Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a modell segítségével 
 Az irányítás módszereinek megismerése. A vezérlés és a szabályozás folyamatának 

megismerése 
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FOGALMAK 

Irányítástechnika, vezérlés, beavatkozó egység, szabályozás, visszacsatolás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Irányítási feladatot tartalmazó elektronikai áramkör (például navi poloska, autóbusz-
leszállásjelző, nedvességérzékelő, sötétedéskapcsoló) készítése kapcsolási rajz és leírás 
alapján 

 Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a modell segítségével 
 Az irányítási módszerek megismerése különböző, a tanulók környezetében előforduló 

eszközök (például hőfokszabályzós vasaló, fűtésvezérlés, klímaberendezés, automata 
mosógép) működését leíró információforrások – prospektusok, műszaki leírás, szerkezeti 
ábra, használati útmutató – alapján 

 Az irányítástechnikai megoldások azonosítása a környezetben található eszközökön. 
Olyan problémák megfogalmazása, melyeket az irányítástechnika eszközeivel meg 
lehetne oldani 

TÉMAKÖR: ÁRAMKÖRT TARTALMAZÓ KOMPLEX MODELL TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Egy műszaki probléma megoldása során önállóan vagy társakkal határoz meg megoldási 
alternatívákat; 

 Célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 
útmutatókból, használati leírásokból; 

 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
 Felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 
 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
 Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 
 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; A technikai 

fejlődésnek a környezetre nézve negatív és pozitív hatásai is vannak. Fontos ezeket a 
hatásokat felismerni és elkülöníteni egymástól. 

 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
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 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 
gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 
 Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
 Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét; 
 Ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 
 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
 Terv szerint tevékenykedik, probléma esetén ésszerű kockázatokat felvállal; 
 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 
 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
 Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
 Problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 
 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 
 Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 
 Szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 
 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Kreativitás fejlesztése 
 Áramkört tartalmazó komplex modell tervezése és kivitelezése lehetőleg egyéni választás 

alapján csoportmunkában 



                  

Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban 

SKHU/WETA/1901/4.1/022 
 

137. 

   

 

FOGALMAK 

Az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Áramkört tartalmazó komplex modell (például napelemes ház, napelemes járműmodell) 
tervezése és kivitelezése, lehetőleg egyéni választás alapján, csoportmunkában 

 Az eddigi ismeretek alkalmazása, a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 
lépéseinek meghatározása 

 Anyagigény tervezése, költségek számítása. A munkaműveletek pontos végrehajtása. A 
műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 
használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

A tevékenységek megvalósításához technika műhelyterem szükséges, az előírt 15 tanuló 
foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, az anyagok, munkadarabok tárolására 
alkalmas berendezéssel vagy szertárral kialakítva, a különböző anyagfajták 
megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel felszerelve. 

A technika, életvitel és gyakorlat tantervben előforduló problémák, gyakorlatok, jelenségek, 
amelyekhez az ECO-EDU tananyag kapcsolódni tudott: 

- Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellemzői közötti 
összefüggések felismerése, a természet általi meghatározottság és a környezetre 
gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék, a tevékenységekkel járó felelősség 
belátása. 

- Háztartási eszközök 
- Elektromos eszközök 
- Takarékossági tippek 
- Vízfogyasztás, víztakarékosság 
- Megújuló energiaforrások felhasználása 
- Hulladékgazdálkodás 

 

 

 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK:  

 A tanuló a kerettanterven kívül ismerje a környezet és az ember mindennapos 
tevékenységei közötti összefüggéseket, a kettő egymás általi meghatározottságát.  

 Alkalmazza a különböző területeken (Anyag-/Energia-/Víztakarékosság) 
takarékossági tippjeinket. 

 Tudja a megújuló és nem megújuló energiaforrások közti különbséget és felhasználási 
módjukat.  
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 Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, 
környezetével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének 
megóvásában. 
 
 

Fizika 
 

 

A Nat preambulumában megfogalmazottakat követve a fizika oktatásának célja egyfelől, hogy 
a tanuló aktív problémamegoldóként a legkorszerűbb fizikai, tudományos ismereteket és 
készségeket sajátítsa el, egyúttal megismerje és pozitívan értékelje saját hazája, nemzete 
kultúráját és hagyományait, valamint az egyetemes emberi kultúra legjelentősebb 
eredményeit. Fontos feladat továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, 
ismeretek és készségek együttes fejlesztése, az egyéni és a csoportos teljesítmény ösztönzése. 
A fentieken kívül kiemelkedően fontos feladat a fizika esetében, minden oktatási szakaszban a 
pozitív attitűd és a megfelelő motiváltság kialakítása.  

Erre jó lehetőséget biztosít, hogy a tantárgy a szűken értelmezett szakmai 
ismeretanyag és a mindennapokban könnyen hasznosítható praktikus ismeretek átadásán túl 
olyan természettudományos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkozik, amelyek 
befolyásolják az egyén és a közösség életét, illetve kihatással vannak a jövő alakulására. 
Ilyenek például az egészségmegőrzéssel, a globális környezeti problémákkal, a természeti 
erőforrások felelős felhasználásával összefüggő problémák vagy a világűr kutatása. A 
témaválasztás fontos szempontja a mindennapokban hasznosítható, releváns ismeretek 
nyújtása, valamint olyan készségek és képességek fejlesztése, mely a jövő ma még ismeretlen 
ismeretrendszereiben való eligazodást segítik. A jövő kialakulásának folyamatában fontos 
szerepet játszanak az egészségmegőrzéssel, fenntartható gazdálkodással és az 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos felvetések, melyek befolyásolják mindannyiunk életét.  

A fizika tantárgy fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének kialakítása, 
mely alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi 
természettudománnyal foglalkozó tudomány átvett. Azt az attitűdöt kell a diákokban 
kialakítani, hogy a természet megismerhető, működése a természeti törvények segítségével 
leírható.  

Világunk megismerésének vannak módszerei, szabályai, algoritmusai. Egyre több jelenséget 
tudunk megmagyarázni úgy, hogy alapvetőbb jelenségekre vezetjük azokat vissza. Ennek 
elengedhetetlen feltétele az, hogy különböző fogalmakat konstruáljunk meg, melyekkel 
jellemezni tudjuk az adott dolgot, jelenséget. Ezek minél nagyobb részéhez számértékeket is 
rendelünk az összehasonlíthatóság miatt.  
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7–8. Évfolyam 

A fizika tantárgy oktatására az általános iskola 3–4. Osztályában tanult környezetismeret, 
illetve az 5–6. Osztályban tanult természettudomány oktatását követően kerül sor. A fizika 
oktatható önálló tantárgyként is a 7–8. Osztályban, illetve az ebben a nevelési szakaszban 
folytatódó természettudomány tantárgy moduljaként.  

A kerettanterv témakörei, a megtanítandó ismeretek és fejlesztési feladatok egyfelől lehetővé 
teszik a Nat által az adott nevelési szakaszra előírt tanulási eredmények megvalósulását, 
másrészt a fizika oktatására vonatkozó általános alapelvek érvényesülését. Ennek megfelelően 
a témák szorosan kapcsolódnak a hétköznapi problémákhoz, természeti jelenségekhez és 
technikai alkalmazásokhoz. A kerettanterv alkalmazásával tervezett oktatási, tanulási 
folyamat mélyíti a szükséges szakmai ismereteket, támogatja a tudásalkalmazást, 
összekapcsolja a tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti releváns információkat és szervesen 
épít a jelenség és tevékenység alapú tudásszervezés alapelveire. Ezeknek a céloknak a 
megvalósulását szolgálják a fizika tudományával, annak munkamódszerével valamit a 
globális környezeti problémákkal foglalkozó témakörök.  

Az internethasználattal és prezentációk készítésével kapcsolatos tanulási eredmények 
megvalósulása megfelelő óraszervezéssel, a digitális technológia tanári irányítás melletti 
önálló használatával biztosítható. Ezeket az alábbiakban soroljuk fel: 

− A tanuló fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és nem 
érthető, további magyarázatra szoruló részeket; 

− Az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről; 
− Tanári útmutatás felhasználásával magabiztosan használ magyar nyelvű 

mobiltelefonos/táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére; 
− Ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat; 
− Egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására; 
− Projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására; 
− Értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket 

végez a mobiltelefon szenzorjainak segítségével. 

A tananyag kijelöli a témaköröket és iránymutató a lehetséges sorrendre nézve, de a 
feldolgozás nagyon sokféle lehet. Részben azért is, mert a tananyag csak a mindenki számára 
kötelező minimumot adja meg, de elsősorban azért, mert a tanítás során - ebben az életkori 
szakaszban különösen - alkalmazkodnia kell a tanulócsoport egyedi sajátosságaihoz, az 
oktató-nevelőmunka helyi céljaihoz és körülményeihez. Lényegében bármelyik téma 
lehetőséget nyújt az elmélyülésre, izgalmas részkérdéseket bonthatunk ki a gyerekek 
együttműködése révén megvalósuló projektek során vagy a világhálón található információk 
felhasználásával. A tanulás sikerességének kritériuma lehet az értelmes és motiváló közös 
munka, olyan csoportmunka, melyben mindenki megtalálhatja a saját szerepét, s ezáltal 
sikerélményhez, pozitív természettudományos attitűdhöz juthat.  
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A tanulók értékelésének módszerei ennek megfelelően nem korlátozódnak a hagyományos 
definíciók, törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. 
Az értékelés során megjelenhet a prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az 
önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos 
értékelése is. A cél az, hogy a tanulók képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek 
lényegét, az alapvető technikai eszközök működésének elvét, az időszerű társadalmi-
gazdasági kérdések, problémák jelentőségét, s a fizika hozzájárulását a megoldási 
törekvésekhez. 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, 
hogy a témakör a nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 

A 7–8. Évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A nemzeti alaptanterv fő témakörei 

A javasolt kontextus alapú tananyag-felépítés nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé. Így a 
fizikai ismeretek feldolgozása mind diszciplináris, mind integrált oktatás formájában 
megvalósítható. 

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 

Kapcsolódás a NAT témaköreihez 

 
Témakör neve Javasolt óraszám  

Bevezetés a fizikába (1) 8 Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: 
Környezet és társadalom Mit jelent a 

környezet? 5. Oldal 

Az energia (5) 8 Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: 
Energiatakarékosság Energia fogalma 5. 

Oldal Energiafajták 6. Oldal 

Mozgás, közlekedés és sportolás közben (2) 10 Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: 
Közösségépítés Testi egészség – mozgással, 
sporttal kapcsolatos közösségek 18. Oldal 

 Lendület és egyensúly (2, 4) 10  
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Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban 
és a környezetünkben (3, 4) 

14 Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: 
Víztakarékosság – Víztakarékosság 

egyszerűen 7. Oldal  
Anyagtakarékosság Szelektív 

hulladékgyűjtés 5. Oldal  

Energiatakarékosság Szél 9. Oldal Víz 12. 
Oldal 

Elektromosság a háztartásban (4) 14 Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: 
Energiatakarékosság Energiafelhasználása a 

háztartásokban 17. Oldal 

Világítás, fény, optikai eszközök (4) 12 Energiatakarékosság 

Hullámok (3, 4) 10  

Környezetünk globális problémái (6) 6 Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: 
Környezet és társadalom Mit jelent a 

környezet? 5. Oldal 

Az emberi tevékenységek káros 
következményei 7. Oldal 

Környezetvédelem és alapelvei 10. Oldal 
A környezet- és természetvédelem célja 11. 

Oldal 

Környezetvédelmi intézkedések 
Magyarországon 13. Oldal 

Környezetvédelmi intézkedések 
Szlovákiában 15. Oldal 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata 
(6) 

10  

Összes óraszám: 102  

TÉMAKÖR: BEVEZETÉS A FIZIKÁBA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 
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− Értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket 
végez a mobiltelefon szenzorjainak segítségével; 

− Értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy 
saját maga által alkotott egyszerű elképzelés segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− Megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó 
tapasztalatokat rögzíti; 

− Felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos 
érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

− Hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a 
méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a 
közismert mértékegységeket; 

− Ismeri a fizika fontosabb szakterületeit; 
− Tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A fizika tudománya által vizsgálható jelenségek felismerése, a tudományos megismerés 
ismérvei 

− A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, térfogat, tömeg jele, mértékegységei és 
mérőeszközei, a mértékegységek átváltása 

− Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző értékeinek tapasztalati becslése  
− Az eltelt idő és a hőmérséklet jele, mértékegységei. A Celsius-skála 
− A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, a hőmérséklet közvetlen mérése a 

rendelkezésre állóeszközökkel (beleértve a mobiltelefon óráját vagy a digitális konyhai 
mérleget, más konyhai mérőeszközt)  

− A mérés pontosságának becslése ismételt mérések, illetve az eszköz jellemző adatainak 
ismeretében. A mérési eredmények összehasonlítása 

− Azonos anyagból készült különböző tömegű testek tömegének és térfogatának kapcsolata.  
Az anyagra jellemző sűrűség megállapítása 

− Sűrűségadatok használata a tömeg vagy térfogat kiszámolására 
− A fizika szakterületei, néhány újabb eredmény egyszerű bemutatása, egy állítás 

tudományos megalapozottságának kritikus vizsgálata 

FOGALMAK 

Mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés pontossága, a mért 
adatok átlaga, becslés, tudományos eredmény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Adott idejű folyamatok létrehozása (pl. 1 perc alatt leguruló golyó) 
− Szilárd, folyékony és légnemű anyagok térfogatának értelmezése, mérése 
− Az emberi test méreteihez kötött távolságok vizsgálata 
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− Időtartam becslése (pl. 1 perc elteltének becslése számolással) 
− Távolságok mérése digitális térképeken 
− Külső hőmérséklet vizsgálata egy adott időszakban, az eredmények ábrázolása, átlagérték 

kiszámítása 
− A Föld éghajlatának globális változásával kapcsolatos hőmérsékleti adatsorok elemzése 
− Szilárd és folyékony anyagok sűrűségének összehasonlítása, illetve becslése csoportos 

kísérletezés során 
− Bemutató készítése a fizika egyik nevezetes felismeréséről. Milyen előzményei voltak, 

milyen bizonyítékok támasztják alá, milyen viták kísérték a felismerés megfogalmazását? 

TÉMAKÖR: AZ ENERGIA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 
fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

− Tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív 
hatásainak és az ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. 
Porszűrés, szennyezők távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− Tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül 
ismerteti az energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti 
hatásait, az energiabiztonság fogalmát; 

− Ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket; 
− Előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), 

megnevezi az abban szereplő energiákat; 
− Ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban 

betöltött szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző 
fogyasztási adatokat; 

− Átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában és az 
ideális testsúly megtartásában; 

− Kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az 
energiaátalakulásokról. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására 
− A lakásban található legnagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik (teljesítmény, 

energiafogyasztás) áttekintése 
− A háztartásban használt energiahordozók megismerése: elektromos áram, földgáz, szén, fa  
− Az energiahordozók jellemzése, csoportosítása: fosszilis energia, zöldenergia  
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− Az energia árának becslése néhány fűtési-melegítési módszer (például gázkonvektor, 
elektromos vízmelegítő) esetében a háztartás számláinak segítségével 

− A rugalmas energia mozgási energiává alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), a 
helyzeti energia mozgási energiává alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A mozgási 
energia belső energiává alakulásának (összedörzsölt tenyér) megfigyelése 

− Az erőművekben bekövetkező energiaátalakulások vizsgálata, az energia megmaradása 
− A szélerőmű, napelemek, napkollektor működésének értelmezése 
− Néhány energiatakarékossági lehetőség gyakorlatban való közvetlen megfigyelése, 

működési elve: termosztátos fűtőeszköz, hőszigetelés 
− A táplálkozási problémák fizikai hátterének megismerése: az energiafogyasztás és bevitel 

egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek energiatartalmát megadó adatok segítségével 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság 

Bevezetés 4. Oldal. 

„Ma már egyértelműen tudjuk, hogy a globális felmelegedés az üvegházhatású gázok 
kibocsátása miatt alakult ki és növekszik folyamatosan. A légkörben egyre nagyobb 
koncentrációban van jelen, az az emberiség egyre energiaéhesebb életmódjának 
köszönhető.” 

 Itt a tanár elmondhatja a diákoknak, hogy miért is fontos, hogy takarékoskodjunk az 
energiával. 

Az energia fogalma 5. Oldal. 

„Az energia az életünk minden pillanatában jelen van és körülvesz minket. Energiával 
fűtjük pl. Az iskolákat, energiával működtetjük az autónkat, vagy amikor a testnevelés 
órán felmászunk a kötélen. Az energia egy adott test munkavégző képességét jelenti.” 

 Az oktató ismertetheti a diákokkal az energia fogalmát és annak létfontosságú szerepét az 
életben.  

Energiafajták 6. Oldal. 

„A természetben több energiafajtát különböztetünk meg, ezek a következők:” 

 

Energia típusai: 

 

Mechanikai 

Hő 

Vegyi 
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Villamos 

Fény 

Atomenergia 

 

 A fenti táblázat alapján bemutathatja a pedagógus a különböző energia típusokat. 

Energiaforrások 7. Oldal. 

„Az energiaforrások olyan energiával rendelkező anyagok, tárgyak, melyekből 
valamilyen folyamat során energiához férünk hozzá. A Nap a legfontosabb 
energiaforrásunk. Két csoportosítása van, a nem megújuló és a megújuló energiaforrás.” 

 A tanár bemutathatja a különböző energiaforrásainkat. A következő fejezetekben 
mindegyik energiaforrást részletesen ismertetjük.  

