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1. Bevezetés 

1.1. Az iskola bemutatása és a témaválasztás 

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatomat a Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban 

töltöttem, mely a régi középiskolám. Ez egy angol-magyar két tanítási nyelvű intézmény a 

Salgótarjáni Tankerület fennhatósága alatt. A város középiskolái közül a legkiemelkedőbbnek 

számít, míg megyei és országos szinten is jól teljesít. Pedagógiai programjának egyik célja 

ezáltal a tehetséggondozás és a magas szintű követelményrendszer, mely egy jó hangulatú 

iskolai légkörrel párosul. Mindez nagyban hozzájárul, hogy a diákok többsége jó érettségi 

eredménnyel zár és sokuknak sikerül valamelyik általuk megjelölt egyetemre bejutnia. 

Pozitívumuk közé tartozik a diákcentrikusság és a folyamatos tanulási vágy a tanári kar 

részéről, így rendszeresen részt vesznek az iskolák számára meghirdetett pályázatokon, 

továbbképzéseken. Ilyen pályázat keretében alakítottak ki az intézményben két 

természettudományos labort, mellyel Nógrád megyében egyedülállónak számítanak. A 

szakdolgozatom témaválasztásához így ez is hozzájárult, mivel lehetőségem nyílt a laborban is 

kipróbálni magam. 

Témaválasztásomban nagy hasznát vettem a szakmódszertannak, melyet nemcsak 

hasznosnak, hanem érdekesnek is találtam, mivel ezek kutatásakor és kipróbálásakor úgy 

gondolom, a pedagógiai kompetenciáim is fejlődtek. Fontosnak tartom továbbá egy pedagógus 

részéről, hogy folyamatosan tudjon alkalmazkodni az új, innovatív módszerekhez, illetve az 

újabb generációkhoz, mely által a szakmódszertani tárházának folyamatosan bővülni 

szükséges. Úgy vélem egy jó tanár nemcsak magával a szakmai ismerettel van tisztában, hanem 

a módszerek sokféleségével is, hiszen hiába a széleskörű, professzionális szakismeret, ha a 

diákok felé ezeket nem tudja átadni. Hiába az egyetemi tudás, ha a diákok a tanórán 

motiválatlanok. A motivációt pedig - eddigi tapasztalataim alapján -, növelni lehet az órákon 

használt változatos módszerekkel, melyek közül különösen hatékonynak bizonyult a 

csoportmunka.  

Témaválasztásomban a mindennapi életben tapasztaltak is nagy szerepet játszottak. A 

jövőre tekintve, a munkavállalás világában az együttműködés kiemelt jelentőséggel bír. Az élet 

minden területén szükségünk van arra, hogy csoportban produktívan együtt tudjunk dolgozni. 

Magának a kooperációs készség elsajátításának egyik legjobb színtere az iskola. Fontosnak 

tartom, hogy minél előbb ismerkedjenek meg a diákok ezzel a munkaformával, hogy a 
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későbbiekben gördülékenyebben tudjanak akár ismeretlen emberekkel, kollégákkal közösen 

dolgozni. Egy cég hatékony működését tekintve, a sikeresség elérése és fenntartása érdekében 

az alkalmazottaknak produktívan kell együttműködniük. Egy szétesett cég, ahol az 

alkalmazottak nem tudnak együtt, egy célért dolgozni, előbb-utóbb elveszti ügyfélkörét, 

melynek hosszútávú következménye az ügyfélkör csökkenésén, esetleges megszűnésén túl, a 

munkahely bezárása lehet. Az iskolában is elengedhetetlen az együttműködés, ráadásul több 

szereplő között is. Szükség van a munkaközösségeken belüli kooperatív munkára a kollégák 

között, de fontos, hogy a különböző munkaközösségek is tudjanak az iskolában 

megfogalmazott pedagógiai célokért együttműködni. Továbbá a szülő - tanár, illetve a tanár - 

diák együttműködés is szerves részét képezi egy jól strukturált, kellemes légkörű, motivált és 

produktív intézményi működésnek. Úgy gondolom, ha bármelyik esetben nem valósul meg az 

együttműködés, nagyon nehéz helyzetbe kerülhet az egyén, de hosszútávon az iskola is.  

A biológia szempontjából a csoportmunka sok tényezőtől függ, melyekre a dolgozat 

későbbi fejezeteiben fogok részletesebben kitérni. Általános és középiskolai éveimre 

visszagondolva az a tapasztalatom, hogy kevés csoportmunkát alkalmaztak tanáraim, melynek 

az egyetemi évek alatt éreztem hátrányát. A felsőoktatási években rengeteg tanórát 

szemináriumként tartottak, melynek szerves részét képezték a csoportmunkák. Az első 

félévekben kihívásként éltem meg a csoportmunkát. Az évek elteltével és a gyakorlatokon 

alkalmazott kooperáció segítségével, egyre jobban bekapcsolódtam a közösségbe, melyben 

együttes erővel, sikeresebben teljesítettük a hátralevő éveket. Mindezek hozzájárultak, hogy 

iskolám tanári közösségébe is könnyebben illeszkedtem be, a feladatokban könnyebben kértem 

segítséget. Hatékonyan működtem együtt az angolos munkaközösségben is az iskolánkban 

rendezett Erasmus-os workshop alkalmával. Ezen tapasztalataim alapján fontosnak tartom a 

diákok kooperációs készségének a fejlesztését az iskolában is. 

A csoportmunkák folyamatában a különböző kompetenciák fejlesztése is megvalósul. 

Milyen kompetencia fejleszthető a diákokban az együttműködésen túl? A Pécsi 

Tudományegyetem egy cikke alapján a szociális kompetenciák legjobban csoportmunkával 

fejleszthetők. Tanulmányukat idézve, "ahhoz, hogy a kooperatív tanulás során a csoportok 

sikeresen dolgozhassanak együtt, a tagoknak rendelkezniük kell a bizonyos szociális 

kompetenciákkal." Ide tartozik az önfegyelem, alkalmazkodás, kompromisszumkészség, 

konfliktuskezelés, segítség kérése és megadása, valamint a megfelelő kommunikáció is. Ezek 

alapján láthatjuk milyen sok összetevőnek kell gördülékenyen működnie egy sikeres 

csoportmunka eléréséhez. Ha ezen készségek már a gimnáziumban fejlesztésre kerülnek, az 
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életben is sikeresebben helytállhatnak diákjaink. Emiatt úgy gondolom a biológia egy olyan 

tantárgy, ahol a csoportmunka az órák egy részén hatékonyan használható és ezáltal a fentebb 

említett készségek fejleszthetők.  

1.2. Problémafelvetés 

Egyik legnagyobb problémának a diákok hozzáállását tartom magához a biológia, 

illetve ezen felül az összes természettudományos tantárgyhoz. Sajnos mivel nem kötelező 

érettségi, végkimeneteli tárgy, így a diákok nem értékelik a hasznosságát, motiválatlanok. A 

szaktárgyi tanítási gyakorlatomat a budapesti Trefort Ágoston Gyakorlógimnáziumban 

teljesítettem, mely az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik gyakorlóiskolája. A diákok 

nagyon érdeklődőek voltak, már az elejétől kezdve érződött rajtuk a motiváltság, hiszen ebbe 

az intézménybe olyan tanulók kerülnek, akik kimagasló teljesítménnyel rendelkeznek. Ezáltal 

nem okozott nehézséget sem a figyelem fenntartása, sem pedig a motiváció hiánya. Egy ilyen 

osztályt úgy gondolom, nem lehet együtt említeni egy átlagos gimnáziumi osztállyal, míg 

általuk sem lehet megítélni egy szakgimnáziumi csoportot, ahol a 2020. évi Nemzeti 

Alaptanterv szerint összevont természettudományos tantárgy részeként szerepel a biológia. Így 

a problémákat egy hagyományos gimnáziumi osztályra vetítve vázolom fel.  

A szakmódszertani szakirodalmak nagy része a csoportmunkát, mint nem frontális 

munkamódszert, a középpontba helyezi. Bizonyos tantárgyak esetén ez a módszer akár előzetes 

rákészülés nélkül, spontán módon is bevihető a tanórába, legfőképpen angol nyelvből, például 

kiscsoportos viták esetében. A biológiában azonban alaposan, előzetesen jól át kell gondolni 

ezt a munkaformát, a kivitelezést meg kell tervezni, hiszen itt teljes osztálylétszámban vannak 

jelen a tanulók, míg angol nyelv esetén csoportbontásban tanítunk. Ezen kívül azt is számításba 

kell venni, hogy nem minden témánál ideális csoportokban dolgoztatni a diákokat. Azt 

tapasztaltam, hogy sok kollégám elveti, órájába nem építi be ezt a módszert, az időhiány és a 

nagy leterheltség - szinte mindenki 26-28 órában tanít - miatt. 