Nem megújuló energiaforrás 7. Oldal. 

„A nem megújuló energia egy olyan energiaforrás, amelynek készlete véges.  
Ezek az energiaforrások nem cserélhetőek fel mással - ha egyszer elhasználták a 
tartalékot, nem sok millió évig nem termelődik új belőlük.” 

Megújuló energiaforrás 8. Oldal. 

„A fosszilis energiahordozók környezetre káros alkalmazása helyett egyre inkább az 
alternatív energiaforrásoké a jövő. A megújuló energiaforrások igénybevétele nem fogja 
minden környezetszennyezési gondunkat megoldani, de jelentősen segít egy 
környezetbarát és fenntartható energiagazdaság megvalósulásában.” 

Szél 9. Oldal. 

„A szél a légkörben kialakuló nyomáskülönbségek hatására jön létre. A helyi vagy 
időszakosan megjelenő szél mellett vannak állandó szelek is, utóbbiak jelentősek az 
energiatermelés szempontjából, mert ilyen helyekre építenek szélgenerátorokat.” 
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(Dr. Szlivka-Dr. Molnár [2012] Víz- és szélenergia hasznosítás.) 

A fenti kép alapján, amely a tananyag 10. Oldalán található, bemutathatja az oktató a 
szélerőmű részeit. 

Nap 11. Oldal. 

„A Nap egy kifogyhatatlan energiát termelő csillag. Napenergiát küld az űrbe, aminek 
csak egy töredék része ér a Földre, melyet az emberiség már ősidők óta hasznosít és 
fordít a javára.”  

Víz 12. Oldal. 

„Vízenergiát a víz eséséből, lezúdulásából, folyásából nyerünk. Kezdetben csak helyi 
szinteken tudták hasznosítani. Az ókortól kezdve folyamatosan alkalmazzák a technikát 
mezőgazdasági és ipari célokra.” 

A 13. Oldalon lévő ábra alapján az oktató bemutathatja a vízerőmű részeit.  

Biomassza 15. Oldal. 

„A biomassza egy környezettudományi fogalom, jelentése, biológiai úton 
(fotoszintézissel) létrejövő szervesanyag-tömeg.” 

Geotermikus energia 15. Oldal. 

„Geotermikus energiát a Föld belsejében lévő hőből nyerhetünk. Magyarország ebből a 
szempontból szerencsés, mert az alapkőzet vékonyabb mint másutt, talán Te is hallottál 
már róla, hogy az ország híres a termálvizeiről, ezt is onnan nyerjük.” 
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Az energiaforrások bemutatásánál fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk arra, hogy az 
energiakészleteink végesek. Ezért is nagyon fontos, hogy minél környezettudatosabban és 
fenntarthatóbban éljünk.  

Energiafelhasználás 16. Oldal. 

„Az energiafelhasználás évről évre történő emelkedésének következtében az 
üvegházhatású gázok mennyisége fenyegető módon növekszik. A jelenlegi adatokat 
figyelembe véve 30-40 év múlva megduplázódik a mai felhasználási mennyiség.” 

Itt a tanár részletesen beszélhet a diákoknak az energiafelhasználásról és annak 
következményeiről. 

Energiafelhasználás a háztartásokban 17. Oldal. 

„Az energia a háztartásokban sokféle formában van jelen. Felhasználásuk szempontjából 
az alábbi kategóriák a legfontosabbak: 

-fűtés és klíma használat 
-melegvíz előállítása 
-étel előkészítés, főzés 
-világítás 
-közlekedés 
-villamosenergia a szabadidőd tevékenységekhez, pl. Televízió, számítógép.” 

 Az oktató az otthoni energiafelhasználás különböző területeit mutathatja be a 
tanulóknak. 

Elektromos autók 18. Oldal. 

„Elektromos autónak hívjuk az egy vagy több elektromos motor által hajtott járművet. A 
meghajtáshoz elengedhetetlen áramot az akkumulátor vagy más energiatároló eszközben 
raktározza.” 

 A tanár ismertetheti a diákokkal a napjainkban egyre népszerűbb elektromos autókat.  
Energiatakarékosság az otthonunkban 19. Oldal. 

„Talán meglepő, de az energiafogyasztásunkat csökkentését nemcsak úgy tudjuk elérni, 
ha egyáltalán nem használunk elektromosságot igénybe vevő eszközt. Egy kevés 
odafigyeléssel, egyszerű fogásokkal és a használat optimalizálásával nagy mértékben 
spórolhatunk a fogyasztásunkon, ami a család költségvetésének is jót tesz.” 

 A következőkben hasznos tippeket és tanácsokat adunk ahhoz, hogy hogyan fogyasszunk 
minél kevesebb energiát az otthonunkban.  

Energiatakarékos tippek: fűtés 19. Oldal. 
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„Az előző fejezetben már megtanultuk, hogy a háztartások leginkább a fűtésre és meleg 
vízre költenek, tehát elsősorban itt érhetünk el nagyobb eredményeket. Az alábbi 
módszerekkel rengeteg energiát takaríthatunk meg a fűtési szezonban” 

Energiatakarékos tippek: melegvíz 20. Oldal. 

„ 1. A melegvíz előállító berendezést optimális módon kell kiválasztani. Figyelembe kell 
venni a teljesítményét és azt a mennyiséget, amire a családnak szüksége van. Ne 
tervezzük se alul, se felül a méretezését.” 

Energiatakarékos tippek: áram 20. Oldal. 

„ 1. Mindig kapcsoljuk le azokban a helyiségekben a villanyt, ahol nem tartózkodunk. 
Illetve feleslegesen ne égessük, ha több fényre van szükséged napközben, próbáld meg, 
hogy az ablak mellé ülsz, a természetes fénynél nincs jobb a szemnek.” 

Energiatakarékos tippek: víz 22. Oldal. 

„A víztakarékosságról egy külön tananyag is foglalkozik, de álljon itt pár fontos 
tudnivaló ismétlésképp: 

 „1. Ne hagyjuk a csapot csöpögni, zárjuk el mindig rendesen. „ 

Energiatakarékos tippek: a ház körül 23. Oldal. 

„ 1. A kerti világításhoz használj olyan lámpákat, amik napelemesek, nappal töltődnek, 
szürkületben maguktól bekapcsolnak és a sötétben világítanak.” 

Energiatakarékos tippek: főzés, táplálkozás 24. Oldal. 

 „ 1. Ne dobjunk ki ennivalót, hanem a maradékot építsük be a másnapi menübe. Így 
tudunk spórolni a főzésre, bevásárlásra szánt idővel, pénzzel. Ne felejtsük el, hogy az 
élelmiszeripari alapanyagok gyártása rengeteg energiát emészt fel, ezen felül még az 
előállításkor, csomagoláskor, szállításkor is.” 

A modul témájával kapcsolatos hasznos linkek 25. Oldal. 

További hasznos linkek, ahol még több információt és tudást szerezhetnek a diákok a 
témával kapcsolatban.  

Önellenőrző teszt 26. Oldal. 
 
A fent megszerzett tudásukat tesztelhetik a gyerekek a www.eco-edu.eu honlapon, az E-

learning menüpont alatt a tananyaghoz tartozó online teszten, ahol az eredményt azonnal 
láthatják.  
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Víztakarékosság 

http://www.eco-edu.eu/
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Bevezetés 4. Oldal. 

„Az emberi szervezet normális működésének alapja a víz, hiszen testünk 75%-ban vizet 
tartalmaz. Sokszor idézzük, e szavakat melyből kiderül, hogy az ember szervezete 
képtelen víz nélkül a megfelelő működésre.” 

 Az oktató itt elmondhatja, hogy a víz nélkülözhetetlen az élethez, emiatt nagyon fontos, 
hogy takarékoskodjunk vele.  

Víztakarékosság fontossága 5. Oldal. 

„Manapság gyakran hallható különféle figyelmeztetés a vízpazarlással kapcsolatban. 
Egyre többször látunk, hallunk különböző figyelemfelhívást, hogy ne pazaroljuk a vizet, 
figyeljünk a környezetünkre s óvjuk azt.” 

 A tanár a víztakarékosság fontosságát prezentálhatja a diákoknak. Az 1. Ábra alapján 
láthatják, hogy milyen nagy már most a vízhiány. 

Mi az a vízlábnyom (ökolábnyom)? 7. Oldal. 

„A vízlábnyom jelentése gyakorlatilag az éves közvetlen valamint közvetett 
vízfogyasztásunk. A közvetlen vízhasználat alatt azt értjük, hogy egy megvásárolt termék 
előállításához vagy egy szolgáltatás megvalósításához mennyi vizet kellett felhasználni.” 

A pedagógus elmagyarázhatja a diákoknak, hogy mi is az a vízlábnyom.  

Víztakarékosság egyszerűen 7. Oldal. 

„Adunk pár tippet, amivel nem csak a vízfogyasztásunkat csökkenhetjük, hanem még 
pénzt is spórolhatunk a használatukkal.” 

Hasznos tippeket és ötleteket adunk, ahhoz, hogy minél kevesebb vizet használjunk a 
mindennapjaink során.  

Otthoni munkák esetében 7. Oldal. 

„1. A mosogatáshoz nem szükséges a folyamatosan folyó víz. Engedjétek tele a 
mosogatótálat vízzel és abban mossátok az edényeket. „ 

Személyi higiénia alkalmával 8. Oldal. 

„1. A kád teleengedése helyett zuhanyozz, fele annyi vízmennyiséget használsz fel 
(kádban fürdés 140 L még a zuhanyzás átlagosan csak 70 L)” 

Víztakarékosság ételekkel és italokkal kapcsolatban 9. Oldal. 
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„1. A melegebb időszakokban, hűtsétek le vizet a hűtőben, így ha inni szeretnétek, nem 
kell folyatnotok a csapot addig, hogy hideg legyen a víz.” 

Az kép alapján nézzék meg a gyerekek, hogy mennyi víz kell egy pamutpóló, 1 kg rizs 
vagy éppen 1 kg marhahús előállításához.  

Vízhálózatok 10. Oldal. 

„1.Otthon figyeljétek a vízmérő órát, minden héten illetve minden hónapba írjátok fel 
magatoknak az állását, így ha valamilyen hiba felmerül, hamar észreveszitek és utána 
tudtok járni. „ 

Személygépjármű 10. Oldal. 

„ 1.Ha az autót le kell mosni, inkább vigyétek mosodában, mert otthon egyedül sokkal 
több vizet használtok fel hozzá. Amennyiben még is a kertben mosnátok, az autótokat azt 
tegyétek az összegyűjtött esővízzel, valamint olyan területen ahol amúgy is locsolnotok 
kellene.” 

Udvar és kert 10. Oldal. 

„1.Ha rendelkeztek akváriummal a takarításakor a használt vízzel öntözzetek, mert tele 
vannak foszforral, ami jót tesz a növényeknek, hiszen természetes tápanyagforrások. „ 

Víztakarékos eszközök 11. Oldal.  

„A legtöbb esetben a legegyszerűbb víztakarékosságot elősegítő eszközök olcsón, szinte 
bármelyik nagyobb üzletben beszerezhetők.” 

Ma már számtalan víztakarékos eszköz létezik, melyet otthonunkban használhatunk. A 
felsoroltakon kívül a diákok gyűjthetnek még egyéb víztakarékos eszközöket.  

Víztakarékos zuhanyfej 11. Oldal. 

„Többféle víztakarékos zuhanyfej található meg hazánkban, de az összes ugyan azon elv 
alapján működik. Mégpedig a zuhanyfejben beépített áramlás korlátozó berendezés, 
amely meghatározza, hogy 1 perc alatt mekkora mennyiség jön ki belőle, valamint 
légbeszívó szelep is található a zuhanyfejekben, amelyek feldúsítják levegővel a vizet így 
a zuhanyzás élménye megmarad jóval, kevesebb vízhasználattal. „ 

Víztakarékos csap- és zuhanybetét 11. Oldal. 

„Víztakarékos csapbetétet is olcsón lehet beszerezni mégis nagyon hasznos mivel ez 
úgymond, szűkíti a víz áramlásának helyét. Ezeket csapba és zuhanyfejbe is egyaránt 
belehet szerelni. Ebből található műanyag és fém is, emiatt nem szükséges a csapokat is 
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lecserélni víztakarékosra elég csak ezt megvenni. A víz és csatornadíj csökkenése mellett 
természetesen az elfogyasztott mennyiség is csökken” 

Zuhanyzáshoz használatos homokóra 12. Oldal. 

„Ez egy nagyon fontos eszköz, Az emberek többsége átlagosan 8 percet zuhanyozik, az 5 
perces homokórának köszönhetően viszont nem csak az idő rövidül, hanem a 
vízfogyasztás is csökken körülbelül 40%-al.” 

Víztakarékos csapvégszűrők 13. Oldal. 

„A csapvégszűrők a csaptelepeken elhelyezett vízrendező tulajdonképp. Ez a kis eszköz 
levegővel dúsítja fel a vizet így a nyomás nem változik csak a felhasznált víz 
mennyisége. Ez lényegében minden csaptelep végé megtalálható csak ezek alap esetben 
nem víztakarékosak, viszont ki lehet cserélni víztakarékosra.” 

WC tartály nehezék víztakarékossághoz 14. Oldal. 

„A régebbi típusú wc tartályok esetében főként, de az újaknál is előfordul, hogy 
megnyomjuk a kart és teljesen kiüríti a tartályt. Erre a problémára segíthet a víztakarékos 
WC nehezék.” 

Felmérés 15. Oldal. 

„Felmérést végeztünk országszerte a polgárok víztakarékosságával kapcsolatban. A 
lakosság nagy része nem takarékoskodik, a vízzel mivel nem mindennapi beszédtéma a 
vízhiány ezért információ hiányában nem gondolják, hogy ezért ők egyedül tehetnek 
valamit. Pedig sajnos, ha csak a lakosság fele gondolkozna úgy, hogy márpedig ő egyedül 
tehet valamit a vízhiány megelőzéséért akkor máris több ember tenne ellene, mint 
amennyi most tesz. „ 

 Tekintsék meg a diákok a felmérés eredményét. A pedagógussal együtt értékeljék, 
beszéljék meg az eredményeket. A diákok maguk is kitölthetik ezt a kérdőívet.  

A modul témájával kapcsolatos hasznos linkek 23. Oldal. 

További hasznos tudnivalókat találhatnak a gyerekek a linkeken. Ezzel is bővítve a 
tudásukat a víztakarékosságról.  

Önellenőrző teszt 18. Oldal. 

A tesztet a www.eco-edu.eu honlapon az E-learning menü pontban a Víztakarékosság 
tananyagnál találják. Itt letesztelhetik a frissen megszerzett tudásukat. A teszt 
eredményeit azonnal megkapják a diákok. 

http://www.eco-edu.eu/


                  

Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban 

SKHU/WETA/1901/4.1/022 
 

152. 

   

 

FOGALMAK 

Energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis energia, 
energiabiztonság, energiatakarékosság, energiamegmaradás, rugalmas energia, helyzeti 
energia, mozgási energia, belső energia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az emberiség energiafogyasztásának és a rendelkezésre álló energiaforrások 
mennyiségének áttekintése, az energiabiztonság fogalma 

− A jövő lehetséges energiaforrásaival kapcsolatos ismeretek gyűjtése, bemutatása 
− A háztartásban használatos izzók gazdaságosságának összehasonlítása 
− Az emberi szervezet energiafelhasználásának elemzése 
− Az energiatakarékosság lehetséges módszereinek vizsgálata a közvetlen környezetben 
− A diák egy átlagos napjának végiggondolása energiafogyasztás szempontjából. Milyen 

energiahordozókat használt, milyen energiaszükségletet elégített ki, a felhasznált 
energiamennyiség becslése 

TÉMAKÖR: MOZGÁS KÖZLEKEDÉS ÉS SPORTOLÁS KÖZBEN 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− Felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− Tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve néhány 
járműbiztonsági rendszer működésének fizikai hátterével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− Megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és időadatokat. Különbséget tesz az út és 
elmozdulás fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a 
mértékegységeket megfelelően használja. Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem 
egyenletes mozgások. Ismeri a testek sebességének nagyságrendjét; 

− Meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett 
utat, az út megtételéhez szükséges időt; 

− Tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó 
test megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;  

− Megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 
azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac newton, arkhimédész, galileo galilei, jedlik 
ányos). 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A hely megadása, a környezetben tapasztalható mozgások megfigyelése, csoportosítása a 
pálya és a helyváltozatás gyorsasága alapján 

− A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége 
− A közel állandó sebességű mozgások (mozgólépcső, autó, korcsolya) megfigyelése, 

kialakulásuk körülményei, Newton első törvénye 
− A megtett út, az utazásból hátralévő idő kiszámolása a sebesség nagyságának segítségével 
− Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. Newton 

2. Törvénye 
− A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség változását okozó külső hatás (súrlódás, súrlódási 

erő) azonosítása 
− A sebességváltozást okozó erő nagyságának és a tömeg szerepének megfigyelése fékezés 

során 
− Az önvezérelt autó működési elve 
− A légzsák és a biztonsági öv működésének fizikai magyarázata 

FOGALMAK 

Hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, nehézségi gyorsulás, erő, 
Newton első  és második törvénye 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól 
− Sebességrekordok gyűjtése, vizsgálata 
− Közlekedéstervezés pl. Valamilyen applikáció segítségével, az átlagsebességek vizsgálata 
− Sebesség mérésére szolgáló eljárás kidolgozása 
− Mozgás elemzése valamilyen telefonos applikáció segítségével 

TÉMAKÖR: LENDÜLET ÉS EGYENSÚLY 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− Felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;  

− Megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 
azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, 
Jedlik Ányos). 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− Egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai 
kísérleteket végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő; 

− Tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó 
test megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában; 

− Tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa okozott 
deformáció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja mutatni az anyag belső szerkezetére 
vonatkozó legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A lendület kiszámítása, a lendület megmaradásának vizsgálata néhány hétköznapi 
helyzetben 

− A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata (léggömb-rakéta), fizikai magyarázata. Newton 
harmadik törvénye 

− Körmozgások és lengések (például a hinta lengései) megfigyelése, a periódusidő mérése. 
A periódusidőt befolyásoló tényezők azonosítása.  

− A környezetünkben megfigyelhető nyugvó testek egyensúlyának vizsgálata.  Annak 
magyarázata, hogy miért nem esik le, miért nem fordul el a test 

− Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások megfigyelése, a kétféle viselkedés 
összehasonlítása 

− Szemléletes kép kialakítása a szilárd anyagok belső szerkezetéről 

FOGALMAK 

Lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó 
rezgésszám, rugalmas alakváltozás, Newton harmadik törvénye 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egyszerű ütközések kísérleti vizsgálata a lendület-megmaradás szemléltetésére 
− Egyes háztartási eszközök, mint egyszerű gépek erőátvitelének vizsgálata 
− A Föld mozgási periódusainak vizsgálata az időszámítás szempontjából 
− Anyaggyűjtés és beszélgetés: Arkhimédész és gépei 
− Néhány gép (például: emelők, gőzgép, elektromos motor, benzinmotor) működésének 

megfigyelése, gazdaságot, társadalmat megváltoztató hatásának bemutatása 
− A szilárd anyagok belső szerkezetét ábrázoló rajz vagy demonstrációs eszköz készítése 

TÉMAKÖR: VÍZ ÉS LEVEGŐ A HÁZTARTÁSBAN ÉS A KÖRNYEZETÜNKBEN  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− Ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például 
időjárási jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát; 

− Ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− Jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-
változások jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának 
kapcsolatát; 

− Tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az erre 
vonatkozó sűrűségfeltételt; 

− Tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a 
gyakorlatból (pl. Növények tápanyagfelvétele a talajból); 

− Kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok 
melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő 
változásokról, a melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli 
változásának megfigyelése.  Az olvadáspont  

− A környezetben lezajló termikus kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése 
− A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A melegítés gyorsaságát meghatározó fizikai 

körülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű magyarázata 
− A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a hőmérséklet mérése: forráspont, vízgőz 
− A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése az anyagot alkotó részecskék 

(apró golyók) egyszerű modelljének felhasználásával 
− A téli fagy romboló erejének fizikai magyarázata, a fagyás megfigyelése jégkocka 

készítés során 
− A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: 

összenyomhatatlanság, sűrűség, folyékonyság 
− A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására 
− A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól való 

függetlenség felismerése. A hidrosztatikai nyomás kiszámolása 
− Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és 

Arkhimédész-törvényének segítségével 
− Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban (felmosás, szivacs) 
− Szilárd anyagok melegítésének kísérleti megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, hővezetés 

kvalitatív fizikai magyarázata 
− A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, hőmérséklet, páratartalom 

 A szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső és a felhők kialakulásának egyszerű 
fizikai magyarázata  
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FOGALMAK 

Légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; kapilláris csövek, 
nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, sűrűségfeltétel, termikus 
kölcsönhatás, melegítés, felvett és leadott hő, nyomáskülönbség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Hőmérő készítése 
− A nyomás időjárástól és magasságtól való függésének kísérleti vizsgálata 
− A páratartalom változásának kísérleti vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a páratartalom 

hatása a lakókörnyezetre, az emberi szervezetre 
− Úszó sűrűségmérő működésének vizsgálata, értelmezése 
− Cartesius-búvár készítése 
− A kapilláris jelenségek szerepe a természetben, anyaggyűjtés 
− Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra kifejtett nyomás becslése 
− Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan érzékeljük a levegő nyomását, miért pattog a 

fülünk, ha gyorsan emelkedünk vagy süllyedünk? 

TÉMAKÖR: ELEKTROMOSSÁG A HÁZTARTÁSBAN 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési 
eszközök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét; 

− Ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság 
módozatait, az érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat; 

− Felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− Megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 
azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac newton, arkhimédész, galileo galilei, jedlik 
ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− Ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az 
anyagban lévő töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 

− Szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és 
szigetelők fogalmát; 
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− Használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök 
jellemzésére; 

− Tudja, hogy a földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól 
közelítését. Ismeri az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az elektromos állapot kialakulásának megfigyelése kísérletezés közben, magyarázata a 
töltött részecskék és atomról alkotott egyszerű elképzelés (elektron, proton, atommag) 
segítségével 

− A villámok kialakulásának fizikai magyarázata 
− Szemléletes kép alkotása az elektromos – egyen és váltakozó – áramról. Egyen és 

váltakozó-áramú eszközök azonosítása a környezetünkben  
− A feszültség és áramerősség jele, mértékegysége, feltüntetése az elektromos eszközökön  
− Az áramerősség várható értékének meghatározása az ellenállás ismeretében. A technikai 

alkalmazásokban gyakori szigetelő és vezető anyagok ellenállásának mérése 
− Az egyszerű áramkör részei: áramforrás, kapcsoló, fogyasztók, vezeték 
− Elemek és akkumulátorok jellemző adatainak összehasonlítása 
− Az emberre veszélyes feszültség és áramerősség értékek. Az áramütés hatása 
− A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a hajszárító, a vízmelegítő működési elve: a fűtőszál 

kialakítása és szerepe 
− Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés szerepe az 

elektromos eszközök biztonságos használata során 
− Az iránytű használatának fizikai alapja 
− Jedlik Ányos munkássága és az elektromos motor. A transzformátor működésének 

megfigyelése 

FOGALMAK 

Atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm 
törvénye, áramforrás, fogyasztó,  Joule-hő, áramütés, elektromos energia, teljesítmény, 
dipólus, transzformátor 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A dörzselektromos jelenség kísérleti vizsgálata például léggömbök felhasználásával 
− Háztartási eszközök elektromos tulajdonságainak vizsgálata 
− Az elektromos biztosíték szerepe és működése a háztartásban 
− Elemek és akkumulátorok környezeti hatásának elemzése 
− Adatok gyűjtése a Föld mágneses teréről 
− LED-et tartalmazó egyszerű áramkör készítése, az áramkörbe illesztett változó ellenállású 

elem (változó hosszúságú grafitbél, termiszor, fotoellenállás, potencióméter) hatásának 
megfigyelése, lehetőség szerint a feszültség és áramerősség mérése az áramkörben. 
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TÉMAKÖR: VILÁGÍTÁS, FÉNY, OPTIKAI ESZKÖZÖK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− Felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− Gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 
(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény 
egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− Ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és fényerejét 

meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt áramforrásokat; 
− Ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, a szem 

megerőltetésének (például számítógép) következményeit; 
− Ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket; 
− Tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének 

törvényével, erre hétköznapi példákat hoz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A fény egyenes vonalú terjedésének megfigyelése, kísérleti vizsgálata, demonstrálása 
párhuzamos nyaláb vagy kis teljesítményű (az egészségre veszélytelen) lézer segítségével 

− A síktükörben látható tükörkép kialakulásának magyarázata a fény szabályos 
visszaverődésével, a fénysugár útjának megrajzolásával 

− A háztartásban használt fényforrások és azok tulajdonságainak (a fény színe, a 
fényerősség, a kibocsátott fény térbeli eloszlása, az energiahatékonyság, ár, élettartam) 
megismerése, a működésükhöz szükséges áramforrás kiválasztása 

− A fénytörés jelenségének megfigyelése 
− A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata. A nagyító képalkotásának 

fizikai magyarázata 
− A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jellegzetes lencsehibák: rövidlátás, távollátás, 

ezek korrekciója szemüveggel, kontaktlencsével, lézeres beavatkozással. A szem 
egészségvédelme 

− Megfigyelések nagyítóval vagy mikroszkóppal illetve távcsővel vagy látcsővel  
− A távcső és mikroszkóp részeinek vizsgálata, működésének fizikai magyarázata 
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FOGALMAK 

Fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és szórólencse, fókusztávolság, 
fókuszpont 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A környezetben található fényforrások megfigyelése, néhány fényforrás (kerékpáros 
lámpák) szétszerelése, az alkatrészek szerepének megvizsgálása 

− A környezetben létrejövő árnyékok megfigyelése, fényképezése, kialakulásának 
magyarázata a fény egyenes vonalú terjedésével 

− A Hold árnyéka a Földön: a napfogyatkozás, a Föld árnyéka a Holdon: holdfogyatkozás 
− Optikai illúziók vizsgálata 
− A különböző élőlények látórendszere, látástartománya: anyaggyűjtés, projektmunka 
− Camera obscura készítése 
− Az iskola világítási rendszerének megismerése közvetlen megfigyelés segítségével. Hány 

darab és milyen világítótest van használatban, mennyi ideig működnek, milyen 
rendszerességgel, mennyit fizet az iskola ezért az energiáért? 

TÉMAKÖR: HULLÁMOK  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 
fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;  

− Gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 
(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény 
egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

− Érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− Érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: frekvencia, 
amplitúdó, hullámhossz, terjedési sebesség; 

− Megfigyeli az elterjedt hangszereket használat közben, felismeri azok működési elvét; 
− Ismeri a hallás folyamatát, a levegő hullámzásának szerepét a hang továbbításában. Meg 

tudja nevezni a halláskárosodáshoz vezető főbb tényezőket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése 
− A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása 
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− A haladó hullámok kialakulásának elvi magyarázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a 
hullámhossz 

− A levegőben terjedő lökéshullám megfigyelése egyszerű kísérleti eszközökkel. A terjedési 
sebesség becslése 

− A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerő) fizikai magyarázata 
− Egyes hangszerek hangképzésének elve, a hangszerek megfigyelése működés közben 
− A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a hallást károsító tényezők ismerete 
− A fény hullámtermészetének ismerete 
− A színek észlelésének magyarázata, a kiegészítő színek  
− Kísérleti vizsgálata és magyarázata annak, miért függ a tárgyak színe a megvilágító fény 

színétől 
− A felhők, az ég, a növényzet, a tenger, a folyók színének egyszerű magyarázata 

FOGALMAK 

Állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, hangmagasság, hangerő, 
szivárvány színei, kiegészítő színek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A cunami jelenségének megismerése, magyarázata 
− Hangok keltése, elemzése egyszerű esetekben pl. Audacity programmal 
− Szivárvány létrehozása, megfigyelése a természetben 
− Fényfestés, játékok, kísérletek színekkel 
− Színek kikeverése festékekkel 

TÉMAKÖR: KÖRNYEZETÜNK GLOBÁLIS PROBLÉMÁI 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 
fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

−  Ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában van 
a hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény 
lehetséges következményeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− Környezetében zajszintméréseket végez számítógépes mérőeszközzel, értelmezi a 
kapott eredményt; 

− Ismeri az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét 
és lehetséges okait. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az ózonpajzs elvékonyodásának hatása, a Földet ért ultraibolya sugárzás erősödése, az 
ózonpajzs védelmében hozott intézkedések 

− Az éghajlatváltozás okai és következményei. Az éghajlat változására utaló fizikai 
mennyiségek értékeinek vizsgálata 

− A tengerszint emelkedésének fizikai okai 
−  A tüzelőanyagok elégetésének szerepe az üvegházhatás kialakulásában 
− Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása: az ökológiai lábnyom 
− A fényszennyezés megfigyelése 
− A zajszennyezés fogalma  
− Innovatív technológiák a környezet és az ember védelmében: porszűrők működési elve, 

hangszigetelés, energiatakarékos eszközök használata, a levegőben található szennyezők 
távolról történő mérése alapján elrendelt forgalomkorlátozás 

FOGALMAK 

Éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés, 
zajszennyezés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Sötét és világos felületek fényelnyelési tulajdonságainak kísérleti vizsgálata (természeti 
megfigyelése) 

− A globális éghajlatváltozás bizonyítékainak gyűjtése, vizsgálata, a lehetséges 
következmények elemzése, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása, a tudomány 
szerepének mérlegelése  

− A zajszint mérése mobiltelefonnal vagy más alkalmas eszközzel 
− Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 
− Üvegházhatás megfigyelése, értelmezése (pl. Üvegház, napon álló autó) 

TÉMAKÖR: ÉGI JELENSÉGEK MEGFIGYELÉSE ÉS MAGYARÁZATA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− Ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 
jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;  
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− Megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 
Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− Érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja a 
holdfázisok változásának fizikai hátterét. Látja a Nap szerepét a Naprendszerben mint 
gravitációs centrum és mint energiaforrás; 

− Ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét. Ismeri a világűr 
fogalmát, a csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld és 
Hold forgásával és keringésével; 

− Ismeri a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a 
tájékozódásban; 

− Tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. Ismeri a 
Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit; 

− Tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Nap fizikai jellemzői. A Nap energiájának forrása 
− A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzői  
− Anyaggyűjtés arról, hogyan változtatták meg Kopernikusz és Kepler felismerései a 

korábbi világképet 
− A Nap járásának megfigyelése egy bot árnyékának segítségével, az égtájak meghatározása 
− A Hold megfigyelése, felszíni formáinak magyarázata: meteorok 
− Anyaggyűjtés arról, hogyan figyelte meg Galilei a Holdat és hogyan értelmezték a 

látottakat 
− A Hold fázisainak megfigyelése, fizikai magyarázata a Nap, Föld, Hold helyzete alapján 
− Föld típusú bolygók és óriásbolygók, a bolygók jellegzetességeinek egyszerű fizikai 

magyarázata 
− A csillagok sajátosságai, megkülönböztetésük a bolygóktól, látszólagos mozgásuk fizikai 

értelmezése, a legfontosabb csillagképek megfigyelése 
− Ismerkedés az égbolt egyéb égi objektumaival: a Tejútrendszer, galaxisok, fekete lyukak. 

Az objektumok legfontosabb fizikai jellemzőinek feltérképezése. 
− Az űrkutatás aktuális céljai, legfontosabb irányai: az űrszondák, a nemzetközi űrállomás, 

az űrtávcsövek, a műholdak tevékenységének bemutatása 
− A világűr kutatásának kérdései: élet a Világegyetemben, a Világegyetem keletkezése és 

fejlődése 

FOGALMAK 

Napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, óriásbolygó, holdfázis, fogyatkozások, csillag, 
galaxis, fekete lyuk, fényév 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A Hold megfigyelése szabad szemmel és távcsővel 
− Az aktuális csillagászati hírek elemzése 
− Beszélgetés a világűr méreteiről s az értelmes élet lehetőségeiről a világűrben 
− Beszélgetés a fény véges sebességéről, s a csillagos ég ebből következő látványáról 
− Útikalauz űrturistáknak: a Naprendszer égitestjeinek érdekességei az odalátogató 

szempontjából 
− Olyan jelenségek és megfigyelések összegyűjtése, amik azt támasztják alá, hogy a Föld 

gömbölyű, nem pedig lapos 

 

 

 

 

Földrajz 

 

Az oktatás csak általános ismereteket nyújt a környezetvédelemmel, környezettudatosággál és 
a környezettel kapcsolatban. Viszont ez nem elég a környezettudatos életmód és szemlélet 
kialakításához, illetve a környezeti neveléshez. Állapították meg a projektben résztvevő 
szakemberek és oktatók a Nemzeti Alaptantervet áttekintve. 

A vizsgált térségek kulturális és természeti értékei gazdagok, az életmódjuk ezekkel 
összefüggő, viszont elmaradottak gazdaságilag.  Ennek a következménye a lakosok 
környezeti felelősségének a hiánya. 

Az ökotudatosság jegyében számos jó példa található, viszont az oktatási rendszer nem oktatja 
ezeket. Az életmód kialakításához és a szemléletformáláshoz a hivatalos tananyag nem 
megfelelő.  

A téma célcsoportja az általános iskolás gyermekek és a kisgyermekes szülők. Ők nyitottak az 
új ismeretekre, de a tananyag hiányosságai miatt nem jutnak elegendő információhoz, 
ismerethez. Illetve gyakorlati tippeket sem kapnak az ökotudatos élethez. Az igényeik ellenére 
is, alkalmazkodnak a társadalmunkban megszokott „ökotudtatlan” életmódhoz.  

A projekt célja, hogy ezeknek a társadalmi csoportoknak lehetőséget adjon az elméleti- és 
gyakorlati tudás elsajátítására. Ezáltal megtanulják kialakítani az igényeik szerinti 
fenntartható életmódot.  
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Hat tananyag készült olyan témákban, melyek megfelelően kiegészítik az alaptantervet: 1. 
Társadalom és környezet  2. Energiatakarékosság 3. Anyagtakarékosság 4. Fenntartható 
termékek 5. Közösségépítés 6. Víztakarékosság 

A földrajztudomány a természeti és társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait – 
a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be, 
ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. 
Ezen interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és 
társadalmi-gazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban 
feldolgozó tantárggyá. A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék 
Földünk mint egységes rendszer sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi 
lényként él, létezése és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja, és ezzel veszélyezteti 
ennek a rendszernek az egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője 
szempontjából igen súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és 
társadalomtudományi szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának 
természeti és társadalmi okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. 
Szemléletformálásra képes, ezért kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság 
kialakításában. Ehhez a szemléletformáláshoz járulnak hozzá az ECO-EDU tananyagok is.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, 
társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek 
önmaguk is részesei – és ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való 
tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A 
földrajz a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 
földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 
talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi, 
szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind 
pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex 
problémáinak megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási 
hagyományok újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk 
közvetített adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a 
leíró jellegű, szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos 
keresésére, értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk 
alkalmazását lehetővé tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi 
megfigyeléseken, tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán 
leírja a jelenséget, hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-
környezeti és a társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein 
túlmutatva értékelésre, problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. 