Tapasztalataim alapján a biológia egy olyan tantárgy, melynek tanulása már önmagában 

nem nyújt élvezetet a tanulóknak. Iskolám diákjai kis létszámban választják ezt a 

természettudományos tárgyat érettségi tárgynak - orvosi, illetve pszichológia szakokra 

jelentkezők -, mely azt eredményezte, hogy a 2021/2022-es tanévben emelt szinten több, mint 

húsz fő, míg középszinten egyetlen tanuló sem érettségizett. Emiatt a már említett 

alulmotiváltság a tanóra hangulatára, menetére, munkaformájára is hatással van. A kötelező 

érettségi tantárgyak limitáltsága miatt a diákok szelektálnak, melybe ez a tantárgy, illetve a 
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természettudományos tárgyak jó része is beletartozik. Ennek következménye, hogy az órai 

figyelem és aktivitás fenntartása rendkívül nagy kihívást igényel a pedagógus számára, 

valamint az ilyen témájú versenyekre, de akár az Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyekre is nagyon kevés jelentkező akad. 

Úgy gondolom a diákok motiválása biológiából egy alapvető kérdés, melynek egy 

eszköze lehet a csoportmunka használata. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem minden 

áron hatékony ez a módszer, ne akarjuk mindenképpen használni. Figyelembe kell venni az óra 

témáját és a diákok ingerküszöbét is, hiszen egy idő után pont ellenkező hatást érhetünk el, 

egyhangúvá válhatnak az órák. Továbbá nem minden osztálynál és korosztálynál alkalmazható. 

Vannak olyan osztályok, ahol a tanulók képtelenek együtt dolgozni, a rendet nem lehet 

fenntartani, így náluk szintén a csoportmunka hátrányait tapasztalnánk. Ezek miatt, mielőtt ezt 

a módszert alkalmaznánk, úgy gondolom fontos az osztályközösség megismerése. 

Dolgozatomban főként az alábbi kérdésekre helyezek hangsúlyt: 

 Mennyire hatékony a csoportmunka a biológiatanításban? 

 Fejleszthetők-e a diákok képességei ezzel a módszerrel? 

 A gyerekek szeretnek-e csoportban dolgozni? 

 Mennyire tartják a diákok élvezetesnek a csoportmunkát a tanóra keretén belül? 

 Milyen óratípusnál alkalmazható leginkább? 

 

1.3. Célkitűzések 

Általános célom, hogy szeretném a biológiát úgy tanítani, az anyagrészeket pedig úgy 

átadni, hogy "élmény" legyen mind a diák, mind pedig a tanár számára. Eddigi tanítási 

tapasztalatom alapján ha a diákok látják, hogy a pedagógus élvezi az óra tartását, a tananyag 

átadását, ők is szívesebben bekapcsolódnak az órába, motiváltabbá válnak. Fontos továbbá azt 

tudatosítani a tanulókban, hogy bár nem szeretnének tovább foglalkozni magával a tantárggyal, 

de a mindennapi életben számtalan helyzetben vehetik hasznát, akár a város körüli erdőben 

történő kirándulás alkalmával, akár mikor szexuális kapcsolatot alakítanak ki, vagy mikor 

családtervezésben gondolkodnak, vagy a mai világ egyik legégetőbb kérdésében a 

fenntarthatóság, környezetvédelem terén. 
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További célom egy olyan légkör kialakítása, melyben a diákok mind egymással, mind 

pedig a tanárral együtt tudnak működni, hiszen egy nyugodt légkör akár a csoportmunka 

sikeresebb eredményéhez is hozzájárulhat. De fordítva is igaz lehet, hiszen a hatékony 

kooperáció elősegítheti a biztonságos légkör kialakítását. Ezen kívül a csoportok kialakítási 

módja is hangsúlyos, fontos hogy mindenki megismerhesse a másikat, több emberrel is 

megpróbáljon együtt dolgozni, így nem szerencsés minden alkalommal ugyanazokat a diákokat 

egy csoportba sorolni. Ehhez különféle kreatív csoportalakítási módszereket lehet alkalmazni 

akár szakirodalmakból véve, akár kollégák javaslata alapján, vagy akár saját kreativitásunk 

segítségével. A másik ember megismerése is fejleszti a kooperatív képességet. 

Pályafutásom során Kleininger Tamás szavait tartom szem előtt, miszerint "a tanár a 

XXI. században már nem feltétlenül a tudás forrása, hanem inkább a segítője, közvetítője." 

Fontos, hogy a diákokat megtanítsuk gondolkodni, hogyan tudnak problémákat megoldani. 

Ehhez is segítség lehet a csoportmunka, mivel egy probléma megoldása együtt könnyebb, mint 

egyedül. Több ember különböző álláspontjának, gondolatmenetének a megismerése segíthet 

egy későbbi probléma több szemszögből történő megközelítéséhez. Persze, mint ahogy 

mindennek, ennek a munkaformának is vannak előnyei és hátrányai, melyekre a dolgozatom 

későbbi részében térek ki.  
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2. Szakirodalmi háttér 

A szakdolgozatom témájához kapcsolódó szakirodalmi munkák bár megtalálhatóak sok 

szerzőnél, a tartalmuk nagyon hasonló egymáshoz, eltérés a megfogalmazásokban mutatkozik. 

Felépítésében elsőként a csoportmunka két nagy típusára térek ki, illetve annak általános 

jellemzőire, majd szűkítve a tartalmat már specifikusan a biológiaoktatásban hasznosítható 

részek kerülnek előtérbe. 

2.1. A hagyományos és a kooperatív csoportmunka összehasonlítása 

Mind a hagyományos, mind pedig a kooperatív csoportmunka, a csoportmunka, mint 

nem frontális munkamódszer részeként értelmezhető. Horváth Attila Kooperatív technikák, 

Hatékonyság a nevelésben című könyve alapján nyolc sarkalatos pontba szedte össze a két 

módszer közötti lényeges különbségeket. Elsőként az interdependenciát érinti, vagyis hogy a 

csoport tagjai mennyire függnek egymástól. Hagyományos munka esetén nem beszélhetünk 

ilyenfajta függésről, míg kooperációs tanulásnál a tagok eredménye, illetve a feladat teljesítése 

az egymásra való hatástól függ, egymással együtt kell működniük a célok elérése érdekében. 

Második pontként az egyéni felelősségvállalást emeli ki, mely a kooperatív csoportmunkában 

nyilvánul meg, hiszen a csoporttagok ismerik a másik munkáját. Következő szempontként a 

csoport összetétele alapján heterogén és homogén formát lehet megkülönböztetni, melyek közül 

az utóbbi a hagyományos munkára jellemzőbb. Vezetői feladatok szempontjából a tradicionális 

csoportmunkánál egy vezető van, míg a másik típusnál a felelősség a csoport minden tagján 

egyenlően megoszlik, ugyanígy a teljesítmény szintjén is látható, hogy a hagyományos 

csoporttagoknál nem jellemző az egymás teljesítményéért való felelősségvállalás. A feladatok 

elvégzése szerint hagyományos értelemben nincs hangsúly a tagok közötti munkakapcsolat 

fenntartásán. Szociális készség leginkább a kooperatív csoportban valósul meg, míg 

tradicionális értelemben ez eleve feltételezett. Utolsó szempontként említi a tanári szerepet, 

mely egyfajta felügyelő a kooperatív csoportok esetében, míg másik esetben nem kíséri 

figyelemmel a csoport működését. (Horváth, 1994.) 

2.2. A csoportmunka általános jellemzői 

A csoportmunka sokféleképpen definiálható, melynek egyike a következőképpen 

hangzik: „ Összehangolt tevékenység, amely során fejlődnek a tanulók intellektuális, szociális 

és pszichikai készségei.” (Horváth, 1994.) „Ebben nagy szerepe van a tanulói önállóságnak, az 

önálló tanulásnak, és az együttműködésen alapuló tanulásnak, amelynek értékei között szerepet 
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kap: az egymástól való tanulás, az egymásra figyelés, az egymás tanítása, segítségnyújtás, ön- 

és társértékelés igénye és képessége, valamint az együttműködés igénye és képessége." 

(Bárdossy, 1999.) Tehát a kooperatív tanulásnak egy kulcsfaktora a kapcsolatteremtés és az 

együttműködés, hogy a csoport tagjaival közösen átbeszélve a feladatokat, egymást 

meghallgatva és segítve elérjék a feladat célját, vagyis megtalálják a megoldást. Ezen kívül, 

mivel egy egységet alkotnak, a sikeres tanulás feltételét is számításba kell venniük, hiszen a 

csoport összes tagjának az érdemjegye, teljesítménye is egymástól függ. Emiatt nem érdemes a 

hasonló képességű diákokat egy csoportba sorolni, ilyenkor a heterogén csoportbontás nagyban 

tudja fejleszteni a diákok együttműködési, kommunikációs és szociális képességét is. (Orbán 

Józsefné, 2011.) 

De mit is jelent maga a kooperatív szakszó? „Definíció szerint a kooperatív 

tanulásszervezés azoknak a pedagógiai módszereknek az összességét jelenti, amelyek a tanulást 

társas tevékenységgé teszik.” (https://skoll.hu/kooperativ-tanulas/). Maga ez az oktatási forma 

főleg az Egyesült Államokban vált közkedveltté, melynek alapműve Spencer Kagan Kooperatív 

tanulás című könyve. Maga a munkaforma általában 4-6 fős kisebb csoportokban valósul meg. 

Főbb jellemzői, hogy a tanár csak facilitátor, egy segítő, akinek fő feladata a monitorozás és a 

gyors reagálás a felmerülő problémákra. Ezzel a módszerrel a diákok elsajátíthatják a hatékony 

együttműködés, kölcsönös tisztelet, empátia és a kritikus gondolkodás képességét is. (Orbán 

Józsefné, 2011.) 

Egy hatékonyan működő, kooperatív légkör kialakulásához számos feltételnek adottnak 

kell lennie, melynek mozgatórugói külső-, illetve belső faktorok egyaránt. Ilyen külső faktor 

lehet a csoportok kialakításának a módszere, melynek egyik formája egymással keverni a 

tanulókat, minden csoportban legyenek jeles és elégséges tanulók is egyaránt. További tényező 

magának a tanulás szervezésének a menete, mely már az óravázlat készítésénél meg kell, hogy 

történjen, minden eshetőséget belevéve. Belső feltételei közé tartozik a tanulók kíváncsisága, 

illetve a motivációjuk is, valamint a viták és kompetenciás készségek kibontakoztatása is. Mivel 

csoportmunkánál a tagok egyéni véleményt megfogalmazva jutnak közös álláspontra, a 

vitakészség fejlesztésében is jelentősen hatékony. A konstruktív vita képessége pedig az élet 

minden területén fontos, a különböző álláspontok mérlegelésének az elsajátítása szintén a 

tanulók előnyére válik hosszútávon. A csoportmunka kialakításának egy másik faktora maga a 

kialakított tér, melyhez alapvető, hogy a tanulók lássák egymást és a táblát is, valamint hogy 

egymással beszélgetve ne zavarják a többi csoport munkáját. (https://skoll.hu/kooperativ-

tanulas/). 
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A kooperatív tanulásnak rengeteg gyakorlati eszköze, alkalmazhatósága van, óráimon 

ezek közül az alábbiakat használtam: diák-kvartett, szakértői mozaik, csoportforgó. A diák-

kvartett lényege, hogy a tagok együtt dolgozzák ki a kérdésekre a választ, együtt gondolkodnak 

és munkájukat közösen ellenőrzik. Ennek előnye, hogy egy kötetlenebb légkört tesz lehetővé, 

így az órák unalmasságának oldására, esetlegesen túl nehéz anyagrészek után, összefoglalásnál 

is hasznosan alkalmazható. Szakértői mozaik esetében maga a tananyag kerül a csoportok 

között felosztásra, és az adott részt kell a csoportnak feldolgozni, melyet a későbbiekben mozaik 

módszerként fogok említeni. Csoportforgó módszernél minden csoport prezentálja az adott 

feladatukat egyéni képviselő(k) útján. Nagy előnye ennek a tanulásnak az óra rugalmassága, 

eltérése a megszokott merev óramenetektől. (https://skoll.hu/kooperativ-tanulas/). 

Kutatások alapján ez a csoportmunka, kooperatív tanulás főként a Z és az alfa generáció 

igényeinek felel meg, melybe mind a tizenegyedikes, mind a kilencedikes csoportom 

beletartozik. Ezen felül a „korszerű oktatás követelményeinek” is eleget tesz, hiszen a mai 

diákok ingerküszöbe magasabb ebben a digitális világban, mint a régebbi rendszerekben volt. 

Szakértők szerint a tanulás eredményességét is megnöveli, illetve egyenlő esélyeket kínál az 

osztály minden tagjával szemben, akár a gyengébb képességű tanulók is profitálhatnak az ilyen 

munkából. (https://skoll.hu/kooperativ-tanulas/). 

 „A kooperatív tanulási módszerek közül a páros munka után a csoportmunka a 

leggyakrabban alkalmazott tanulásszervezési forma.” (Mendly, 2019.) Azonban ha túl sokat 

használjuk, elveszti az módszerben rejlő előnyöket, illetve nem alkalmazható minden esetben. 

Ebben a munkaformában a diákoknak több lehetőségük van megnyilvánulni a frontális 

munkamódszerrel szemben, valamint lehetőség van a szociális kompetenciák fejlesztésére is, 

mint az együttműködés, mely nemcsak a csoport tagjai között, de a különböző csoportok között 

is létrejön. Minden tagnak meg kell nyilvánulnia, mivel az eredmény a tagok résztudásából 

adódik össze, így a gyengébb diákoknak is továbbadódik a csoporttudás. (Mendly, 2019.) 

Az elmúlt évek változásai az oktatási rendszerben is változást hoztak, melynek mostani 

változatát a 2020. évi Nemzeti Alaptanterv tartalmazza. Az új érettségi rendszer és a 

kompetenciamérés hangsúlyossága miatt nagyobb szerepet kap a diákok önállósága, logikus 

gondolkodása. A tudatos gondolkodás egyik eszközeként említik a csoportmunka alkalmazását. 

(Ceglédi, 2009.) 

Ceglédi cikkében kifejti, hogy bár ez egy nagyon attraktív módszer a diákok számára, 

azonban ezen kívül fontos, hogy alkalmazni is tudják, amit megtanultak. Hozzáteszi, hogy „a 



 

13 
 

munkahelyeken egy-egy probléma megoldásához nem elegendő egyetlen ember szaktudása (...) 

a társakkal való együttműködés képessége és a hatékony kommunikáció nélkül az egyes 

személyek tudása kiaknázatlan marad, az elért eredmény pedig csak töredéke a megszerzett 

ismeretek nyújtotta lehetőségeknek” (Balogh, 1998.) Vagyis nem csak az a lényeg, hogy 

csoportmunkával színesítsük a tanóra menetét, de fontos, hogy a diákok megtanulják, hogyan 

kell „egy team tagjaként eredményesen dolgozni.” Roeders szerint ilyenkor a pedagógus 

szerepe háttérbe szorul, az irányítás a csoportokon van, így a háttérből monitorozza a 

feladatmegoldás menetét. Emellett a fegyelmet is fenn kell tartani, hogy az óra elérje a 

meghatározott célját. Ceglédi cikkéből idézve „az együttműködő tanulásnak sok esetben az a 

feladata, hogy elősegítse a kognitív tanulási célok elérését” (Roeders, 1995.) 

Kutatások igazolják, hogy kezdetben, vagyis a csoport formálódási fázisában azonos 

feladatrendszerű munka javasolt, mivel ilyenkor az osztály is ismerkedik a tagjaival, illetve 

magával a tanórával és a tanárral is. Ilyen feladatok Buzás László szerint: „azonos feladatokkal 

való egyidejű foglalkozás; azonos feladatok forgószínpados megoldása; a feladat tárgyi-logikai 

szempontból azonos, de anyaga vagy a feldolgozás módja csoportonként más; a frontális és a 

csoportmunka ciklikus változtatása; illetve azonos feladatok, de kiegészítve csoportonként 

külön feladatokkal” (Ceglédi, 2009.) 

Az 1997-ben kiadott Pedagógiai Lexikon úgy fogalmaz, hogy a csoportmunka „a 

tananyag egyes részeinek kisebb tanulói együttesben történő feldolgozása”. Ehhez K. Nagy 

Emese hozzáteszi, hogy „a tanulók tevékenységének közvetett irányítása, amelyre jellemző, 

hogy az osztályközösség előtt álló didaktikai feladatokkal a csoport tagjai egymással kölcsönös 

kapcsolatban, közös erőfeszítéssel dolgoznak.” (K. Nagy Emese, 2011.) Ennek a módszernek 

lényege a motiválás is, a tanulók szívesebben dolgoznak együtt, mint egyedül, persze vannak 

kivételek. Úgy tartják, hogy a munka során csökken a diákok szorongása, kevésbé tekintik 

stresszhelyzetnek, így a tanulási kedv is növelhető, valamint a felelősségvállalást is erősíti, 

hiszen mindenkinek bele kell rakni az energiát a kollektív sikerhez. Szenczi Árpád (2000.) 

szerint a csoportmunkának aktivizáló hatása is van, a tanulók egymással, a csoporttagokkal 

vannak közvetlen kapcsolatban, nem pedig magával a pedagógussal, így bátrabban mernek 

megnyilvánulni, véleményt nyilvánítani, amivel a feladatok megoldása is gördülékenyebb. 