A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és 
társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló 
gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és – feldolgozás, 
valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az 
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információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a 
felelős és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.  

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a 
környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető 
jövő, a fenntartható környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák 
felismertetése, a már észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges 
megoldások keresése és bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért 
felelősséggel tenni akaró magatartás kialakításában.  

A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a 
térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a 
tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.  

Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan 
formálja a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak 
globális folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan 
befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a 
nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk 
nemzeti értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével a 
földrajzoktatás hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához és 
elmélyítéséhez. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és 
lehetséges természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a 
földrajzoktatás hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek 
ütköztetésére épülő vitakultúra kialakulásához.  

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire 
fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, körülöttünk zajló társadalmi-
gazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus 
érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és 
etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, 
egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével 
elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes 
állampolgári gondolkodás és viszonyulás kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a 
mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával 
hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy 
komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, 
környezeti, gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen 
irányú pályaorientációját is jelentősen támogatja. 

A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 
fejleszti: 
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A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 
megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott 
gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá 
váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell 
járulnia az információszerzés és – feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel 
a digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy 
elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, 
támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás 
képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és 
összegyűjtésére a valós térben (például terepen) csakúgy, mint különböző 
információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, 
forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve 
értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció 
fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló 
egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi 
tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz 
kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások 
értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ 
nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló 
digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a 
digitális térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi 
összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett 
fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a 
tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett 
kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának 
képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a 
földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák 
kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a 
gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy 
modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás 
fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő 
azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi 
folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. 
Előtérbe kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás 
fejlesztése, ezzel párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az 
alternatívák végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb 
megoldási lehetőségek kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése. 
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi 
témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének 
megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet 
kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során 
lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek 
alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív 
módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő 
konfliktusokat. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
világ társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális 
értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális 
értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy 
csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok 
hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 
napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben 
hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, 
a körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern 
gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a 
munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a 
vállalkozói kompetencia fejlődésére. 

7–8. Évfolyam 

Az önálló földrajztanítás az általános iskola 7. Évfolyamán kezdődik, de földrajzi 
tartalmakkal már korábban, az alsó tagozatos környezetismeret keretében és 5–6. Évfolyamon 
a természettudomány tantárgy anyagában is találkoznak a tanulók. Ezért fontos, hogy az 
önálló földrajztanítás tudatosan építsen a korábban már megszerzett ismeretekre és a már 
meglévő kompetenciákra. 

A 7–8. Osztályos tananyag a földrajzi tartalmakat a földrajzi tér fokozatos kitágításával, a 
közelitől a távoli felé, azaz a közvetlen lakóhely (település) felől Magyarország földrajzán 
keresztül a kontinentális, majd végül a globális folyamatok felé haladva mutatja be, de 
mindvégig szem előtt tartja az életkori sajátosságoknak megfelelő, a tapasztalatokra, a konkrét 
jelenségekre, folyamatokra építő tananyag-felépítést. Az ismereteket a földrajzi szempontból 
tipikus természet- és társadalomföldrajzi folyamatokra, összefüggésekre fűzi fel, és 
középpontba állítja a földrajzi eredetű problémák komplex bemutatását. 

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges következményeire 
helyezi a hangsúlyt, tudatosan épít a különböző digitális és hagyományos térképi, vizuális és 
szöveges adatforrásokból megszerezhető információkra. Ezáltal a tanulókat felkészíti az 
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önálló információszerzésre és az információk mérlegelő értelmezésére, továbbá hozzájárul az 
önálló véleménynyilvánítás és a felelős döntéshozatal képességének kialakításához. 

A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban kiemelten fontosnak tartja a személyes 
érdeklődés felkeltését a szűkebb, majd a tágabb környezetünk, illetve az alapfokú nevelési-
oktatási szakasz végére a bolygónk egészét érintő földrajzi jelenségek, folyamatok, problémák 
megismerése és megértése iránt. További célja, hogy kialakítsa az önálló földrajzi 
tudásbővítés igényét és képességét, mert a tanulók egy jelentős részének nincs lehetősége a 
földrajzi ismeretek intézményi keretek között történő további bővítésére. Az egyes témák 
feldolgozásánál fontos szempont, hogy gyakorlati, a mindennapi életben hasznosítható 
ismeretek elsajátításával és képességek kialakításával történjen. 

A földrajz szemléletformáló, szintetizáló tantárgyként olyan, a hétköznapokban használható 
ismereteket, eszközöket, módszereket ad a tanulók kezébe, amelyek segítik a tájékozódást 
mind összetettebbé váló világunkban, és hozzájárulnak ahhoz, hogy felnőtt életükben felelős, 
környezettudatos, aktív állampolgárrá váljanak. 

A 7–8. Évfolyamon kiemelt feladat a Föld megismertetésén keresztül a földrajzi gondolkodás 
tudatos fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a témakörök feldolgozása során a tanuló: 

 Megismeri hazánk és Európa, majd a távoli kontinensek legalapvetőbb természet- és 
társadalomföldrajzi jellemzőit, melynek során kialakul a Földről alkotott, a valóságot 
visszatükröző kognitív térképe; 

 Földrajzi tartalmú adatok, adatsorok alapján következtéseket von le, 
következményeket fogalmaz meg; 

 Megadott szempontok alapján rendszerezi földrajzi ismereteit, rendszerbeli 
viszonyokat állapít meg; 

 Összehasonlít tipikus tájakat, megfogalmazza azok közös és eltérő földrajzi vonásait; 
 Megkülönbözteti a tényeket a véleményektől. 
 Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a 

földrajzi tartalmú információszerzés és – feldolgozás, a digitáliseszköz-használat. 
Ennek megfelelően a tanuló: 

 Megadott szempontok alapján információkat gyűjt hagyományos és digitális 
információforrásokból; 

 Adatokat rendszerez és ábrázol digitális eszközök segítségével; 
 Digitális eszközök segítségével bemutatja szűkebb és tágabb környezetének földrajzi 

jellemzőit; 
 Megadott szempontok alapján tájakkal, országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú 

szövegeket, képi információhordozókat dolgoz fel; 
 Közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és 

kivitelez. 

Környezet és környezet tananyagunk teljes mértékben kiegészíti a földrajz anyagot. 

Bevezetés 4. Oldal 
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„A növekvő kollektív környezeti problémák a világon mindenütt egyre nagyobb figyelmet 
követelnek maguknak. 

Az elmúlt időszak kutatásai is azt mutatják, hogy a lakosság közgondolkodásában már a 
globális klímaváltozás következményeinek minimalizálása áll, de a társadalom tagjainak 
többsége még mindig nincs tisztában a környezetvédelmi alap információkkal és 
ismeretekkel, nem tette magáévá a környezettudatos tevékenységeket.” 

 Itt a tanár beszélgethet a diákokkal arról, hogy milyen összefüggés van a társadalmunk 
és a környezetünk közt.  

Mit jelent a környezet? 5. Oldal 

„Környezetünk meghatározását több irányból is megközelíthetjük. Az egyik felfogás szerint 
beletartozik a közvetlen környezetünk (pl. A tanterem vagy otthon a szobánk), a falu vagy 
város ahol élünk, egészen a Földünkig. Körülvesz minket a mindennapjainkban, ott élünk, 
tanulunk, dolgozunk, szórakozunk. „ 

 Határozzuk meg a gyerekeknek, hogy pontosan mit is jelent a környezet. 

A bioszféra változásának lépcsőfokai 6. Oldal. 

„Az emberiség hosszú évezredek alatt, nem fokozatosan, hanem nagyobb lépcsőfokokat 
ugorva érte el a bioszféra változását, melyek azóta már tudjuk, sorsfordító, alappillérei voltak 
a mai életünknek.” 

 Itt az oktató ismertetheti a diákoknak ezeket a lépcsőfokokat.  

Az emberi tevékenységek káros következményei 7. Oldal. 

„Már mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az élethez szükség van talajra, vízre, levegőre. 
Körkörös folyamatoknak hála ezek az energiaforrások folyamatosan képesek a megújulásra. 
Az emberek egyre erősebb és durvább beavatkozása miatt, a hosszú idő alatt kialakult 
egyensúly megbomlik és veszélyeztetik a megújulás képességét.” 

 A tanár itt bemutathatja a diákoknak a különböző következményeket.  

Környezetvédelem és alapelvei 10. Oldal. 

„A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely saját magunk által okozott 
károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul.” 

Beszélgessünk a gyerekekkel a környezet védelemről. Kérdezzük meg őket, hogy mit 
tehetnek a környezet védelméért.  

A környezet- és természetvédelem célja 11. Oldal. 
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„A környezetvédelem elsődleges célja: megfelelő életkörülményeket teremtsen az 
egyéneknek és az emberiség számára együttesen, biztosítsa általa a létezését, testi és szellemi 
egészségét, továbbá védje az anyagi és szellemi javait.” 

 Itt az oktató prezentálhatja a környezetvédelem különböző területeit.  

Környezetvédelmi intézkedések Magyarországon 13. Oldal. 

„Magyarország, mint ahogy minden más ország is, van, amiben előrébb és van, amiben 
hátrébb tart. Országonként eltérő, hogy milyen különböző súlyosságú problémával kell 
megküzdeni. A környezetvédelemért tett helyi lépések aztán bekerülnek az EU adatbázisába, 
akik ezt felhasználva, statisztikákat állítanak össze, és folyamatosan ellenőrzik a kormányok 
intézkedéseit.” 

 Itt a tanár ismertetheti a diákoknak az itthoni környezetvédelmi intézkedéseket.  

Környezetvédelmi intézkedések Szlovákiában 15. Oldal. 

„Első közép-európai országként 2019. Szeptemberben megszavazta a szlovák parlament, hogy 
visszaválthatóak lesznek a PET palackok és pléh dobozok, illetve betiltják az egyszer 
használatos műanyagok árusítását.” 

 A pedagógus a szomszéd országunk környezetvédelmi intézkedéseit mutathatja be a 
gyerekeknek.  

Fogyasztási szokásaink 15. Oldal. 

„Fogyasztói társadalomban élünk, melyre olyan magatartás jellemző, mint a pazarlás, 
felhalmozás, megnövekedett energiaigény stb. Meggondolatlan életmódunk nagyban 
befolyásolja környezet-és egészségtudatosságunk mértékét és minőségét.” 

 Ennél a témánál az oktató beszélgethet a gyerekekkel a vásárlási szokásokról. Hogy ők 
hogyan vásárolnak a szüleikkel. Mikre figyelnek a vásárlás során.  

Környezetvédelem? Nem csak a felnőttek dolga! 17. Oldal. 

„A környezetvédelemért tenni nemcsak kormányfők, befolyásos vezetők, politikusok vagy 
csak úgy általánosan a felnőttek tudnak! Bemutatom neked Greta Thunberg-et, aki 17 éves, 
középiskolás, svéd diáklány, nem mellesleg tetterős éghajlatváltozás aktivista.” 

Az oktató bemutathatja a diákoknak, hogy ők is tudnak tenni a környezetvédelemért.  Adjanak 
egymásnak ötleteket, hogy mivel és hogyan tehetnek a környezetünk védelméért.  

További tippek, ha Te is segítenél 18. Oldal. 

„Most elsősorban általános szeretnénk neked tanácsokkal szolgálni, aztán a többi tananyag 
során, egy-egy témával kapcsolatban már sokkal konkrétabb példákkal is segítünk. Mivel 
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jelen témánk a környezet és annak védelme, általános útmutatóra minden helyzetben szükség 
lehet, ezek megfogadásával nem lehet hibázni. Mit kell szem előtt tartani, mindig minden, a 
környezetet érintő kérdésben?” 

 Itt hasznos tippeket olvashatnak a diákok, amiket a mindennapijaikban tudnak majd 
alkalmazni. 

Önellenőrző teszt 20. Oldal. 

A tananyagban szerzett tudásukat tudják tesztelni az önellenőrző teszten keresztül. 

A 7–8. Évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Tájékozódás a földrajzi térben 4 
Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 5 
Magyarország földrajza 25 
A Kárpát-medence térsége 8 
Európa és a távoli kontinensek eltérő 
fejlettségű térségei, tipikus tájai 

Európa földrajza 22 
Az Európán kívüli kontinensek 
földrajza 

20 

A földrajzi övezetesség rendszere 8 
Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 10 

Összes óraszám: 102 

TÉMAKÖR: TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

Használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal leolvassa azok 
információtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket;  

 Gyakorlati feladatokat (pl. Távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) old meg 
nyomtatott és digitális térkép segítségével; 

 El tud készíteni egyszerű térképvázlatokat, útvonalterveket; 
 Azonosítja a jelenségek időbeli jellemzőit.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
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 A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek használatával, elemzésével és 
összehasonlításával a rendszerben és összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

 A terepi tájékozódási, valamint a térképalapú távolság- és helymeghatározási feladatok 
megoldása kapcsán a matematikai és logikai gondolkodás fejlesztése 

 Hagyományos és digitális térképen történő távolság- és helymeghatározás segítségével a 
térbeli tájékozódás és a logikai gondolkodás fejlesztése 

 Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos 
használatával a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 Gyakorlati feladatok megoldása (pl. Távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) 
terepen, valamint nyomtatott és digitális térképek és online felületek segítségével 

 Különböző típusú és tartalmú térképek tudatos használata a tanuláshoz 
 A földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és egyes digitális eszközök 

ismerete 
 A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek, műholdképek, légifelvételek 

sajátosságainak felismerése, a mindennapi életben való felhasználásuk lehetőségeinek 
ismerete 

 Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos 
használatával földrajzi megfigyelések elvégzése, problémák megoldása 

 A térkép fogalma és jelrendszere 
 A hagyományos és digitális térképek fajtái 
 Távérzékelés és földrajzi alkalmazásai (műholdképek, légifelvételek) 
 A földrajzi helymeghatározás módszerei 

FOGALMAK 

Földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méretarány, aránymérték, 
szintvonal 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy adott útvonal (pl. Osztálykirándulás) útvonalának tervezése nyomtatott és digitális 
térképek, online felületek segítségével 

 Iránytű, térkép, GPS használatának gyakorlása terepi tájékozódási feladatok, kereső 
játékok során 

 Távolság és hely meghatározása térképen, illetve terepen 
 Játékos feladatok a földrajzi helyek meghatározására megadott földrajzi koordináták 

segítségével 
 Alaprajzkészítés, térképvázlat-készítés szöveg, leírás alapján 
 Geocaching játék 
 Tematikus térképek megadott szempontok szerinti elemzése 
 Különböző időpontokban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos 

használatával földrajzi megfigyelések elvégzése 
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TÉMAKÖR: KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak természeti és 
társadalmi erőforrásait; 

 Szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, magyarázza 
kialakulásuk okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 
megismerése és megőrzése iránt;  

 Összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. Hazai 
nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

 Javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti szempontokat szem előtt tartó, 
fenntartható fejlesztésére; 

 Érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések fontossága 
mellett. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 A tanuló szűkebb lakókörnyezetének társadalmi és gazdasági problémáinak felismerésével 
és ezekre vonatkozó megoldási javaslatok elkészítésével a döntési képesség, valamint a 
szociális és vállalkozói kompetenciák fejlesztése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Közösségépítés – Milyen egy jó közösség? 8. 
Oldal.  

„A közösség egyénekből áll, ahol minden egyénnek megvannak a tulajdonságai, 
egyénisége és erősségei. A közösség előnye, hogy az egyének tudása és erőssége 
összeadódik.” 

 Itt a tanár beszélgethet a diákokkal arról, hogy szerintük milyen is a jó közösség. Ők 
mikor érzik magukat jól egy társaságban.  

 Az adott terület komplex földrajzi elemzése során a rendszerben és összefüggésekben való 
gondolkodás fejlesztése 

 A lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő természet- és 
társadalomföldrajzi folyamatok felismerése, valamint feldolgozása eredményeként a 
fenntartható fejlődés és környezettudatosság fejlesztése  
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Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Fenntartható termékek – Mi is az a 
fenntarthatóság? 4. Oldal. 

„a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, 
hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek lehetőségét arra, hogy ők is kielégíthessék 
szükségleteiket” 

Pontosan mit is jelent ez? Életvitelünk szempontjából egyfajta tudatosságot jelent.” 

 Itt az oktató meghatározhatja a gyerekeknek, hogy mit is jelent a fenntarthatóság.  
 A lakókörnyezet környezeti problémáinak bemutatása 
 Véleményalkotás a lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő 

természet- és társadalomföldrajzi folyamatokról 
 Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos információk megismerése 

iránt, információk gyűjtése írott és elektronikus forrásokból, azok értelmezése és 
rendszerezése 

 A földrajzi tudás alkalmazása a mindennapi életben a következmények tudatában 
meghozott környezettudatos döntésekben 

 A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi helyzetének, természeti és 
kulturális értékeinek bemutatása 

 A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyeinek és hátrányainak mérlegelése, a 
lakókörnyezet környezettudatos és fenntartható fejlesztése 
 
Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Az embernek több életszükséglete is van, ezek 
kielégítése során azonban törekednie kell a fenntarthatóságra és a környezettudatosság 
növelésére. 

FOGALMAK 

Kulturális érték, természeti érték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A Föld háromdimenziós megjelenítését lehetővé tevőprogram segítségével a közvetlen 
környezet virtuális felfedezése 

 Szituációs játék – önkormányzati ülés, melynek témája a lakókörnyezet környezettudatos 
és fenntartható fejlesztése 

 Irányított beszélgetés a helyi írott és elektronikus médiából gyűjtött földrajzi tartalmú 
információkról 

 Helyzetgyakorlat: idegenvezetés a településen 
 Ötletbörze a szűkebb lakókörnyezet társadalmi és gazdasági problémáinak feltárására, és 

az ezekre vonatkozó megoldási javaslatok megfogalmazása 
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 Projektfeladat: poszter, prezentáció vagy rövid videofilm készítése a szűkebb lakóhely 
természeti és kulturális értékeiről 

 Projektfeladat: tanösvény és térkép tervezése a szűkebb lakóterület természeti és kulturális 
értékeihez kapcsolódóan 

 Projektfeladat: helyismereti vetélkedő szervezése a közvetlen környezet természeti és 
kulturális értékeinek megismerésére 

TÉMAKÖR: MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének 
természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és 
társadalmi adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség 
különbségeit; 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Egy terület természettföldrajzi adottságai, 
erőforrásbázisa nagyban meghatározza gazdaságát. 

 Összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. 
Hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

 Ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz A fenntartható fejlődés három alappilléren 
nyugszik: környezeti, gazdasági és társadalmi pilléren. Az eléréséhez mindhármat 
együttesen egymással való kölcsönhatásaikat figyelembe véve kell vizsgálni.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Népesség- és település-földrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 
következtetéseket von le; 

 Következtet Magyarország és a kárpát-medence térségében előforduló természeti és 
környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire; 

 Elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 
megismerése és megőrzése iránt;  

 Híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  
 Reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak feldolgozása során a térszemlélet, 
valamint a hagyományos és digitális térképhasználat fejlesztése 

 Egy-egy kis- és középtáj vagy település komplex módon, több szempontú megközelítéssel 
történő vizsgálata során a problémamegoldó, valamint a rendszerben és összefüggésekben 
történő gondolkodás fejlesztése 

 A Magyarországgal kapcsolatos földrajzi ismeretek feldolgozása során az önálló és hiteles 
információszerzés, valamint a felelős véleményalkotás fejlesztése 

 Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak, valamint környezeti 
jellemzőinek Kárpát-medencei kitekintésben történő értelmezésével a Magyarországhoz 
és a magyarsághoz való kötődés elmélyítése 

 Véleményalkotás, logikus érvelés és vitában való részvétel képességének fejlesztése 
földrajzi témájú szövegekben bemutatott hazai természeti, környezeti és társadalmi 
jelenségekhez, folyamatokhoz, információkhoz kapcsolódóan 

 A szociális és vállalkozói kompetencia fejlesztése Magyarországgal kapcsolatos feladatok 
társakkal együttműködésben való megoldása, tudásmegosztás során 

 A kommunikációs és esztétikai kompetenciák fejlesztése Magyarország témakörben 
önállóan készített prezentáció bemutatásával  

 Következtetés a Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek 
kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire  

 Kárpát-medencei kitekintésben Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági 
erőforrásai, környezeti jellemzői 

 Magyarország természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőiből fakadó előnyei 
és hátrányai a fenntartható fejlődés jegyében 

 Egy kistáj, középtáj vagy település komplex és problémaközpontú vizsgálata 
 Magyarország nemzetközi gazdasági szerepének igazolása példák alapján 
 Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzőinek értékelő megközelítése és megoldási-

fejlesztési javaslatok 
 Magyarország idegenforgalmi adottságai és a fenntarthatóság jegyében történő jövőbeli 

fejlesztése 
 A Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek vizsgálata, 

továbbá a társadalmi-gazdasági jellemzők értékelő megközelítéssel történő feldolgozása 
során a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Társadalom és környezet – Környezetvédelmi 
intézkedések Magyarországon 13. Oldal. 

„Magyarország, mint ahogy minden más ország is, van, amiben előrébb és van, amiben 
hátrébb tart. Országonként eltérő, hogy milyen különböző súlyosságú problémával kell 
megküzdeni. A környezetvédelemért tett helyi lépések aztán bekerülnek az EU 
adatbázisába, akik ezt felhasználva, statisztikákat állítanak össze, és folyamatosan 
ellenőrzik a kormányok intézkedéseit.” 
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 Itt a tanár prezentálhatja a gyerekeknek a Magyarországon bevezetett környezetvédelmi 
intézkedéseket.  

FOGALMAK 

Erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum, kontinentális éghajlat, 
közigazgatás, medencejelleg, nemzetiség, öregedő társadalom, táj, talaj, tanya, természetes 
szaporodás és fogyás, területi fejlettség-különbség, tranzitforgalom, város, világörökség 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Nagytájak: Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, 
Kisalföld, Alpokalja 

Egyéb földrajzi helyszínek: Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradla-
barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, 
Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna–
Tisza köze, Dunakanyar, Gerecse, Hajdúság, Tokaj-Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, 
Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, 
Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-
síkság, Pilis, Belső-Somogy, Külső-Somogy, Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdi-
dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tolnai-
dombság, Velencei-hegység, Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, 
Tokaji (Zempléni)-hegység; 

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, 
Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, 
Velencei-tó, Zagyva, Zala; 

Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei, régiói, megyéi, megyeszékhelyei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak megadott szempontok alapján történő 
feldolgozása hagyományos és digitális térképek, internetről gyűjtött adatok 
felhasználásával, kooperatív módszer alkalmazásával 

 A topográfiai ismeretek elmélyítése online topográfiai játékok segítségével 
 Projektfeladat: osztálykirándulás tervezése Magyarország egy kiválasztott középtájának 

megismerésére 
 Prezentáció készítése egy kiválasztott tájról vagy településről 
 Természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági adatsorok rendszerezése, szemléletes 

ábrázolása és az adatok értelmezése 
 Disputa a híradásokban megjelent hazai, természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági 

jelenségekről, folyamatokról 
 Nemzeti értékek, hungarikumok bemutatására iskolai kiállítás szervezése 
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 Hazánk területén előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulását ábrázoló 
képekhez, rövidfilmekhez narráció készítése 

 Hazánk nemzetközi gazdasági szerepének igazolása a média és az internet segítségével 
 Interaktív termékbemutató összeállítása a magyar gazdaság nemzetközi jelentőségű 

termékeiből 
 Magyarország idegenforgalmi adottságainak és lehetőségeinek bemutatása képeslapok, 

tájfotók segítségével 
 Projektfeladat: akcióterv készítése természeti és társadalmi-gazdasági értékeink 

megőrzésére  
 Magyarország szerepvállalásának ismertetése a nemzetközi környezetvédelmi 

programokban, internetes források felhasználásával 
 Projektfeladat: plakát, szórólap készítése Magyarország idegenforgalmi értékeiről 
 Gondolattérkép készítése Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról 
 Turisztikai kiadványok, pl. Szórólapok, tájékoztatók alapján Magyarország 

idegenforgalmi adottságainak feldolgozása kooperatív módszerek alkalmazásával 
 Projektfeladat: beszámoló készítése a saját település (vagy egy választott kistáj, középtáj) 

hagyományos és megújuló energiaforrásairól, az adott térségben a fenntarthatóságot szem 
előtt tartó törekvésekről 

TÉMAKÖR: A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉGE 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének 
természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és 
társadalmi adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség 
különbségeit; 

 Példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő 
következményeit, megnevezi, és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló 
környezeti problémákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 
megismerése és megőrzése iránt;  

 Bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és a fejlettségbeli különbségek 
kialakulásának okait és következményeit;  

 Következtet Magyarország és a kárpát-medence térségében előforduló természeti és 
környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli 
jellemzőire;  

 Híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  
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 Nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A térszemlélet fejlesztése Magyarország területének a Kárpát-medence egészében való 
földrajzi értelmezésével 

 A felelős, tényeken alapuló véleményalkotás képességének támogatása a Kárpát-medence 
térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulásának példáján 

 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közvetett 
földrajzi következményeinek felismerésével 

 A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, országainak 
együttműködésében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésével 

 A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak 
rendszerezése, értékelése 

 Az egyes nagytájak, illetve régiók természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 
jellemzőinek felismerése és összehasonlítása 

 A Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek 
kialakulásához vezető okok, összefüggések és következmények értelmezése 

 A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom jelentőségének 
értékelése 

 A Kárpát-medence térségében meglévő területi fejlettségbeli különbségek okainak és 
következményeinek feltárása 

 A medence, mint társadalmi-gazdasági egység 
 Medencejelleg és következményei a Kárpát-medencében 
 A Kárpát-medence térségének nagytájai 
 Természeti erőforrások, táji és kulturális értékek a Kárpát-medence térségében 

FOGALMAK 

Autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás, húzóágazat, 
idegenforgalom, nemzeti kisebbség, népességvándorlási folyamatok, néprajzi csoport, 
néprajzi táj, tájhasználat, talajpusztulás 

TOPOGRÁFIAI FOGALMAK 

Tájak, történelmi és néprajzi tájnevek: Bécsi-medence, Burgenland (Őrvidék), Csallóköz, 
Délvidék, Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-
Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpát-medence, Keleti-
Kárpátok, Magas-Tátra, Székelyföld, Vajdaság, Vereckei-hágó; 

Városok: Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Munkács, Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, 
Újvidék, Ungvár 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Élménybeszámoló készítése egy Kárpát-medencében tett kirándulásról 
 Tértágítás és térszűkítés, tájrendszerezés képek és térképrészletek alapján Magyarország 

és a Kárpát-medence viszonylatában 
 Fotógaléria összeállítása a Kárpát-medence tájainak és országainak bemutatására, narráció 

elkészítése pármunkában 
 A térségben előforduló környezeti és természeti veszélyek bemutatása irányított 

esetelemzéssel  
 A medencejelleg következményeinek feltárása logikai lánc alkotásával 
 A térség erőforrásainak rendszerezése táblázatban, időbeli változásának bemutatása 

diagramon 
 Az egyes nagytájak természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek 

felismerése játékos formában képek, fotómontázs, irodalmi részlet, lényegkiemelő tanulói 
rajz stb. Alapján  

 Projektfeladat: utazási kiállítás tervezése a Kárpát-medence természeti és kulturális 
értékeinek bemutatására 

 Kooperatív módszerek alkalmazásával adatgyűjtés, – rendszerezés és – bemutatás a 
Kárpát-medence térségének társadalmi-gazdasági folyamatiról, a területi fejlettség 
különbségeiről 

 Projektfeladat: Kárpát-medence modelljének elkészítése pl. Homokasztalon  
 Projektfeladat: egy Kárpát-medencei osztálykirándulás útvonalának és programtervének 

kidolgozása  

TÉMAKÖR: EURÓPA FÖLDRAJZA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 
országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 
szolgáltatásokat; 

 Probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli 
kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  

 Ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja 
világgazdasági szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására 
alkalmazott mutatókat; 

 Népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 
következtetéseket von le; 

 Foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük; 
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 Bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek 
kialakulásának okait és következményeit;  

 Elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 
megismerése és megőrzése iránt;  

 Ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában; 

 Híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  
 Reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;  
 Nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Európa főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek 
megismerésével és elemzésével a térszemlélet fejlesztése 

 A problémamegoldó gondolkodás, valamint a rendszerben és összefüggésekben történő 
gondolkodás fejlesztése az Európát jellemző nemzetközi szintű munkamegosztás és 
fejlettségbeli különbségek okainak és következményeinek, jellemző társadalmi-gazdasági 
folyamatainak elemzése során 

 Egyes országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése által a szociális 
kompetenciák fejlesztése 

 Európa térségeinek természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőinek és 
folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő feldolgozása során a 
fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése 

 A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 
történő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése 

 Európa főbb országainak, országcsoportjainak, meghatározó jelentőségű társadalmi-
gazdasági folyamatainak megnevezése 

 Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése, világgazdasági 
szerepének igazolása példákkal 

 Tipikus európai tájak, települések, térségek jellemzése, komplex és problémacentrikus 
vizsgálata 

 Az Európai Unió és Európa jövője a fenntartható fejlődés jegyében 
 Európa sokszínű kulturális öröksége és jövője 

FOGALMAK  

Agglomeráció, deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, fjord, gazdasági 
szerkezetváltás, gleccser, jégkorszak, K+F (innováció), karsztvidék, „kék banán”, 
munkanélküliség, „napfényövezet”, tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-
Európa, Nyugat-Európa; 
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Egyéb földrajzi helyszínek: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-
félsziget, Balkán-hegység, Brit-szigetek, Cseh-medence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, 
Duna-delta, Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Genfi-tó, Germán-alföld, Holland-
mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Lengyel-alföld, Lengyel-
középhegység, Londoni-medence, Mont Blanc, Morva-medence, Német-középhegység, 
Párizsi-medence, Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Pireneusok, 
Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Szilézia, Urál, Vezúv;  

Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, Duna–Majna–Rajna vízi út, 
Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt, 
Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Száva, Temze, Vág, Visztula, Volga 

Európa országai, jelentős gazdasági és kulturális központjai 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az én Európám – szubjektív térkép készítése Európáról  
 Európa tipikus tájainak bemutatása tanulócsoportok által készített modellek segítségével 
 Európával kapcsolatos kvízjáték készítése és megoldása pármunkában online felületen 
 A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. Szakértői mozaik, 

kooperatív technika, helyszínépítés, prezentációkészítés, tanulói kiselőadás segítségével 
 Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  
 Európai népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságinak 

bemutatása helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat vagy helyszínépítés módszerével 
 Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő összevetése, 

komplex elemzése 
 Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes megjelenítése 

és értelmezése  
 Helyzetgyakorlat a külföldön történő tanuláshoz, munkavállaláshoz kapcsolódóan  
 Virtuális séta összeállítása egy kiválasztott európai nemzeti parkban, geoparkban, 

világörökségi helyszínen  
 Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása  
 Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt európai utazásról, irányított szempontok 

alapján 
 Gyűjtőmunka új európai nagyberuházásokról, az Európai Unióban található cégek 

magyarországi telephelyválasztásáról  
 A településen és környékén európai támogatásból megvalósult fejlesztések bemutatása 

önálló gyűjtőmunka alapján  
 Európa fejlettségbeli területi különbségeinek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági 

mutatók elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása  
 Európa jövője – plakátkészítés 
 Ország, illetve táj névjegyének tervezése és elkészítése 
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 Projektmódszer: tematikus (pl. Kikötők, magashegységi tájak stb.) Európai körutazás 
összeállítása és a tervek bemutatása 

TÉMAKÖR: AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 
országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 
szolgáltatásokat; 

 Probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli 
kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  

 Bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek 
kialakulásának okait és következményeit.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására 
alkalmazott mutatókat; 

 Népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 
következtetéseket von le; 

 Foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük; 
 Híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  
 Nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt; 
 Példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő 

következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló 
környezeti problémákat; 

 A környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus 
érvekkel támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek 
megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése 

 A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása 
 A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és 

környezeti következményeinek feltárása 
 Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és a 

természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok 
kapcsolataiban  

 Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével 
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 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának 
igazolása példák alapján  

 Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági stb.) 
Szükségességének igazolása példák alapján  

 Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása  
 A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Afrika, Ázsia és Amerika 

társadalmi jellemzőinek, ellentmondásainak példáján 
 Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján 
 A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási képességének 

fejlesztése Afrika, Ázsia, Amerika társadalmi és gazdasági jellemzői példáján 
 A személyes és társas kompetenciák fejlesztése a különböző tanulási stratégiák 

alkalmazásával 
 A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális sokszínűségének 

jellemzői alapján 
 A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert veszélyeztető 

folyamatok, az árvizek, a trópusi esőerdők irtásának és egyéb környezetszennyező 
tevékenységek példáján 

 Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi jellemzők és 
problémák (elsivatagosodás, éhínség, aszály); Afrika társadalmi és gazdasági fejlődésének 
problémái, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; afrikai példák a természeti tényezők és a 
gazdasági, társadalmi viszonyok közötti kapcsolatokra 

 Ausztrália és Óceánia természeti, társadalmi és gazdasági jellemzői és problémái 
 A sarkvidékek és a világtenger jellemzői és problémái, a sarkvidékeket és a világtengert 

veszélyeztető folyamatok 
 Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és társadalmi-gazdasági 

tényezői, jellemzői és problémái, élet az óriásvárosokban; az Amerikai Egyesült Államok 
gazdasági fejlődése és világgazdasági szerepe, az amerikai kultúra a mindennapokban; 
Latin-Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet 
állapotát veszélyeztető folyamatok 

 Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi folyamatok és 
természeti veszélyek (árvizek, földrengések, tájfunok, tengerszint emelkedése); Ázsia 
társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát 
veszélyeztető folyamatok; kulturális sokszínűség Ázsiában; Japán, illetve a világgazdaság 
kelet- és délkelet-ázsiai szereplőinek társadalmi és gazdasági fejlődése, a környezet 
állapotát veszélyeztető folyamatok, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; Kína társadalmi 
és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési problémák, a környezet 
állapotát veszélyeztető folyamatok; India társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai 
és problémái (népesedési problémák, kétarcúság), a környezet állapotát veszélyeztető 
folyamatok 