Lényeges, hogy „a folyamatba azok a tanulók is bekapcsolódnak, akik a frontális 

osztályfoglalkozások során passzívak.” (K. Nagy Emese, 2011.) Csukonyi Csilla és 

munkatársai rámutatnak, hogy csoportmunka során előtérbe kerül a problémaközpontú 

gondolkodás, fejlesztésre kerül az önálló információszerzés és így „a kooperatív tanulási 
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technikák sokkal eredményesebben valósulnak meg, illetve maradandóbbak, mivel a tanulás 

valódi élményét adják a diákoknak.” K. Nagy Emese úgy véli, hogy „a csoportmunkával 

elérhető az alacsony motiváltságú tanulók ismeretszerzés folyamatában való aktív részvétele, 

lehetőség adódik a sajátos gondolkodásmódjuk bemutatására, egyéni véleményük meggyőzés 

útján történő elfogadtatására. Ezek olyan sikerforrások, amelyek ösztönzőleg hatnak a tanulás 

további fázisaiban is.” 

2.3. Csoportmunka a biológiaoktatásban 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia tanárszakján „A biológiatanítás elmélete 

és gyakorlata” kurzus keretein belül tanult információk alapján, bemutatom a csoportmunka 

általános fogalmát, szerepét, előkészítését és lebonyolítását a biológiaoktatásban. Kriska 

György Tanár úr szavaival élve „csoportmunkáról akkor beszélünk, ha több tanuló 

tevékenykedik közös munkában valamely tanulmányi feladat megoldása érdekében.” A 

csoportmunka szerepeihez tartozik annak motiváló és aktivizáló hatása a diákokra, melyek 

hozzájárultak ahhoz, hogy a kutatók reformpedagógiailag előnyös munkaformának tartsák. A 

konstruktivista pedagógia szerint pedig ilyen módon kedvezőbb tanulási feltételek teremthetőek 

a diákok számára, gondolataikat szabadabb keretek között tudják kifejteni. Előnyei ellenére a 

biológiaoktatásban elterjedése nem vált olyan gyakorivá, mint egy nyelvórán. A legtöbben ezt 

a munkaformát az összefoglaló órán tartják kivitelezhetőnek, valamint a tanulói kísérletek 

körében, melyre iskolája válogatja, kerül-e sor az évek folyamán. Új anyag feldolgozásánál nem 

célszerű használni, sokan inkább hátrányosnak vélik a frontális munkamódszerrel szemben. A 

nem frontális munkamódszer szervezése szintén többletmunkát igényel, valamint türelmet is 

mind a tanár, mind a diákok részéről, hiszen alapzajjal társul, ahogy a társak egymással 

kommunikálnak, illetve egy esetleges terem átrendezésre is sor kerülhet, mely a hang mellett 

időveszteséggel is társul. Emiatt egy rugalmatlan pedagógus a helyzetet nem biztos, hogy 

kellően tudja kezelni, ha pedig az irányítás kicsúszik a kezünkből, az óra célja nem valósul meg. 

Mindezeken felül, ha sikerül ezt a munkaformát produktívan elsajátítani diákjainkkal, nagy 

előnyre tesznek szert a későbbiekben, mind a munkamegosztás, mind az együttműködés, mind 

pedig az idő helyes beosztása terén. (Gaskó Krisztina és tsai, 2006) 

A csoportmunka előkészítése rendkívül időigényes és átgondolandó munkaforma a 

biológiaoktatásban. Elsőként ki kell választanunk, hogy milyen típusú órán, milyen 

anyagrésznél kívánjuk alkalmazni. „A biológia tantárgyban ehhez az összefoglaló, gyakorló, 

valamint a tanulókísérleti órák mellett az elvi tulajdonságot nem tartalmazó anyagrészek az 
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ideálisak." (Kriska, 2015.) Következő lépésként át kell gondolnunk, mennyi csoportot 

szeretnénk alakítani, illetve, hogy ezek hány fősek legyenek. Ideális esetben 3-4 főt tartalmaz, 

illetve 5-6 csoport létrehozása a legkedvezőbb. Ez a munkaforma hasznos, ha mindenki azonos 

feladatot old meg és az anyag továbbhaladása érdekében célunk, hogy mindenki megértse az 

anyagrészt. Leghasznosabb esetben a differenciált munkalapok az ideálisak, de erre nem 

sokszor kerül sor. Minden esetben hasznosak a tanulói munkalapok, melyeknek célja a 

motiválás is, hogy ne legyen mechanikus a megoldás. Fontos a mindenki számára érthető 

instrukció, valamint hogy mindenki saját példányt kapjon. (Kriska, 2015.) 

A munka lebonyolításának kezdetén fontos megbeszélni, hogy mi lesz a feladatuk, 

hogyan kell megoldani, milyen anyagrészre vonatkozóan, illetve hogy a tanár csak 

segítségnyújtásként van jelen. A csoportok kijelölése különböző módon történhet, mely lehet 

hagyományos ülésrend szerint, de különböző kreatívabb eszközök alapján is, például mindenki 

húz egy lapot, amin van egy szín és az egy színhez tartozóak kerülnek egy csoportba, így egy 

heterogén csoport kialakítása is garantált, illetve új emberekkel is együtt kell működniük. Nem 

előnyös, ha mindig ugyanazok a diákok kerülnek össze, ha barátok kerülnek egy csoportba az 

is előfordulhat, hogy a tagok beszélgetéssel töltik az időt, másrészről „az állandó csoportoknál 

a csoportmunka fejlesztő hatásai hosszabb távon kedvezőbben érvényesülhetnek." (Kriska, 

2015.) Nádasi Mária (2001.) szerint a csoportvezető kijelölése nem szükséges, ez általában 

magától kialakul a munka folyamán, a csoporttagok felosztják egymás között a szerepeket 

feladattól függően. Fontos figyelnünk homogén csoportok esetén arra, hogy a jobban teljesítő 

diákok között gőg, míg a gyengébben teljesítő diákok között motiválatlanság, kisebbrendűség 

érzése kerülhet előtérbe, így ebben az esetben a differenciált feladatsorok az előnyösek.  

Heterogén csoportok esetében hátrányos lehet, ha mindent a szorgalmas, jeles tanuló old meg, 

míg a többiekre nem hárul feladat, hiszen a jó tanuló megoldja az egészet. A tanár csak 

monitoroz, facilitátor szerepet tölt be, ha a csoport elakadt segítséget nyújt, de a megoldást nem 

árulja el. (Kriska, 2015.) 

A csoportmunka végén fontos a feladatok átbeszélése, összefoglalása, értékelése. Ha ez 

nem fér bele az adott órába, a következő óra elejét mindenképpen ezzel kezdjük. Minden 

csoport számoljon be megoldásáról, ha valakik még kiegészítést írtak ugyanahhoz a feladathoz, 

vagy különböző feladatok esetén minden csoporttag kapjon szót. A lényeges információkat 

hangsúlyozzuk, táblára is írjuk fel, majd a végén a tanár foglalja össze és emelje ki a lényeget. 

Zárásképpen a csoportok munkáját is értékeljük, emeljük ki pozitívumaikat, hibáikra, 

hanyagságaikra pedig hívjuk fel a figyelmet, de ne bántóan. A visszajelzés leghatékonyabb 
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formája az úgynevezett „szendvics módszer”, vagyis pozitív – negatív – pozitív kritika 

megfogalmazásának elve. (Kriska, 2015.) 

Kleininger Tamás (2018.) szerint a csoportmunka előnye a biológiaoktatásban a tanulók 

figyelmének fejlesztése, mivel egymást meg kell hallgatniuk, megtanulnak vitázni, gyakorolják 

a munkamegosztást, valamint az idővel való gazdálkodást és új oldalukról ismerik meg 

társaikat. Hátrányai közé tartozik, hogy többen nem vesznek részt a közös munkában. A tagok 

között fontos az együttműködés, a közös gondolkodás és tevékenykedés. 

2.3.1. Kleininger Tamás: Élmény és felfedezés a biológia tanórákon 

Kleininger Tamás munkáját olvasva érdekesnek találtam megfogalmazásában az 

úgynevezett „aktiválási energia” fogalmát, melyet a diákok motiválására használ. Ehhez 

kapcsolódóan említi a motiváló oktatási tartalmat, mely magában foglalja a gyakorlatias, 

életközeli ismereteket, a motiváló szervezési formákat és módszereket, mint változatos tanítási 

órák, valamint a motiváló oktatási eszközöket, mint a digitális tábla, metszetek, modellek 

használata. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a diákok figyelmét felhívjuk arra, hogy a 

biológia tanulása és tanítása is egyaránt élménydús lehet. Fontos, hogy ne csak egy újabb 

betanulásra váró tárgyat lássanak, hanem értsék meg a hétköznapi hasznát, mindennapi életben 

betöltött szerepét, még ha nem is szeretnének ezzel a tantárggyal továbbtanulni. 