FOGALMAK  

Éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, emberfajták, fenntarthatóság, 
gazdasági szerkezet, globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, nyomornegyed, 
őslakos, perifériatérség, rezervátum, termelési módok (farmgazdaság, monokultúra, 
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nagybirtok, nomád pásztorkodás, oázisgazdálkodás, parasztgazdaság, teraszos művelés, 
ültetvényes gazdálkodás, vándorló [nomád] állattenyésztés, vegyes gazdálkodás), 
tömegturizmus, túlhalászás, túllegeltetés, városfejlődés (városodás, városiasodás), 
világvallások, világgazdasági hatalom (centrumtérség)  

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Afrika 

Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-afrikai-magasföld, 
Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Teleki-
vulkán; Száhel (öv) 

Vízrajz: Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, 
Vörös-tenger 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika 

Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache), 
Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, 
Kaliforniai-félsziget, Kordillerák, Labrador-félsziget (Labrador), Mexikói-fennsík, 
Mississippi-alföld, Mount St. Helens, Paraná-alföld, préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy 

Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Mississippi, Nagy-tavak, 
Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szt. Lőrinc-folyó 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, 
Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC 

Ausztrália és Óceánia 

Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-
hegység, Új-Guinea 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 
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Ázsia 

A földrész meghatározó egységei, jelentős földrajzi helyszínek: Arab-félsziget, Csomolungma 
(Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája, 
Indokínai-félsziget, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, 
Koreai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Nyugat-szibériai-alföld, Szibéria, Takla-
Makán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld 

Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, Japán-tenger, 
Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), 
Sárga-folyó, Tigris 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), India, Indonézia, Irak, 
Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia 

Városok: Bagdad, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Mekka, Peking, Sanghaj, 
Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kontinensekre, országokra jellemző képek keresése az interneten, azokból montázs 
készítése 

 Kontinensek földrajzi jellemzőit összehasonlító grafikus rendező készítése 
 Az én kontinensem – szubjektív térkép készítése egy adott kontinensről 
 Az egyes kontinensek tipikus tájainak bemutatása tanulócsoportok által készített modellek 

segítségével 
 Az egyes kontinensekkel kapcsolatos kvízjáték készítése és megoldása pármunkában 

online felületen 
 A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. Szakértői mozaik, 

kooperatív technika, helyszínépítés, prezentációkészítés, tanulói kiselőadás segítségével 
 Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  
 Távoli népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságainak bemutatása 

helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat vagy helyszínépítés módszerével 
 Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő összevetése, 

következtetések megfogalmazása 
 Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes megjelenítése 

és értelmezése  
 Virtuális séta, kirándulás összeállítása egy kiválasztott világörökségi helyszínen, illetve 

országban  
 Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása 
 Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt távoli utazásról, irányított szempontok alapján 
 Fejlettségbeli területi különbségek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági mutatók 

elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása  
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 Ország, illetve táj névjegyeinek tervezése és elkészítése 
 Projektmódszer: tematikus (pl. Sivatagok, világvárosok stb.) Világkörüli út összeállítása 

és bemutatása 
 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának 

igazolása példák alapján. Környezeti problémák okozta élethelyzetek bemutatása szerep-, 
empátia- és helyzetgyakorlattal 

 Kommentek írása a híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 
 Élet az óriásvárosokban az Amerikai Egyesült Államokban – képregénykészítés 
 Gyűjtőmunka: kulturális hatások mindennapjainkban, pl. Az amerikai és a kínai kultúra 

hatásának példái a mindennapokban 
 Egy tipikus tájat bemutató képzeletbeli fotókiállítás ismertetőjének elkészítése 

pármunkában 
 Hajónapló készítése földrajzi jellemzők felhasználásával, pl. Dél-Amerika képzeletbeli 

körülhajózása alapján  

TÉMAKÖR: A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG RENDSZERE 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek kialakulásának 
okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;  

 Összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, törvényszerűségeket fogalmaz 
meg velük összefüggésben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt befolyásoló 
szerepére; 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Tananyagunkban kiemelt hangsúlyt fektetünk a 
természeti értékek védelmére 

 Helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságokat, 
összefüggéseket felismer; 

 Példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő 
következményeit, ok-okozati összefüggéseket fogalmaz meg; 

 Ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában; 

 Az egyes térségek kapcsán földrajzi és környezeti veszélyeket és problémákat fogalmaz 
meg, valamint reflektál azokra; 
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 A környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel 
támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződésének megismerésével a 
rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

 Az egyes övezetek, övek főbb természeti jellemzőinek megismerésével és 
rendszerezésével az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

 Környezettudatosság fejlesztése az egyes övezeteket, öveket érintő környezeti problémák 
megismertetésével 

 A vízszintes és függőleges övezetesség összefüggéseinek bemutatásával a 
természettudományos szemlélet fejlesztése 

 A kontinensekről, tipikus tájakról tanult regionális földrajzi ismeretek és a földrajzi 
övezetesség során tanult ismeretek szintézise 

 Az összefüggésekben történő földrajzi gondolkodás fejlesztése a földrajzi helyzet, a 
természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti kölcsönhatás 
bemutatásával 

 Az időjárás és az éghajlat kapcsolatának értelmezése  
 Az egyedi földrajzi jellemzők alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus tájainak 

felismerése 
 A földrajzi övezetesség rendszerének kialakulása 
 A forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei és jellemzői 
 A függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései 

FOGALMAK  

Éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság, forró övezet és övei, függőleges övezetesség, 
hideg övezet és övei, környezetkárosítás, mérsékelt övezet és övei, tipikus táj 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Montázs készítése egy éghajlati területre jellemző képekből 
 Az éghajlati övezetek bemutatása prezentáció/kiselőadás segítségével 
 Képzeletbeli riport készítése: Hogyan zajlik egy adott övben (pl. Egy térítői öv) élő 

gyerek egy napja?  
 A földrajzi övezetesség kialakulásának összefüggéseit mutató magyarázó ábrák, modellek 

közös értelmezése, ok-okozati összefüggések megfogalmazása 
 Éghajlati diagram alapján rövid ismertető leírás készítése az adott éghajlatról 
 Mit viszek a bőröndben? Egy adott éghajlati területre utazó bőröndjének összeállítása 
 Szerepjáték: élethelyzetek – pl. Piaci vásárlás – egy adott éghajlatú területen 
 Éghajlattal kapcsolatos szövegek értelmezése grafikus rendező segítségével 
 Lényegkiemelés a témához illeszkedő szövegből pl. Szójegyzékkészítéssel, páros 

szövegfeldolgozással, ablakmódszerrel  
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 Az éghajlatok jellemzőinek megfogalmazása, összefüggések feltárása tematikus térképek 
segítségével 

 Összefogásra, cselekvésre felhívó plakát készítése az egész Földet érintő éghajlatváltozás 
megállításáért  

 Filmrészletek, képek, leírások alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus tájainak 
felismerése 

TÉMAKÖR: ÉLETÜNK ÉS A GAZDASÁG: A PÉNZ ÉS A MUNKA VILÁGA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott 
mutatókat; 

 Népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 
következtetéseket von le;  

 Értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat;  
 Megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira;  
 Érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések 

fontossága mellett; 
 Életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi ismereteit (pl. 

Egyszerű költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése);  
 Foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adatok gyűjtése és értelmezése, különféle szemléletes formában történő megjelenítése a 
pénz és a munka világához kapcsolódóan  

 A felelős döntéshozatal, a következményekért vállalt felelősség az életkori 
sajátosságoknak megfelelő pénzügyi döntések meghozatalában. A pénzügyi, gazdasági 
tények és az egyéni vélemények közötti különbség felismerése   

 A hitelfelvétel és a fejlődés, illetve az eladósodás kapcsolatának megértése; a döntést és az 
értelmes kockázatvállalást befolyásoló érvek megfogalmazása egy esetleges 
hitelfelvétellel kapcsolatban 

 Foglalkoztatási adatok értelmezése és elemzése, következtetések levonása; mindennapi 
életből vett példák alapján annak felismerése, hogy a munka világa folyamatosan változik 

 A fogyasztóvédelem szerepének, az egyszerű bolti vásárlással összefüggő fogyasztói 
jogok fontosságának felismerése mindennapi élethelyzetekben 



                  

Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban 

SKHU/WETA/1901/4.1/022 
 

190. 

   

 

 Az energiahatékony, energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és 
életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás 
megalapozása 

 A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével, a 
tanuló saját életében is alkalmazható egyszerű költségvetés készítésével a 
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 Pénzügyi költségtervek készítése, egyszerű pénzügyhöz kapcsolódó logikai és számítási 
feladatok megoldása során a matematikai eszköztudás alkalmazása 

 A globalizációval, a munkavállalással, a személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos 
témák, illetve különböző forrásokból gyűjtött pénzügyi adatok feldolgozása során a 
véleményalkotás és vitakészség fejlesztése 

 Az élethelyzetekből vett példák, helyzetgyakorlatok során a döntési képesség fejlesztése; a 
tényeken alapuló véleményformálás képességének támogatása 

 A helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságok, 
összefüggések felismerése 

 A piacgazdaság működésének alapvető földrajzi vonatkozásai 
 A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás 
 Hitelfelvétel, a kockázatvállalás és a fejlődés, illetve az eladósodás összefüggései 
 A globalizáció és a mindennapi élet kapcsolata, a globalizáció és a globális problémák 

kialakulásának összefüggései 
 A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jellemzői  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Fenntartható termékek – A fenntartható 
fogyasztás 6.Oldal. 

 „Életmódunk fenntarthatósága és az, hogy a környezetet mennyire terheljük vele ezt a 
fogyasztási szokásaink is nagyban meghatározzák. Mit is jelent? Egy olyan fogyasztást 
jelent, amely korlátlan ideig tarthat anélkül, hogy felborítaná a társadalom, a gazdaság és a 
környezet egyensúlyát vagy kimerítené az erőforrásokat.” 

 Itt a tanár ismertetheti, hogy mi az a fenntartható fogyasztás. Illetve ennek ismeretében 
mit tudnak tenni a gyerekek a hétköznapokban. 

 A munka világának résztvevői és jellemzőik 

FOGALMAK  

Családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli, munkavállaló, pénz, 
tőzsde, valuta, valutaváltás, világtermék  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Pénzügyi döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal  
 A piac és a tőzsde működésének bemutatása szimulációs játékkal  
 Munkaerőpiaci döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal 
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 Bankok portáljáról összegyűjthető ajánlatok alapján a bankokban igénybe vehető 
szolgáltatások megismerése 

 Beszélgetés, pénzügyi kérdezz-felelek a tanítási órára meghívott pénzügyi szakemberrel 
 Helyzetgyakorlat: az energiatudatos fogyasztói döntés meghozatala a környezeti és 

pénzügyi szempontok együttes mérlegelésével (pl. Energiatakarékos izzó, napelemes 
akkutöltő, háztartási gépek energiaosztálya)  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Fenntartható termékek Gyakori termékjelzések 
14. Oldal. 

 Itt az oktató bemutathatja a különböző termékcímkéket. Adhatják feladatként a 
diákoknak, hogy keressenek különböző termék címkéket és mutassák be az osztálynak.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Víztakarékosság Víztakarékos eszközök 11. 
Oldal. 

„A legtöbb esetben a legegyszerűbb víztakarékosságot elősegítő eszközök olcsón, szinte 
bármelyik nagyobb üzletben beszerezhetők.” 

 Itt a pedagógus ismertetheti a diákokkal a különböző víztakarékos eszközöket, amik a 
háztartásban is fellelhetőek. Kérdezzük meg a diákokat, hogy itthon milyen víztakarékos 
eszközeik vannak.  

 Adatgyűjtés internetről valutaárfolyamokkal kapcsolatosan, az adatok és a változások 
következményeinek közös értelmezése  

 Osztálykirándulás költségtervének elkészítése csoportmunkában 
 Foglalkoztatási adatok gyűjtése és közös értelmezése, az adatok szemléletes megjelenítése  
 Beszélgetés az internetes vásárlás, e-bankolás jellemzőiről, előnyökről, veszélyekről  
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Kémia 
 

A kémia oktatása során egyrészt be kell mutatni a kémiának az élet minőségének javításában 
betöltött alapvető szerepét, az új anyagok előállításának szépségét és hasznosságát, másrészt 
maximálisan ki kell használni azt a lehetőséget, amit a kémia tárgyalásmódja (makro-, 
szimbólum- és részecskeszint) nyújt a tanulók absztrakciós készségének fejlesztésében. Az 
oktatás minden szakaszában törekedni kell az élményszerűségre, a tanulók számára releváns 
és érdekes problémák kémiai vonatkozásainak bemutatására, a gyakorlatban használható 
tudás elsajátításának fontosságára. Az élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, 
hogy a tanulók tudatába beépüljön: a kémiai ismeretek szükségesek az élőlényekben zajló 
folyamatok megértéséhez, a mindennapokban használt tárgyaink előállításához, feladata a 
tudatos vásárlási és anyagfelhasználási szokások kialakítása, az egészségvédelemhez és az 
élhető környezet megóvásához szükséges ismeretek és szemlélet biztosítása. A kémia 
tantárgyon belül fontos még korszerű egészségvédelmi, energiagazdálkodási, életviteli 
ismeretekre is szert tenni a tanulóknak. A kémia alapvető összefüggéseit értő, jó szakemberek 
képzése elengedhetetlen, hogy a környezetszennyezés minimálisra csökkenhessen. 

Ugyanakkor tisztában kell lennünk a fogalmi megértést nehezítő, valamint a kémiához 
viszonyuló pozitív attitűd ellen ható tényezőkkel (például kemofóbia, áltudományos nézetek) 
is. Elkerülhetetlen a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv 
elméletek, primitív axiómák ütköztetése. A fogalmi megértést nehezítő további tényező a 
kémiai fogalmak néhány sajátossága. Az anyagok és jelenségek többszintű (makro-, 
részecske- és szimbólumszintű) értelmezése, számos kémiai fogalom elnevezésének és 
korszerű jelentésének ellentmondásossága, bizonyos fogalmak definiálatlansága, kontextustól 
függő jelentése, a tudományos és a köznyelvi jelentések különbözősége, valamint a kémia 
elméleti modelljeinek egymást kiegészítő, szimultán jellege miatt különösen fontos a tanuló 
gondolkodásának megismerése, a fogalmi megértési problémák feltárása és a metafogalmi 
tudás kialakítása. A kémia ismeretanyagát – a tanulók érdeklődési körétől függően – több 
szinten lehet megfogalmazni. Jelen kerettanterv a mindenki számára szükséges tartalmakat és 
fejlesztési célokat tartalmazza. 

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 
fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és 
értékeli a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben 
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt 
természettudományos információkat társaival megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a 
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai 
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos 



                  

Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban 

SKHU/WETA/1901/4.1/022 
 

193. 

   

 

médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy 
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és 
korosztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai 
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott 
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen 
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a 
tanuló különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít 
különböző témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű 
eszközökkel, felelős és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során 
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre 
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist 
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A 
kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami 
alapján egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a 
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka 
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt 
végez különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint 
csoportvezetői szerepet vállal. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz 
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai 
tevékenysége során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes 
legyen a feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. 
Felismeri a hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, 
lehetőségeihez mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat 
mérlegeli. Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját 
álláspontját megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 

7–8. Évfolyam 

Az általános iskolai kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti 
érdeklődés felkeltése, a természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának 
a társadalom és az egyén életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat a tanulók 
számára releváns problémák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a 
tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – kísérletek 
tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetjük el. A kémiával való 
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ismerkedés közben a tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, biztos 
anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket (például a 
háztartási teendőkben), hanem életmentő is lehet számukra (például a benzingőz 
robbanásveszélye, a szén-monoxid és a klórgáz végzetes hatása). Az elsajátított ismeretek és a 
természettudományos szemlélet birtokában a tanulók – majd felnőttként is – egyre 
tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. A tananyagaink 
ennek a tudatos életmódnak a kialakítását segítik. 

A kémiatanítás első szakaszának fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, 
illetve az atomok, a molekulák és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos 
rendszer jelentőségének és használhatóságának megismerése. A kémiai szimbólumok 
(vegyjelek, képletek, reakcióegyenletek) és azok jelentésének tanítása háttérbe szorul az 
anyagok és folyamatok makroszintű és részecskeszintű értelmezésével szemben.  

Ebben a szakaszban kezdődik el a részecskeszemlélet kialakítása, a tudományos ismeretek és 
a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek ütköztetése is. A részecskeszemlélet 
kialakítása jól megválasztott, egyszerű kísérletekkel, valamint különböző modellek 
használatával történik. A modelleknek fontos szerepe van a részecskeszint és a makroszint 
kapcsolatának megértésében, valamint a szimbólumszint kialakításában. Már ebben a 
szakaszban is kiemelt figyelmet kell szentelni a tanulók gondolkodásának megismerésére, a 
fogalmi megértési problémák (tévképzetek, primitív axiómák) feltárására. 

A 7–8. Évfolyamon a kémia ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók előzetes 
tudására építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet problémái 
felől történik. Ebben a szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontatlanul 
használt fogalmakat pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos 
szempontból is korrekt legyen. Kezdetben inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti 
tapasztalataira adunk választ, folyamatosan bővítve ezzel a természettudományos ismereteket 
és készségeket. Később az addig megszerzett ismeretek birtokában lehetőség nyílik a 
mindennapi élet – gyakran bonyolult – problémáinak egyszerűsített magyarázatára is.  

Nagyon fontos, hogy mind a kémiai tanulmányok, mind az egyes témakörök tárgyalása ne 
száraz leírással, hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák 
felvetésével, kísérletek bemutatásával kezdődjön. 