A Tanár úr arra is felhívja a pedagógusok figyelmét, hogy a különböző nemzedékek 

gyermekei folyamatosan változnak. Ezt magam is tapasztalom, már köztem és a tanítványaim 

között is van egy generációs szakadék. A tanároknak továbbá figyelembe kell venni, hogy a 

digitális világ hozta változások miatt a mai diákoknak a figyelme nagyon könnyen elterelődik, 

tanulási vágyuk lecsökkent, kevesebben jelentkeznek felsőoktatási intézménybe, illetve 

érdektelenebbek is.  

A szerző kiemeli, hogy a mai információmegtartási arány csaknem 70%-át tudjuk úgy 

megszerezni és rögzíteni, hogy részt veszünk egy beszélgetésben, saját előadást tartunk, így a 

csoportmunkában való aktív részvétel is elősegítheti a tananyag mélyebb megértését, tanulását. 

Az információ 90%-a valós tapasztalat, illetve a valóság szimulálása révén szerezhető meg, így 

az élet közeli, gyakorlatias munkák alkalmazása is hatékonyan befolyásolja a diákok tanulását. 

Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan is lehet megvalósítani egy élményközpontú tanulási 

és tanítási órát, munkafolyamatot. Egyik válaszlehetőségként említhetjük a csoportmunkát, 

kooperatív tanulást. Ilyenkor a „diákok kisebb csoportokban együttműködve közös problémát 



 

17 
 

oldanak meg, közös témát kutatnak vagy közös értelmezés alapján hoznak új gondolatokat.” 

(Kleininger, 2018.) Itt a hangsúly a közös munkán és az együttműködésen van. Ilyen nem 

frontális munkamódszer alkalmazásakor a tanári szerep is átalakul a frontális magyarázáshoz 

képest. Ebben az esetben a tanári segítségnyújtás személyesebb lesz, mivel csoportonként 

történik, esetekben egy halkabb megbeszélést is igénybe vesz, ami csak azt a 4-5 főt érinti, akik 

a csoport tagjai. Ezáltal a légkör is bizalmasabbá válik. Fontos, hogy a tanárnak legyen jó 

szervezőkészsége, legyen határozott, mivel a zűrzavar elkerülésére kell törekedni azzal, hogy 

mindenki tisztában van a saját feladatával. Mivel több, kisebb fős csoportok alakulnak, így a 

figyelemnek is megosztottnak kell lennie, hiszen nem egy egész osztályt, hanem kisebb 

csoportokat kell kontrollálni, felügyelni, melyeknél a problémák is változatosak. A kreativitás 

is nagy hangsúlyt kap abban, hogy milyen témakörnél, melyik leckénél és milyen fajta 

csoportmunkát alkalmazunk.  

Fontos, hogy a diákokat megtanítsuk gondolkodni, hogyan oldjanak meg egy problémát, 

hogyan tudják a tanultakat alkalmazni a hétköznapi életben. Változatos tanítási módszerek 

alkalmazásával, élmény alapú biológiaoktatást érhetünk el mind tanulási, mind pedig a tanítási 

folyamatban. 

2.3.2. Revákné Dr. Markóczi Ibolya: Képességek fejlesztése a       

biológiatanításban 

Revákné Dr. Markóczi Ibolya Képességek fejlesztése a biológiatanításban című 

művében négy sarkalatos fejlesztendő készséget emel ki: problémamegoldás, modellezés, 

metakogníció és motiváció. Ezek közül a csoportmunka legnagyobb mértékben a motivációs és 

a problémamegoldó készséget fejleszti. 

A problémamegoldás helyeként a természettudományos tárgyak között megemlíti a 

laboratóriumi készségek és technikák elsajátítását, a biztonságos laboratóriumi munkavégzést, 

valamint az ábrák és képek értelmezésének készségét, továbbá a megfigyelés és 

következtetések levonásának készségét. „A biológiatanítás szempontjából a 

problémamegoldást olyan folyamatként értelmezzük, amelyben a problémafelvetéstől jutunk el 

a megoldáshoz és az odavezető út a megoldó számára ismeretlen. (...) Így a megoldás lehet egy 

hosszú, kitartó munka eredménye, melynél a hibákból tanulva újrakonstruáljuk a megoldási 

folyamatot a végső siker elérése érdekében.” (Revákné, 2013.) Ilyenfajta problémamegoldó 
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munka a középiskolai biológia tanításban nem játszik központi szerepet, de magának egy 

feladatnak a megoldásához elvezető út már egy probléma áthidalását is jelentheti.  

„Egy természettudományos probléma lehet jelentős ismeretanyaggal bíró és kevés 

ismeretet igénylő is.” (Chi, Glaser és Rees, 1982.) Mivel az idő előrehaladtával egyre több 

információ birtokába jutunk - csakúgy, ahogy a középiskolai tanulmányok során is a 9. 

osztálytól haladunk a végzős év felé -, így olyan problémák kerülnek előtérbe az idő 

előrehaladtával, melyhez már valamilyen szintű előzetes ismerettel rendelkezünk. Ez alapján 

egy problémamegoldó csoportmunka is hatékonyabban megoldható az ismereteink bővítése 

függvényében.   

Egy laborkísérlet elvégzése során „a problémamegoldást már explicit módon 

fejlesztjük, vagyis a tanulókban tudatosítjuk, hogy a megoldás melyik fázisában vannak.” 

(Revákné, 2013.) A kísérlet során a legfontosabb kérdések először a hipotézisalkotás, vagyis 

egy kérdés megalkotása, vajon mi is fog történni, mit várunk a kísérlettől. Az elvégzése után az 

anyaghoz tartozó elméleti ismeretekkel próbáljuk megmagyarázni a kísérletben történteket, 

leírjuk a tapasztalatokat. A harmadik részben pedig megmagyarázzuk az eredményeket, 

tapasztalatokat. Ha ezeket a főbb megoldási pontokat tudatosítjuk a tanulókban egy idő után 

maguk is önállóan keresni fogják a válaszokat ezekre a kérdésekre. 

Ilyen problémamegoldó gondolkodásra és ennek fejlesztésére épülő módszerek közé 

tartoznak a csoportmódszerek közül a modellezés, kísérletezés, kutatás és problémafeladatok 

megoldása. A kísérletezés módszerét a 9. osztályban alkalmaztam a keményítő kimutatása, 

fehérje kimutatása és plazmolízis vizsgálata során.  

A motivációt a biológiaoktatásban sok szakirodalmi szerző említi, mely igazolja milyen 

fontos kérdés az érdeklődés fenntartása ezen tantárgy tanításakor. A mű szerzője említi a 

Kozéki-Entwistle-féle iskolai motivációs rendszert (1986.), melynél a tudásszerzési és tanulási 

úgynevezett „motívumokat” három dimenzióba sorolja. A csoportmunkát az affektív, vagyis 

követő és kognitív, azaz érdeklődő dimenziókba sorolja, ezeken belül is az affilációba, tehát a 

diákok érzik, hogy tartoznak valahova, illetve az érdeklődésbe, ami a „kellemes közös aktivitás 

szükséglete”. Mivel csoportmunka során egy feladat elvégzése együttes segítséggel történik, 

hatékonyan fejleszthetők a kognitív képességek is, mint például a figyelem, a gondolkodás, és 

az emlékezés. 
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Ezek alapján láthatjuk, hogy a csoportmunka, mint nem frontális tanítási forma 

alkalmazása nem csak élménydússá teszi a tanórát, nem csak motiváló hatású, de olyan 

képességek is fejlesztésre kerülnek általa, melyeknek az élet többi területén is nagy hasznát 

veszik a tanulók. 
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3. Kutatási módszerek 

3.1. Általános bevezetés 

Ebben a részben először általánosságban írok a kutatási csoportjaimról, majd rátérek a 

két osztály sajátosságainak leírására, illetve a csoportmunkák kifejtésére. Végül 

összehasonlítom a csoportmunka hatékonyságát a két osztályban, fókuszálva a dolgozatom 

témájára. A munkák menetét Kleininger Tamás prezentációjában megtalálható táblázat alapján 

értékelem ki, melynek főbb pontjai a célok és feladatok meghatározása, a munka szervezése, a 

feladatok elvégzése, a csoportok beszámolói, rögzítés, összegzés és következtetés, valamint 

értékelés. 

Kutatásomba két osztályt vontam be, egy 11. évfolyamos és egy 9. évfolyamos 

csoportot. Munkám középpontjában a két osztály teljesítményének az összehasonlítása áll a 

csoportmunka hatékonysága szempontjából. A két osztály között az életkori és csoportalakulási 

különbségeken kívül a képzés típusában is eltérések voltak. A 11. osztály még egy régebbi, 

kifutó rendszerben működött, így biológiából a tavaszi félév volt számukra az utolsó, heti 2 

órában. Az új, kilencedikes osztálynál már a 2020. évi Nemzeti Alaptanterv került bevezetésre, 

heti 2+1 órában a 10. osztályig, mely után akik nem a biológiával szeretnének tovább tanulni, 

természettudományi óraként, összevonva tanulják. Így nemcsak a csoportmunkabeli 

különbségeket tudtam megfigyelni, de az életkori sajátságokra, valamint az osztályközösség 

formálódására is rálátásom nyílt. 

3.2. A 11. osztály 

Az osztály 4 éves gimnáziumi képzésben vesz részt. Két tagozatra bontható, kisebbik 

része az angol-magyar két tanítási nyelvű tagozat tagja, másik része az általános tagozaté. Így 

már a középiskola kezdetekor két csoport alakult az osztályban, melyeknek egy nagyobb 

közösség részeként, együtt kell működnie. Tehát a gimnáziumi évek száma azonos, de az 

osztályközösség két, különböző képzési formából áll össze. Az osztálylétszám 27 fő, melyből 

az emelt szinten tanult biológiások száma több, mint tíz fő, míg középszinten senki sem szeretné 

választani ezt a tantárgyat. Tankönyvük Dr. Lénárd Gábor Biológia gimnáziumok számára 

című kötete volt. 

A kortársak nyomása nagyon érződött az osztályon belül. Ahogy fentebb említettem, a 

motiváció hiánya az elejétől kezdve megnyilvánult a tanulók viselkedésében és azok a diákok, 
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akik emelt szinten, tudatosan szerettek volna foglalkozni a biológiával, átvették az alapórán 

érződött hozzáállást. Ezen kívül közrejátszott a csoport viselkedésében, hogy kilencedikes 

koruktól kezdve másik pedagógus tanította őket, más módszert alkalmazva, így az első pár órán 

nehezebben ment a tanítás, az érdeklődés felkeltése, a motiválásuk, nehezebben fogadtak el. Az 

idő elteltével, a tanév előrehaladtával kezdtünk összeszokni, kezdték megszokni a tanítási 

stílusom és módszereim, illetve a végére már a csoportmunkák is gördülékenyebben mentek. A 

félév végén anonim véleménynyilvánítás által kaptam egy átfogó képet az érzéseikről, 

hangsúlyozva a csoportmunka hatékonyságát. A tanított témaköreim mindegyikébe igyekeztem 

belevinni ezt a nem frontális munkamódszert, így az érzékszervek, a szaporodás biológiája, 

illetve az evolúcióbiológia témakörénél is alkalmaztam. 

3.2.1. Alkalmazott módszerek 

3.2.1.1. Az érzékszervek – Összefoglalás (Melléklet I.) 

A témakör rövid volt, így az összefoglalásra az anyagrész  4. órájának a második felében 

kerülhetett sor. A terem adottsága alapján történt a csoportbontás, így 3 főbb csapat alakult: az 

ablak felőli-, a középső-, és az ajtó felőli padsor. Az azonos padsorban ülő diákok egy pad köré 

csoportosultak, és a táblára felírt összefoglaló kérdéseket kellett közösen kifejteniük, majd az 

osztály többi részének elmondaniuk. Minden padsor külön témakört kapott, így a hallás, látás 

és a kémiai érzékelés került áttekintésre.  

A munka menete 

1. Célok és feladatok meghatározása 

A munka célja a rövid tananyagrész átismétlése, összefoglalása és a következő tanórai 

dolgozatra történő felkészülés volt. Az ebből íratott dolgozat nem témazárónak minősülő 

számonkérés volt, így nem teljes órát vett igénybe sem a megírása, sem az összefoglalás. 

További cél, hogy a megtanult információkat a gyakorlatban is tudják alkalmazni. 

2. A munka szervezése 

A csoportok kialakítása ülésrend alapján történt. Ez volt az első csoportmunka az 

osztályban az én felügyeletem alatt, így később rájöttem, hogy nem ez volt a legszerencsésebb 

csoportalakítás. Előzetesen három csoportot terveztem a hallás, látás, illetve a kémiai érzékelés 

témaköréhez, mindegyik csoportnak ugyanarra a három kérdésre kellett válaszolnia a saját 

anyagrészére vonatkozóan. 
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3. A feladatok elvégzése 

A munkához tartozó instrukciókat először szóban mondtam el, majd a táblán is 

rögzítettem, hogy mindenki számára érthető, átlátható legyen, illetve bármikor rá tudtak 

pillantani, segítségül tudták hívni. A feladat elvégzésére 10 perc állt a rendelkezésükre, mely 

elegendőnek bizonyult. A tagok felosztották egymás között az anyagrészükre vonatkozó 

kérdéseket, majd közös erővel válaszolták meg azokat. Az anyagrészek rövidsége miatt a 

csoportok 3-3 kérdést kaptak, azonban a tagok létszáma jóval meghaladta a feladatok számát, 

így egy kérdéssel többen is tudtak foglalkozni. A munka egy bizonyos fokú alapzajjal járt, de 

egymást nem zavarták, illetve a munka menetét sem akasztotta meg. 

4. A csoportok beszámolói 

A feladat elkészültével a csoportok a megadott kérdések alapján foglalták össze az adott 

anyagrészt, így mondták el a többieknek. Szóbeli beszámoló volt, melynek bemutatására a 

csoport választott tagot. Aki szerette volna kiegészíteni, a bemutatás után ő is hozzá tudta tenni 

gondolatait. A csoportok beszámolói 5-7 percet vettek igénybe. A többi csoport dolga a 

figyelem volt, ha valami hibát észleltek felhívhatták rá a figyelmet, illetve ők is tehettek 

kiegészítést ezzel kapcsolatban. 

5. Rögzítés 

A csoporttagoknak a füzetbe kellett jegyzetelniük, kidolgozniuk a válaszokat. A másik 

két csoport figyelmesen hallgatta, de a jegyzetelés nem volt kötelező. Azok a tanulók, akiknek 

szüksége volt rá, kiemelték a számukra fontos ismereteket. 

6. Összegzés és következtetés 

Az összefoglalás rövidre sikerült, amit nem látok feltétlenül negatívumként, mivel az 

anyagrészek még frissebbek voltak. A csoportok saját tudásuk szerint, az instrukcióknak 

megfelelően elkészítették a feladatokat, nem volt félreértelmezés. Másrészről a kidolgozott 

kérdések bemutatására több időt kellett volna szánni és a többi csoportban is tudatosítani, hogy 

készítsenek vázlatot, címszavas jegyzetet az elhangzottakról. 
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7. Értékelés 

Összességében az összefoglaló órán hatékonynak találom a csoportmunkát, ha 

megfelelően kivitelezett, átgondolt. Ez volt ebben az osztályban az első csoportmunkám, mely 

alapján a jövőben több mindent is másképp fogok csinálni. A padsoronkénti csoportosztást nem 

tartom megfelelőnek, mert nagyon sokan kerültek így egy csoportba, valamint a kérdések, 

feladatok rövidsége miatt egy ember is elegendő volt ezek kidolgozásához. Emiatt többen 

voltak, akik bár a tankönyvet tanulmányozták, nem jegyzeteltek a füzetbe. Közülük voltak 

olyanok, akik a biológia iránti negatív hozzáállás miatt nem jegyzeteltek, míg mások – 

összefoglalás révén – a tananyag nagy részével már tisztában voltak, minden órára készültek. 

Összefoglalva, az érzékszervek témakörét hatékonyan át lehet ismételni csoportmunkával a 

megfelelő felosztásban. 

3.2.1.2. A szaporodás biológiája 

Ennél az anyagrésznél több csoportmunka alkalmazására volt lehetőségem, mert 

hosszabb témakör volt, illetve több olyan információról is szó esett, amit a mindennapi életből 

már megtapasztaltak, és előzetes tudásuk is magasabb szintű volt. Az ehhez a témakörhöz 

kapcsolódó hormonális szabályozási folyamat nem került elő, mivel azt már megtanulták egy 

másik anyagrész esetében. 

3.2.1.2.1. Az ember posztembrionális fejlődése (Melléklet II.) 

Ebben az esetben egy új anyagrésznek a feldolgozását jelöltem ki az óra tárgyaként. A 

feldolgozás a csoportforgó módszer alapján történt. A tankönyvben ezekről a fejlődési 

szakaszokról nem volt részletesen szó, egy-két mondatos leírás tartozott egy-egy ilyen fejlődési 

korhoz. Úgy gondolom, a posztembrionális fejlődésnél lehet alapozni a tanulók előzetes 

tudására, hiszen ők maguk is túl vannak az első korszakokon, megtapasztalták azokat, így 

könnyebben fel is tudják dolgozni. A csoportbontás a korszakok alapján történt, így 5 kisebb 

csapat került kialakításra. Az óráról páran hiányoztak, mivel Erasmus pályázati mobilitásban 

vettek részt, de az osztály nagyobb része jelen volt. 