A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti érzékenységét 
növelhetjük, ha a kémiaórákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médiában felbukkanó 
kémiai jellegű hírek (pl. Szén-monoxid-, mustgáz-, metil-alkohol-mérgezés, kémiai Nobel-
díj-átadás, környezetkárosítások stb.) Megbeszélésére. 

A 7–8. Évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Kapcsolódás az 
ECO-EDU 

tanagyaghoz 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 17 Anyagtakarékosság 
Az anyagi halmazok 17  
Atomok, molekulák és ionok 14  

Kémiai reakciók 20 Energiatakarékosság 
Kémia a természetben 15 Víztakarékosság 

Kémia a mindennapokban 19 Víztakarékosság 
Összes óraszám: 102  

 

TÉMAKÖR: A KÍSÉRLETI MEGFIGYELÉSTŐL A MODELLALKOTÁSIG 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 
és azok kapcsolatát; 

 Tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 
 Tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló 

gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 
 Megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 
 Egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék 

modellezésére; 
 Ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri 

jelenségek) és a mindennapokból;  
 Tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján 

választhatjuk szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. 
Bepárlás, szűrés, ülepítés); 

 Megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok 
vizsgálatának egyszerű módszereit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 
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 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 
 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 
 Hipotézisalkotás alapvető szinten 
 A hipotézis kísérleti megerősítése vagy cáfolata 
 A tudományos gondolkodás kialakulásának támogatása 
 Alkotás digitális eszközzel 
 Információkeresés digitális eszközzel 
 Az anyagi halmazok modellezése 
 A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése 
 Elválasztási műveletek 

FOGALMAK 

Modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, 
anyagi halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, halmazállapot-változások, olvadás, 
párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás, szublimáció, endoterm és exoterm változások, vegyszer, 
egyszerű mérési módszerek, tömeg, térfogat, sűrűség, elválasztási eljárások, kísérleti 
eszközök, desztilláció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Filmek megtekintése, majd a látottak alapján a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető 
kísérletezés körülményeinek meghatározása 

 Beszélgetés a veszélyességi jelek bevezetésének és egységesítésének szükségességéről 
 Néhány háztartási vegyszer (pl. Sósav, hypo stb.) Címkéjének megismerése, a 

veszélyességi jelek értelmezése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Mérgező-, vegyi anyagokat 
tartalmazó palackok, műanyag tárolók 12. Oldal. 

„Külön kategóriát képeznek a hulladékok között a veszélyes hulladékok.  A veszélyes 
hulladék egy olyan típusú hulladékfajta, mely potenciális vagy jelentős veszélyt jelent az 
egészségre vagy a környezetre. A mérgező, toxikus vagy vegyi anyagokat tartalmazó 
műanyag palackokat, üvegeket elkülönítetten kell kezelni és nem szabad a szelektív vagy 
a vegyes háztartási hulladékkal együtt gyűjteni.” 

 Itt az oktató ismertetheti a diákokkal a különböző veszélyes anyagokat, amik egy 
háztartásban is megtalálhatóak lehetnek.  

 Poszter vagy digitális bemutató készítése a leggyakrabban használt laboratóriumi 
eszközök jellemzésére (anyaguk, melegíthetőségük, felhasználási területük) 

 Tömegmérés táramérleggel, pl. Egy kockacukor, vasgolyó, radír, kulcs tömegének 
mérése, a mérési pontosság megbeszélése, a tapasztalatok értelmezése 
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 Térfogatmérés mérőhengerrel: víz térfogatának mérése, egyéb eszközök (pl. Kémcső, 
főzőpohár, gyógyszer-, illetve mosószer-adagoló) térfogatának meghatározása, a mérési 
pontosság megbeszélése, becslés kis mennyiségű folyadékok térfogatára 

 Egyszerű tárgyak, testek (pl. Kulcs, radír, dobókocka) tömegének és térfogatának 
megmérése táramérleggel, illetve vízkiszorítással, majd a sűrűségük kiszámítása, a mérési 
pontosságok alapján a sűrűségadat pontosságának megadása 

 Egyszerű becslések anyagok (pl. Kakaópor, kristálycukor, porcukor) tömegére, térfogatára 
és sűrűségére, majd a mérésekkel és számolással kapott eredményekkel való összevetés 

 Gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata és 
táblázatos összehasonlítása, a levegő vizsgálata műanyag fecskendős kísérletben, a víz 
mint folyadék tulajdonságainak vizsgálata, a vas tulajdonságainak vizsgálata 

 A víz halmazállapot-változásainak vizsgálata, a kámfor és a mentol szublimációjának 
vizsgálata 

 A halmazállapot-változással kapcsolatos videofilmek megtekintése és értelmezése a 
részecskeszemlélet alapján 

 Endoterm és exoterm folyamatok (pl. Az alkohol és a víz elegyedésének) követése 
hőmérsékletméréssel/termoszkóppal 

 A víz körforgásának értelmezése a víz halmazállapot-változásainak tükrében  
 Egyszerű magyar (esetleg idegen) nyelvű animációk keresése az interneten a víz 

körforgásával kapcsolatban, szövegkönyv (és narráció) készítése a filmhez 
 Szilárd keverékek (pl. Só és homok) elválasztása oldással, szűréssel, bepárlással 
 A víz vagy vörösbor desztillációjának bemutatása, a desztilláció folyamatának 

értelmezése 
 A pálinkafőzés tanulmányozása videofilm segítségével, a folyamat értelmezése 
 Rózsavíz előállítása lepárlással vagy extrahálással 
 Homok és víz keverékének elválasztása ülepítéssel, dekantálással, illetve szűréssel 
 Alkoholos filctollak festékanyagainak elválasztása papírkromatográfiával 
 

a várható tapasztalatok megbecsülése, a vizsgálat csoportokban történő megvalósítása, a 
tapasztalatok összevetése az előzetes elképzeléssel, a következtetések levonása 

 Egyszerű fényképgaléria készítése az elvégzett kísérletekről, szövegaláírás a képekhez 
 Hasonló kísérletek keresése és gyűjtése videomegosztó portálok segítségével 
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TÉMAKÖR: AZ ANYAGI HALMAZOK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került 
előállításra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai 
vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 
és azok kapcsolatát; 

 Képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és 
keverékekkel kapcsolatban; 

 A részecskemodell alapján értelmezi az oldódást; 
 Különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 
 Tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 
 Részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét; 
 Példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az érvelési készség fejlesztése 
 Egyszerűbb következtetések kialakításának támogatása 
 A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai példákkal 
 A keverékek 
 Az oldatok és összetételük 
 Az oldódás 
 Egyszerű kolloidok 

FOGALMAK 

Kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, szerves 
vegyület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai változás, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, 
oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, 
rendszer, valódi oldat, kolloid oldat, komponens, levegő, ötvözetek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Példák bemutatása a köznapi életből elemre (pl. Grafit, vörösréz, kén), vegyületre (pl. Víz, 
nátrium-klorid, szőlőcukor) és keverékre (pl. Benzin, levegő, sárgaréz) 

 Információgyűjtés néhány elem (pl. Oxigén, nitrogén, bróm, hidrogén stb.) 
Nyelvújításkori elnevezésével kapcsolatban 
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 Köznapi anyagok (pl. Alufólia, mészkő, kockacukor) fizikai tulajdonságainak (szín, szag, 
halmazállapot, oldhatóság, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos vezetés) 
összehasonlítása, táblázat és/vagy anyagismereti kártyák készítése 

 Egyszerű oldási kísérletek a „Mi miben oldódik?” Kérdés eldöntésére, pl. Vas, konyhasó, 
répacukor és jód oldódásának vizsgálata vízben, alkoholban és benzinben, kísérleti 
jegyzőkönyv elkészítése 

 Konyhasó oldhatóságának meghatározása kísérleti úton, az oldhatóság megadása x gramm 
só / 100 gramm víz értékben a vizsgálat hőmérsékletén 

 Grafikonok és táblázatok adatainak elemzése a különböző anyagok oldhatóságával, 
valamint egy anyag különböző hőmérsékleten való oldhatóságával kapcsolatban 

 A diffúziót szemléltető tanulókísérletek elvégzése 
 A diffúziót részecskeszemlélet alapján bemutató magyar (vagy idegen) nyelvű animáció, 

illetve kisfilm keresése az internet segítségével, szövegkönyv (és narráció) készítése a 
fimhez. 

 Az oldás sebességét befolyásoló tényezők kísérleti úton történő vizsgálata 
 Kristályok növesztése otthon (pl. Konyhasó, timsó, kandiscukor) 
 Érvelés az otthon végezhető/végzendő kísérletek mellett és ellen 
 Oldatkészítési gyakorlat, adott tömegű és tömegszázalékos oldat elkészítése a 

laboratóriumi eszközök (mérleg, főzőpohár, mérőhenger, vegyszeres kanál, üvegbot) 
felhasználásával 

 Oldatkészítési gyakorlat, adott térfogatú és térfogatszázalékos oldat elkészítése 
laboratóriumi eszközök (pl. Mérőhengerek, főzőpoharak, üvegbot, esetleg mérőlombik) 
felhasználásával 

 Példák gyűjtése a köznapi életből tömeg- és térfogatszázalékos adatok megadására 
 Szövegkeresés és – értelmezés a fiziológiás sóoldat összetételéről és szerepéről az orvosi 

gyakorlatban 
 Nagyon egyszerű számítási feladatok elvégzése a tömegszázalék köréből 
 Híg szappanoldat, szörpök és limonádé készítése és tanulmányozása, összehasonlítása 

valódi oldatokkal 
 Gyümölcszselé és majonéz készítése és tanulmányozása 
 A tej, tejföl, mosógél, tusfürdő, kézkrém, köd, füst tanulmányozása 
 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Ismert folyók, tavak, tengerek 

vizének összetétele” címmel 
 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Az emberiség történetének 

legfontosabb fémjei, ötvözetei” címmel 
 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Ötvözetek a mindennapjainkban 

(acél/könnyűfém felni/lágyforrasz stb.)” Címmel 
 Egyszerű fényképgaléria vagy kollázs készítése az iskolában és otthon végzett 

kísérletekről, szövegaláírás hozzáadása a képekhez 
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TÉMAKÖR: ATOMOK, MOLEKULÁK ÉS IONOK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló 
gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

 Tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 
 Ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion 
között; 

 Szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, 
molekulákat és ionokat; 

 Ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét; 
 Tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 
 Fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával 

(Bohr-féle atommodell); 
 Tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés 

során; 
 Érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, hcl, CH4, CO2), és fel tudja 

írni a képletüket; 
 Érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), és analógiás 

gondolkodással következtet az egy oszlopban található elemekből képződő ionok 
képletére; 

 Érti az ionvegyületek képletének megállapítását; 
 Ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, 

víz, metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 
 Érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között gyengébb 

kémiai kötések alakulhatnak ki. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Vitakészség fejlesztése 
 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 
 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 
 Internetes források használatának fejlesztése 
 Számítógépes bemutató készítésének gyakorlása 
 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 
 Alkotás digitális eszközzel 
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 Az atom felépítése és fontosabb jellemzői 
 Az atomok periódusos rendszere 
 A molekulák felépítése és fontosabb jellemzői 
 Az ion képződése és fontosabb jellemzői, csoportosítás töltés alapján 
 Az anyagok halmazszerkezete és fizikai tulajdonságai 

FOGALMAK 

Elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, molekula, ion, 
elemmolekula, vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, periódusos rendszer, 
nemesgázszerkezet, kémiai kötés, vegyjel, képlet, alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, 
halogének, nemesgázok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Atomszerkezeti modellező játékok keresése az interneten 
 A lángfestés jelenségének elvégzése vagy bemutatása, kapcsolat keresése a tűzijátékokkal 
 Atomok és molekulák modellezése, golyómodellek készítése gyurmából, hungarocell 

golyókból vagy papírkorongokból, az atomok méretviszonyainak megfigyelése 
 Az atomok, az ionok és a molekulák összehasonlítása táblázatos formában (pl. Az oxigén 

példáján) 
 Információgyűjtés a periódusos rendszerről, poszter vagy prezentáció készítése a témával 

kapcsolatban 
 A periódusos rendszerrel kapcsolatos zeneművek meghallgatása 
 Kiselőadások a periódusos rendszer fontosabb, gyakoribb, érdekesebb elemeiről 

szakkönyvek és internetes források felhasználásával, a források megnevezésével 
 Projekt: a periódusos rendszer (művészi/vicces/informatív) elkészítése csoportokban 

kartonlapokból, kerámiacsempékből stb. 
 Magyar és idegen nyelvű, ingyen letölthető, periódusos rendszert megjelenítő 

mobiltelefonos/táblagépes applikációk feltérképezése, az alkalmazhatóságuk korlátjainak 
megállapítása 

 „Milyen a periódusos rendszer mint társasjáték?” – kreatív ötletek gyűjtése a periódusos 
rendszer társasjátékká való alakítására 

 Játék a vegyjelekkel: nevek kirakása vegyjelekből, a kedvenc vers egy szakaszának átírása 
vegyjelekkel, egyszerű szöveges vagy rajzos rejtvények készítése a vegyjelekkel, elemek 
nevével kapcsolatban 

 Információgyűjtés a fontosabb atomok vegyjelének eredetével kapcsolatban 
 Vita kezdeményezése a kémia jelrendszerének szükségessége kapcsán 
 Memóriakártyák készítése a fontosabb elemek és vegyületek nevének és kémiai jelének 

(vegyjelének, képletének) megjegyzéséhez 
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TÉMAKÖR: KÉMIAI REAKCIÓK 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 
és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 A részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 
 Ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia); 
 Ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. Égési reakciók, 

egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis);  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz anyagtakarékosság – a szerves hulladék és a 
komposztálás 13. Oldal.  

- a komposztálás biológia folyamata tulajdonképpen egy bomlás, mellyel a szemetet 
csökkenthetjük a háztartásunkban, és a talaj számára értékes humuszt hozhatunk létre. A 
hulladékok típusai bemutatásra kerülnek, illetve, a szelektív hulladékgyűjtés szabályai. A 
környezetünkre rossz hatással bíró mérgező tisztítószerekre könnyen és biztonságosan 
használható alternatívákat nyújtunk. 

 Ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; 
 Ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lényegét; 
 Ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk alapján, 

érti a vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 
 A csoportmunkában való részvétel készségének fejlesztése 
 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 
 Alkotás digitális eszközzel 
 A kémiai információk keresése és értelmezése 
 A korábbi ismeretek alkalmazása az új információk feldolgozása során 
 A fizikai és a kémiai változások megkülönböztetése 
 A reakciók egyenletének leírása szavakkal, a folyamat értelmezése 
 A reakciók energiaviszonyai 
 A kémiai változások típusai 
 A köznapi életben jelentős kémiai reakciók 
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FOGALMAK 

Kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, 
endoterm reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, sav, bázis, só, savas 
kémhatás, semleges kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, ph-érték, indikátor, korrózió, 
rozsda 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű kémiai reakciók végrehajtása, a kémiai változás értelmezése (pl. A hurkapálca 
égése, a csillagszóró égése, a szódabikarbóna reakciója ételecettel, a vörösbor színének 
megváltozása szódabikarbóna hatására, a cukor karamellizációja, a meszes víz reakciója 
szén-dioxiddal stb.), a megfigyelések leírásának gyakorlása 

 Érdekes, akár bonyolultabb kémiai kísérletek megfigyelése videofilmeken, a kémiai 
változás értelmezése 

 A katalizátor hatásának bemutatása érdekes kísérleteken, pl. A hidrogén-peroxid bontása 
barnakőporral (vagy apróra vágott májdarabkákkal), a fejlődő oxigén kimutatása parázsló 
gyújtópálcával, kockacukor meggyújtása fahamu vagy teafű jelenlétében, 
keményítőemésztés hasnyálkivonat segítségével 

 A melegítőpárna működésének bemutatása 
 Az égés tanulmányozása, a gyors (gyufa égése, földgáz égése, borszesz égése, csillagszóró 

égése, magnézium égése) és lassú égés (rozsdásodás, korhadás) tanulmányozása egyszerű 
kísérletekkel 

 Néhány egyszerűbb égési folyamat szóegyenlettel történő felírása 
 Az égés feltételeinek vizsgálata, az éghetetlen zsebkendő kísérlet elvégzése 
 Információk gyűjtése a tűzesetekkel és a tűzoltással kapcsolatban 
 Kiselőadás a lakástüzek, erdőtüzek megelőzésével és a tűzoltással kapcsolatban 
 Videofilm megtekintése a hivatásos tűzoltók munkájával kapcsolatosan 
 Kiselőadás vagy poszter készítése „A korrózióvédelem” címmel 
 Endoterm reakciók keresése és gyűjtése az internet segítségével 
 Közismert savak (háztartási sósav, ecetsav, citromsav) tulajdonságainak vizsgálata 

egyszerű tanulókísérlettel 
 A háztartásban megtalálható semleges, savas és lúgos oldatok kémhatásának vizsgálata 

egyszerű tanulókísérlettel 
 Laboratóriumi és növényi indikátorok színváltozásának vizsgálata (lakmusz, fenolftalein, 

ph-papír, antociánok) 
 A laboratóriumi indikátorok színváltozását bemutató poszterek készítése 
 Antociánok kivonása vöröskáposztából otthoni körülmények között, saját indikátorpapír 

készítése, a kivonás fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 
 Háztartási tisztítószerek, oldatok, élelmiszerek kémhatásának vizsgálata saját 

indikátorpapírral, a vizsgálatok fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 
 Egyéb, akár otthoni körülmények között is elkészíthető növényi indikátorok színváltozását 

bemutató poszterek készítése 
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 A közömbösítés vizsgálata egyszerű laboratóriumi kísérletekkel, pl. Az ecetsav reakciója 
szódával vagy szódabikarbónával, a háztartási sósav reakciója nátrium-hidroxid-oldattal 

 Néhány egyszerűbb közömbösítési folyamat szóegyenlettel történő felírása 
 A szúnyogcsípés fájdalmas érzésének csökkentése szódabikarbónás bedörzsöléssel – 

beszélgetés, vita, eszmecsere a módszer kémiai-biológiai hátteréről és hatékonyságáról 
 „A fény és a fotoszintézis folyamata” – 

projekt, információgyűjtés szakkönyvekből, illetve az internetről, a téma bemutatása IKT-
eszközökkel, kiselőadás vagy poszter formájában 

 Egyszerű fényképgaléria, kollázs vagy narrált kisvideó készítése az elvégzett kísérletekről, 
szövegaláírás a képekhez, az elkészült digitális alkotás megosztása egymás között 

TÉMAKÖR: KÉMIA A TERMÉSZETBEN 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került 
előállításra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai 
vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges; 

 Tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 
 Tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló 

gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz anyagtakarékosság – a szerves hulladék és a 
komposztálás 13. Oldal.  