A munka menete 

1. Célok és feladatok meghatározása 

Az óra célja, hogy a tanulók tisztában legyenek a posztembrionális fejlődési korok főbb 

állomásaival, képesek legyenek önállóan is jellemezni azokat. Fontos, hogy a tanulók képesek 
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legyenek egy-egy számukra ismeretlen szövegrészlet önálló és csoportos értelmezésére, 

képesek legyenek csoportban együtt dolgozni, továbbá legyenek képesek az önálló 

lényegkiemelésre, vázlatírásra. A csapatok feladata az volt, hogy a kapott jellemzés alapján 

dolgozzák fel az adott fejlődési korszakot, készítsenek rövid, lényegretörő vázlatot, majd az 

osztály többi részének tanítsák meg a saját korszakukat, magyarázzák el a főbb jellemzőket. 

2. A munka szervezése 

Ahogy fentebb említettem 5 csoport került kialakításra a következő fejlődési korok 

alapján: újszülöttkor és csecsemőkor, kisgyermekkor és kölyökkor, serdülőkor, ifjúkor és 

felnőttkor, végül pedig az öregkor. Ezen az órán másféle teremben voltunk, így a padok 

elrendezése is optimálisabb volt az ülésrend szerinti csoportkialakításhoz. A csoportok létszáma 

átlagosan 4 fő volt, így le tudtak ülni egy padhoz, illetve hátra is tudtak fordulni azok, akiknek 

szükséges volt. Az instrukciók egyszerűek voltak, a feladatot mindenki elsőre megértette. A 

csoportok kialakítása és a feladat értelmezése kevesebb időt vett igénybe. 

3. A feladatok elvégzése 

A feladat elvégzésére 10 perc állt a rendelkezésükre. A szövegek egyszerűek és rövidek 

voltak, az idő elég volt a lényeg kiemelésére. A diákok először a kapott szövegben húzták alá, 

emelték ki a lényeget, majd utána kezdték ezek alapján a vázlatot megírni. Volt olyan csapat, 

melynek tagjai nem írtak jegyzetet, mert úgy gondolták, hogy a kiemelt részeket felhasználva 

mutatják be a többieknek.   

4. A csoportok beszámolói 

A feladat második részében a csoportokból egy embernek vázlatot kellett írnia a táblára. 

Erre 15 percet szántam, ami kevésnek bizonyult. Az első két csoport vázlata nagyon lassan 

haladt, azt tapasztaltam, hogy a diákoknak ismeretlen módszer a táblára történő írás. A vázlatot 

nehezen tudták követni, illetve olyan társukat küldték ki, akinek nem volt leírva a füzetébe a 

jegyzet és diktálás alapján írta föl a lényeges információkat. Itt realizáltam azt is, hogy eddig 

még nem tanulták meg, hogyan tudják kiemelni a lényeget a szövegből, így majdnem a teljes 

szöveg a táblára került. A harmadik csoportból senki nem volt hajlandó kijönni a táblához, így 

átalakítva az eredeti tervem, valamint az idő szűke miatt is, a többi csapat szóban emelte ki a 

lényeget. 
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5. Rögzítés 

A feladat eredeti instrukciója szerint minden csoportnak le kellett írnia a táblára felkerült 

vázlatot a többi fejlődési korról. Miután beszámolóra váltottunk az utolsó csoportoknál, itt a 

jegyzetelés volt a feladat, hogy rögzítésre kerüljenek az információk. Mivel kicsúsztam a 

tervezett időből és még éppen a kicsengetés előtt sikerült az utolsó csoportnak is beszámolnia, 

így a feladat ellenőrzésére nem maradt idő. Emiatt, illetve a hiányzók kérése szerint a diasor a 

saját vázlatommal felkerült az osztály Google Classroom felületére. 

6. Összegzés és következtetés 

A dolgozatok alapján, az erre a feladatra irányuló kérdést mindenki szinte maximális 

pontszámmal oldotta meg. A válaszok változatossága alapján pedig saját megfogalmazásokat 

használtak, nem a feltöltött vázlatot magolták be szóról szóra, így ezt a fajta csoportmunkát is 

hatékonyan lehet használni a biológiaoktatásban. Mivel már volt előzetes tapasztalatuk a 

posztembrionális fejlődési korokkal kapcsolatban, így azokat sem érte hátrány, akik nem vettek 

részt az órán. Másrészről, ha olyan anyagrészből történt volna a vázlatírás, ami teljesen új, nem 

rendelkeznek hozzá kellő előismerettel, úgy gondolom nem lett volna hatékony ez a módszer, 

illetve akár egy teljes, 45 perces tanítási órát is igénybe vehet. Ezek alapján, ennél az osztálynál 

azt tapasztaltam, hogy egy teljesen újonnan bevezetett lecke feldolgozása nem hatékony 

csoportmunkában. Úgy gondolom a biológia tanítása során nagyon sok múlik azon, hogy a diák 

akár már az óra keretén belül is meg tudja érteni a tananyagot, így a hétköznapi gyakorlatban is 

hasznosítani tudja. 

7. Értékelés 

Összességében olyan anyagrésznél, ami nem teljesen új, nincsenek tele biológiai 

szakszavakkal és akár a diákok a saját tapasztalataikat is használni tudják, hatékony a 

csoportmunkában történő feldolgozás. Ellenkező esetben akár negatív élményként is hathat a 

tanulókra, nincsen pozitív sikerélményük, valamint nem is értik meg a tananyagot. Ilyen 

esetben még alaposabb felkészülés szükséges a pedagógus részéről. Fontos mérlegelni, hogy 

milyen anyagrésznél lehet behozni, milyen osztálynál, illetve milyen leckénél jobb inkább a 

csoportmunka mellőzése és hasznosabb a frontális tanítási forma. Összehasonlításképpen a 9. 

osztályban is alkalmaztam ezt a módszert egy új lecke feldolgozásánál.  
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3.2.1.2.2. Családtervezés, születésszabályozás (Melléklet III.) 

Ennél a résznél a csoportmunka mozaik módszer szerinti változatát próbáltam ki. A 

módszer lényege, hogy csoportba soroljuk a diákokat, majd mindenki kap egy bizonyos, a 

témához kapcsolódó leírást, amit a csoportnak együtt kell feldolgoznia. Feldolgozás után a 

különböző csoportok tagjai egymással keveredve új csoportokat alakítanak ki, és az új csoport 

közösen old meg feladatokat az adott témával kapcsolatban.  

A munka menete 

1. Célok és feladatok meghatározása 

Az óra és a feladat célja a szociális kompetenciák fejlesztése, vagyis hogy a diákok 

képesek legyenek több csoporttal is együtt dolgozni. Legyenek képesek a lényeg kiemelésére 

irányított kérdések alapján, majd legyenek képesek másokkal együtt dolgozva elvégezni egy 

komplexebb feladatot, melynél mindenkinek hozzá kell tennie a saját munkáját. A csoport 

teljesítményéhez mindenkinek hozzá kellett járulnia, hiányos feladatok esetén a tananyag 

átadása nem teljes. 

2. A munka szervezése 

Ennél a feladatnál 7 csoport került kialakításra, úgy, hogy minden tanuló kapott egy 

számot 1-től 7-ig, és az azonos számmal rendelkezők alakítottak egy csoportot. Minden csoport 

kapott egy születésszabályozó módszert az alábbiak szerint: fogamzásgátló tabletta, 

gumióvszer, esemény utáni tabletta, spirál, naptármódszer, megszakított közösülés, valamint a 

terhesség megszakítása. Minden szövegrész tartalmazott egy általános leírást az adott 

módszerről, valamint azok előnyeit és hátrányait. Ez az anyagrész szintén előzetes tudásra 

épült, mivel már részt vettek az iskola által szervezett felvilágosító előadáson. A csoportok 

kialakítása és az instrukciók ismertetése itt vette igénybe a legtöbb időt. Minden diáknak új volt 

ez a fajta tanulásszervezési módszer, más órán még nem került alkalmazásra, illetve a konzulens 

biológia tanárom sem használta még ezt a gyakorlatban. 

3. A feladatok elvégzése 

Minden tanuló kapott egy munkalapot melynél egy táblázatot kellett kitölteniük. A 

táblázatban le kellett írni a kapott módszer lényegét, biztonságát, előnyeit és hátrányait. Miután 

a csoportok feldolgozták az adott témát, új csapatok alakultak úgy, hogy minden új csoportba 

minden témához tartozóan kerültek diákok, így végül három nagy csoport kialakítása történt 
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meg. A táblázat kitöltését együttesen kellett megoldania az adott csoportnak, így mindig az 

adott módszerhez tartozó diák ismertette az előzetesen feldolgozott részletet. A feladat 

elvégzése 30 percet vett igénybe, ami meglehetősen sok, óraterv alapján 25 percet szántam rá.  