- A komposztálás biológia folyamata tulajdonképpen egy bomlás, mellyel a szemetet 
csökkenthetjük a háztartásunkban, és a talaj számára értékes humuszt hozhatunk létre. A 
hulladékok típusai bemutatásra kerülnek, illetve, a szelektív hulladékgyűjtés szabályai. 
A környezetünkre rossz hatással bíró mérgező tisztítószerekre könnyen és biztonságosan 
használható alternatívákat nyújtunk. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet 
kölcsönös kapcsolatát kémiai szempontok alapján; 

 Ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a természetes 
vizeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait; 

 Érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a 
szmogoknak a kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását; 

 Kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvédelmi kérdés 
kémiai vonatkozásairól; 
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 Azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb, levegőt, vizet és 
talajt szennyező forrásokra; 

 Kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék összetételét, 
felhasználásának és csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel a veszélyes 
hulladékokra; 

 Konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetszennyezést (pl. 
Energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás).  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Szelektív hulladékgyűjtés 
5. Oldal. 

„A szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás, illetve bizonyos műanyag termékek 
(zacskó, szívószál) mellőzése vagy alternatív helyettesítése az emberiség közös érdeke. A 
lakosságnak nem csak abban van szerepe, hogy szelektíven gyűjtse a hulladékot, hanem 
abban is, hogy kevesebb olyan terméket vásároljon, ami hulladékot termel. „ 

 A pedagógus megismertetheti a gyerekekkel a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát.  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyagot Energiatakarékosság - Energiatakarékosság az 
otthonunkban 18. Oldal.  

„Talán meglepő, de az energiafogyasztásunkat csökkentését nemcsak úgy tudjuk elérni, 
ha egyáltalán nem használunk elektromosságot igénybe vevő eszközt. Egy kevés 
odafigyeléssel, egyszerű fogásokkal és a használat optimalizálásával nagy mértékben 
spórolhatunk a fogyasztásunkon, ami a család költségvetésének is jót tesz.” 

 Itt a diákok konkrét példákat olvashatnak az otthoni energiatakarékosságra. 

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Fenntartható termékek Jó gyakorlatok és hasznos 
tippek 18. Oldal.  

„Nemcsak azzal járulhatunk hozzá a környezetünk védelméhez és a fenntartható 
fogyasztáshoz, hogy vásárlás és fogyasztás során környezetbarát termékeket választunk, 
hanem vannak egyéb dolgok és praktikák mellyel szintén ezt támogatjuk. Íme, néhány 
tipp és jó gyakorlat, mellyel szintén hozzájárulhatunk a környezettudatosabb életmódhoz.” 

 Konkrét tippekkel járulunk hozzá ahhoz, hogy a diákok minél környezettudatosabban 
tudjanak vásárolni.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az értékelési és érvelési készség fejlesztése 
 A prezentációs készség fejlesztése 
 Különböző, egyszerű médiatartalmak létrehozása 
 A véleményformálás támogatása 
 A levegő, a víz, a kőzetburok és az élővilág anyagai 
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 A levegő szennyező forrásai és következményei  
 A természetes vizek összetétele, szennyezői, víztisztítás, ivóvízgyártás 
 A hulladékok, a hulladékkezelés, az újrahasznosítás  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – Hulladéktípusok 9. Oldal. 

„Az alábbiakban bemutatjuk a legfőbb szelektíven gyűjthető hulladéktípusokat, a 
hozzájuk kapcsolódó legfontosabb információkat, tudnivalókat. Kiemelt fontosságú a 
szelektív hulladékok gyűjtésével kapcsolatban, hogy a kihelyezett konténerekbe tiszta és 
nem szennyezett hulladékot tegyünk csak.” 

 Az oktató a különböző hulladéktípusokat mutathatja be a diákoknak.  
 A fosszilis energiahordozók  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Energiatakarékosság – Nem megújuló 
energiaforrás 7. Oldal.  

„Ezek az energiaforrások nem cserélhetőek fel mással - ha egyszer elhasználták a 
tartalékot, nem sok millió évig nem termelődik új belőlük. Különböző halmazállapotban 
kerülnek a felszínre folyadékként, gázokként és szilárd anyagokként. Ebbe a kategóriába 
tartozik az atomenergia, valamint a fosszilis tüzelőanyagok.” 

 A pedagógus prezentálhatja a gyerekeknek a fosszilis üzemanyag jellemzőit.  

FOGALMAK 

Üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, édes víz, sós 
víz, ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, szelektív 
hulladékgyűjtés, szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, természetes szenek, megújuló 
energiaforrások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű tanulókísérletek a levegő összetételének vizsgálatára, pl. Az oxigén 
mennyiségének meghatározása a levegőben 

 Információgyűjtés és bemutató készítése „A légkör összetételének változása” címmel 
 Cikkek keresése a digitális és nyomtatott sajtóban a klímaváltozással kapcsolatban, 

tendenciák megfigyelése 
 Információgyűjtés és prezentáció vagy poszter készítése a levegőszennyezés 

következményeiről (a globális klímaváltozásról, a savas esőkről, az ózonpajzs sérüléséről, 
a szmogról) 

 Az esővíz kémhatásának vizsgálata 
 A savas esők hatásának modellezése egy levélen, a változások mikroszkópos 

megfigyelése 
 A savas esők épületekre, illetve műemlékekre gyakorolt hatásának modellezése egy 

mészkő- vagy márványdarabon 
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 A fólia alatti növénytermesztés kérdésének érvekkel alátámasztott megvitatása 
 Eszmecsere az erős UV-sugárzás hatásairól 
 A napvédő krémek összetétele, a faktorszám függése az összetételtől 
 Porszennyezés egyszerű kísérleti vizsgálata a lakóhelyünkön, jegyzőkönyv-dokumentáció 

készítése, összehasonlítás az interneten talált adatokkal 
 Természetes vizek mintáinak vizsgálata bepárlással 
 Vízminták vizsgálata laboratóriumi vízvizsgáló készletek segítségével 
 A természetes vizek, folyók, tavak, tengerek szennyezéséről szóló filmek megtekintése, 

eszmecsere 
 Figyelemfelkeltő plakátok készítése a környezetvédelem fontosságával kapcsolatban, pl. 

A víztakarékosság, az energiafelhasználás csökkentése, a tudatos vásárlás, a műanyag 
hulladékok mennyiségének csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés fontossága, a 
vegyszertakarékos életmód kialakítása 

 Komposztáló készítése az iskolaudvaron  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz Anyagtakarékosság – A szerves hulladék és a 
komposztálás 13. Oldal.  

„A komposztálás egy egyszerű, gyors és olcsó biológiai folyamat, mely a konyhai és kerti 
szerves hulladékot átalakítja értékes és tápanyagokban gazdag humuszszerű anyaggá.” 

 A tanár bemutathatja a diákoknak a komposztálás folyamatát.  
 Ásvány- és kőzetgyűjtemény készítése, bemutatása 
 Látogatás egy, a lakóhelyhez közeli ásványtárban, ásvány- vagy kőzetlelőhelyen, 

múzeumban 
 Üzemlátogatás a helyi vagy egy regionális szennyvíztisztítóban, egy hulladéklerakóban 

vagy egy hulladékégetőben 
 Aktív tréning a szelektív hulladéktárolók szakszerű használatához („Mit hova dobjunk?”) 
 Iskolai papírgyűjtés szervezése 
 A fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos kisfilm megtekintése, eszmecsere a 

felhasználás mértékének csökkentéséről 
 Információgyűjtés a megújuló energiaforrások kémiai hátteréről, poszter vagy digitális 

bemutató készítése 
 Bemutató vagy 3-4 oldalas „mini” tanulmány készítése a lakóhely, település 

környezetvédelmi kérdéseiről – akár általánosan, akár egy konkrét téma kiemelésével 
 Komplex környezetvédelmi projekt: információgyűjtés a nyomtatott és digitális sajtóból, 

filmelemzések, üzemlátogatás, majd bemutató készítés, vagy akadályverseny szervezése a 
témában 

 

 

A szerves hulladék a szelektíven gyűjthető hulladék egy fontos fajtája. Fontos tudni, hogy 
minden, ami élt az le tud bomlani. Szervesnek számít minden lebomló növényi vagy állati 
eredetű hulladék. 
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TÉMAKÖR: KÉMIA A MINDENNAPOKBAN 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 
 Tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló 

gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 
 Tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került 

előállításra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai 
vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található 
anyagokból állítjuk elő; 

 Tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból 
vesszük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok formájában; 

 Tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett; 
 Képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és 

tisztítószerek) címkéjén feltüntetett használati útmutató értelmezésére, azok 
felelősségteljes használatára; 

 Tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. Meszet, betont, 
üveget) és fémeket (pl. Vasat és alumíniumot) gyártanak; 

 Ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, hogy 
ezekből számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, mosószer) 
készül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A logikus gondolkodás készségének fejlesztése 
 A megbízható internetes információk keresésének és megosztásának támogatása 
 Az áltudományos információk felismerésének támogatása 
 Élelmiszerek összetevői 
 Káros szenvedélyek 
 A vízkeménység 
 Mosószerek, tisztítószerek  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: A környezetünkre rossz hatással bíró mérgező 
tisztítószerekre könnyen és biztonságosan használható alternatívákat nyújtunk. 

 Fertőtlenítőszerek 
 Építőanyagok 
 A kőolaj 
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 A legismertebb fémek 

FOGALMAK 

Gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálékkiegészítő, 
mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás, 
mosószer, szappan, fertőtlenítőszer, érc, műanyag, festékanyagok, növényvédő szerek, 
műtrágya, mikro- és makrotápanyagok, mesterséges szenek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tudományos és áltudományos cikkek keresése a médiában, a szövegek elemzése, az 
áltudományosságra, megtévesztésre utaló jelek megfigyelése 

 A tudomany.hu honlap felkeresése, egy kémiai tárgyú cikk elemzése 
 Előadás felvételének megtekintése, eszmecsere 
 Egyszerű laboratóriumi vizsgálatok élelmiszerekkel, pl. Keményítő kimutatása jóddal, 

zsírtartalom kioldása benzinnel, fehérje kimutatása xantoprotein-próbával 
 Gyakran fogyasztott élelmiszereink címkéinek elemzése: összetétel, élelmiszer-adalékok 
 Játék: „Hány E-számot ismersz?” – ismert anyagok (nitrogén, aszkorbinsav, citromsav 

stb.) E-számainak kikeresése, összepárosítása 
 Természetes színezékek az élelmiszerekben: cékla, csalán, bodza, hagymahéj, indigó stb. 

Alkalmazása, a színanyagok kivonása növényekből, színük kémhatástól függő 
változásának vizsgálata  

 Az élelmiszerek tápanyag-összetételével és energiatartalmával kapcsolatos egyszerű 
számítások leírás alapján 

 Kémia – biológia – testnevelés közös projekt: „Az egészséges táplálkozás és életmód” 
 Cigarettadohány száraz lepárlása egyszerű kísérlettel, a lepárlás termékeinek (mérgező 

gázok, kátrány) megfigyelése 
 Információgyűjtés az elektromos cigarettáról, a füstben található anyagokról 
 Az alkoholizmussal és a metanol-mérgezéssel kapcsolatos cikkek keresése az elektronikus 

médiában, az etil-alkohol és a metil-alkohol tulajdonságainak és egészségkárosító 
hatásainak táblázatos összehasonlítása 

 Drogprevenciós előadás meghívott előadóval vagy kiselőadások a drogokról és azok 
hatásairól 

 Érvelő vita a legális és illegális drogok használatáról 
 Gyógyszercímke elemzése a tanórán, az információk értelmezése, a hatóanyag és a 

kísérőanyagok azonosítása, a gyógyszer hatásai, mellékhatásai, a gyógyszer szedésével 
kapcsolatos javaslatok értelmezése 

 A kemény és lágy víz összehasonlítása egyszerű tanulókísérlettel (pl. Szappan habzása 
különböző keménységű vizekben, vízlágyítás csapadékos vízlágyítással) 

 Szappanok, mosószerek, samponok, fogkrémek vizsgálata egyszerű kísérletekkel 
 A hypo vizsgálata, színtelenítő hatásának megfigyelése egyszerű kémcsőkísérletekkel, a 

hypo és a háztartási sósav egymásra hatásának veszélyei 
 Fertőtlenítőszerek a háztartásban (pl. Alkohol, jód, ezüst, hidrogén-peroxid) – biztonságos 

felhasználásuk átbeszélése 
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 Mosószer, szappan, hajsampon, tusfürdő, fogkrém, háztartási vízkőoldó, fertőtlenítő 
címkéjének elemzése, különös tekintettel az összetételükre és a használatukkal 
kapcsolatos óvintézkedésekre  

 Növényvédő szerek és festékek címkéjének elemzése, a használatukkal kapcsolatos 
óvintézkedések áttekintése 

 „Mennyire lehet »bio« az ilyen címkével ellátott termék?” Címmel érvelő vita 
kezdeményezése 

 Látogatás egy biogazdaságban vagy kisfilm megtekintése egy ilyen termelési helyről 
 Építőanyagok (mészkő, égetett mész, oltott mész, cement, beton, üveg, polisztirolhab, 

poliuretánhab, kőzetgyapot) tanulmányozása egyszerű megfigyeléssel és kísérletekkel 
 Prezentáció készítése „Építőanyagok a múltban és napjainkban” címmel 
 A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos videofilm megtekintése és elemzése 
 A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos idegen nyelvű animáció szöveges narrációja 
 Kőolajpárlatok (pl. Benzin, petróleum, szilárd paraffin) egyszerű laboratóriumi vizsgálata 

(oldási és oldódási kísérletek, sűrűség megfigyelése) 
 Kiselőadás vagy bemutató készítése „A gépjárművek motorhajtó anyagai” címmel 
 Videofilm megtekintése és megbeszélése a műanyagokkal, a műanyag hulladékokkal 

kapcsolatban 
 Ismertebb műanyagok égéstermékeinek vizsgálata 
 „Áldás vagy átok a műanyag?” – érvelő vita a műanyagok használata mellett és ellen 
 Textilminták összehasonlítása: gyapjú, pamut, selyem, műszál vizsgálata, ruhacímke 

elemzése, a mosási és tisztítási javaslatok elemzése  

Kapcsolódás az ECO-EDU tananyaghoz: Fenntartható termékek Esettanulmány – A 
fenntartható pamut 23. Oldal 

 A diákok egy konkrét esettanulmányt olvashatnak, hogy egy cég miként lépett fel a 
környezetvédelem és a fenntarthatóság érdekében a termékeikkel kapcsolatban.  

 A koksz, faszén, aktív szén otthoni felhasználási lehetőségeinek feltérképezése 
 Az aktív szén adszorpciós képességének vizsgálata 
 Gyakran használt fémek tulajdonságainak vizsgálata laboratóriumban, kapcsolat keresése 

a fém felhasználása és a tulajdonságai között 
 

A kémia tantervben előforduló problémák, gyakorlatok, jelenségek, amelyekhez az Eco-
school tananyagok kapcsolódni tudtak: 

- Az energiatermelés eszközei, a megújuló és nem megújuló energiaforrások 
- Környezetvédő tisztítószerek használata otthonunkban 
- Újrahasznosítás 
- Szelektív hulladékgyűjtés a veszélyes anyagokra vonatkoztatva 
- Környezetvédelmi lehetőségek kémiai szempontból 
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Összefoglalás 
 

Az ECO-EDU tananyagok nagymértékben kapcsolódik a kerettantervhez. A tantárgyak 
tartalmával, témáival több ponton is azonosulnak a tananyagok.  

Olyan példákkal, gyakorlatokkal, feladatokkal egészíti ki a alaptantervet, amelyek a 
hétköznapokban is használhatóak. Három tantárgy, biológia, kémia és fizika, egységét fogja 
össze és ennek emeli ki a lényeges információit, hasznos tudnivalóit. A diákok 
következtetésként le tudják vonni, hogy a környezetvédelméért, a tudatos életért és a Föld 
megmentésért ők maguk is sok mindnet tudnak tenni.  

Olyan ismereteket biztosítunk a gyerekek számára, melyeket később közösségben is 
hasznosíthat, ezzel is hatva társaira. A környezetszennyezés és a klímaváltozás elleni harc 
közös ügy.  

A kerettantervekbe beépített fenntarthatósághoz, tudatos állampolgárrá váláshoz és 
környezetvédelemhez az ECO-EDU tananyagok százszázalékosan kapcsolódnak. 
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