4. A csoportok beszámolói 

Az újonnan alakult csoport tagjainak az elmondottak alapján kellett kitölteniük a 

táblázatot, majd a feladat végeztével együttesen átbeszéltük. A legtöbb diák a feladatot rendesen 

elvégezte, de voltak olyanok is, akik a táblázatot nem töltötték ki. Akik nem töltötték ki, arra 

hivatkoztak, hogy fejben már tudják, nem szükséges nekik leírni. 

5. Rögzítés 

A kinyomtatott táblázat a füzetbe került beragasztásra, illetve voltak olyan tanulók, akik 

lefényképezték és beküldték az osztálycsoportba.  

6. Összegzés és következtetés 

Véleményem szerint a mozaik módszerrel történő anyagfeldolgozás ebben az esetben 

nem kifejezetten volt hatékony, mely nem a módszerből, inkább a tanulók hozzáállásából 

adódott. Ennek oka, hogy többen nem töltötték ki a táblázatot, indoklásuk szerint számukra nem 

jelentettek újdonságot a megismert születésszabályozási módszerek. Az osztály nagy része 

azonban rendesen dolgozott és a dolgozat alapján is pozitív volt a visszajelzés. Akik nem 

töltötték ki a táblázatot, illetve úgy álltak hozzá, hogy ez már a tudásuk részét képezi, így még 

átolvasni sem kell, rosszul teljesítettek a feladat megoldásánál. A dolgozatban ugyanis egy 

problémamegoldó feladat részeként kellett ráismerni az adott módszerre, nem egyszerű 

jellemzése volt a születésszabályozás módszereinek. 

7. Értékelés 

Összességében a dolgozatok alapján az osztály nagy többségének sikerült ezzel a 

módszerrel elsajátítania a tananyagot. A mozaik módszer alkalmazása is jobban feldobta az 

órát, többet tudtak mozogni, más társakkal kellett közösen dolgozni, amit az osztály többsége 

pozitívan értékelt. 
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3.2.1.2.3. Összefoglalás: A szaporodás biológiája (Melléklet IV.) 

Ez a munkaforma a diák-kvartett módszerére épült. Az előző témaköri összefoglaláshoz 

képest ez 35 percet igényelt a tanórából és sokkal játékosabb volt, melynél használniuk kellett 

a 21. század adta lehetőségeket, vagyis az okostelefonokat és QR-kód beolvasókat. Ennél a 

feladatnál az előzetes feltételezésem szerint a diákok nagy része már tisztában van a 

tananyagokkal, hiszen a következő órán témazáró dolgozat következett. 

A munka menete 

1. Célok és feladatok meghatározása 

Az óra célja a megadott témakör átismétlése, gyakorlása játékos és élvezetes formában, 

kihasználva a digitális világ nyújtotta lehetőségeket. A tanuló legyen képes csoportban, a 

sikeres teljesítmény elérésének céljából hatékonyan együttműködni a tagokkal. A csoportok 

legyenek képesek önállóan válaszolni a témakörre vonatkozó kérdésekre, lehetőség szerint 

tanári segítség nélkül, fejlesztve a problémamegoldó készségüket. Az óra célja a csoportok 

közötti versenyhelyzet megteremtése is volt, mivel minden megoldott feladatrész után pontot 

kaptak. A legtöbb pontot elért csapat egy plusz pontot kapott a dolgozatra, mellyel a motiváció 

is biztosított. 

2. A munka szervezése 

Előzetesen négy feladatot készítettem a Learningapps című weboldal segítségével. 

Minden feladathoz külön QR-kódokat generáltam, melyek az osztályterem különböző 

pontjaiban kerültek előzetesen elhelyezésre. A csapatoknak ezek között az állomások között 

kellett „vándorolniuk”. A négy feladat a következőképpen alakult:  

- az első állomás a női és a férfi nemi szervekre vonatkozó ábramegnevezés volt,  

- a második ezen szervek tulajdonságainak az összepárosítására irányult,  

- a harmadik a menstruációs ciklus lépéseinek sorba rendezése,  

- míg a negyedik a posztembrionális fejlődés tulajdonságainak a megfelelő helyre 

illesztése volt. 

3. A feladatok elvégzése 

Az állomásoknak megfelelően 4 csoport került kialakításra, melynél most a tanulók 

oszthatták be magukat. Ebben az esetben is hosszabb időt vett igénybe a csoportok kialakítása. 

A feladatokat telefonon kellett megoldaniuk, de egy csapatból bárki becsatlakozhatott, akinek 
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volt QR-kód olvasója. Ez a szkenner már az elmúlt néhány évben megjelent telefonokban benne 

van, a kamera funkciójában. A feladatok megoldására 7 perc állt a rendelkezésükre, minden 

állomás végeztével a kapott pontszámok felkerültek a táblára. 

4. A csoportok beszámolói 

A feladatok megoldásának menetét csoportról csoportra járva ellenőriztem, a végső 

pontszámokat is leellenőrizve. Igyekeztem mint facilitátor jelen lenni, hogy ha szükséges 

segítséget tudjak nyújtani, esetleg közbe tudjak avatkozni. 

5. Rögzítés 

Mivel ez a fajta feladat mobiltelefonról működött, így a füzetbe nem került rögzítésre. 

A QR-kódokat és a feladatok linkjeit az óra után feltöltöttem a Google Classrom-ba, hogy azok 

a tanulók is hozzáférjenek, akiknek nem sikerült beolvasni ezeket a feladatokat. 

6. Összegzés és következtetés 

Az órából sajnos ennél a feladatnál is kicsúsztunk pár perccel, de a diákok annyira 

élvezték, hogy rászántak a szünetükből pár percet és befejezték a feladatokat. Bár minden 

feladatrész ellenőrzésre került, az óra végén úgy gondolom szükség lett volna egy közös 

megbeszélésre, így a későbbiekben egy teljes 45 percet szánok az ilyenfajta összefoglalásra. 

7. Értékelés 

Összességében hatékony volt a munka, olyan szempontból, hogy többen is 

becsatlakoztak a telefonjukról, illetve sokkal jobban élvezték, mint egy hagyományos 

összefoglaló órát. Másrészről aki nem nézte még át az anyagot az ilyen típusú órára, az 

anyagrészekkel nem volt tisztában, így ezzel az internetes módszerrel úgy gondolom nem jutott 

közelebb a tananyag megértéséhez. Annak, aki átnézte a témakört, hasznos volt, a feladatok 

megoldásával sokat tanult és a dolgozata is jobban sikerült. 
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3.2.1.3. Evolúcióbiológia 

Ebben a témakörben kicsit másképp zajlottak a csoportmunkák, mint azt eddig 

megszokták. Úgy éreztem ez az a témakör számukra, ami teljesen idegen és száraz, így az év 

végén már csak a nagyon érdekes témák kerültek elő, témazáró dolgozat nem volt belőle, csak 

önkéntes felelések.  

Ehhez az anyagrészhez prezentációt kellett összerakniuk a tanóra keretében, különböző 

témákat kapva, majd az osztálynak is elő kellett adniuk. Az informatikatermet kértük kölcsön 

erre a célra, de a számítógépek száma limitált, így csoportbontásban, két tanórát vett igénybe 

ez a munka. 

A munka menete 

1. Célok és feladatok meghatározása 

A feladat célja a prezentációs készségek fejlesztése, egyéni és kisebb csoportos 

kutatómunka hatékony elvégzése. A tanulók legyenek képesek saját szavaikkal megfogalmazni 

az adott témához talált információkat, kerüljék a plagizálást és a szó szerinti kimásolást forrás 

megjelölése nélkül. Legyenek képesek néhány diából álló, rövid, 2 perces bemutató 

elkészítésére. 

2. A munka szervezése 

Az osztályt névsor szerint két felé bontottam, majd a gépterembe 3 fős csoportokat 

alakítottam. 5 kisebb csapat alakult, melyeknek 5 különböző témát kellett feldolgoznia. A 

témakörök az alábbiak voltak:  

- Miért haltak ki a dinoszauruszok?  

- Mi a hobbit ember, azaz a floresi ember? 

- Mi a vízimajom elmélet?  

- Gibbonok, 

- Jane Goodall munkássága. 
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3. A feladatok elvégzése 

A megjelölt témákat egyesével húzták ki, így véletlenszerű volt, hogy ki melyiket kapja. 

A kutatásra és a prezentáció készítésére 25 perc állt a rendelkezésükre, mely minden csoportnak 

elég volt. A feladatokat felosztották egymás között, volt, aki a power pointot készítette, míg a 

csoport többi tagja az interneten folytatta a kutatást. 

4. A csoportok beszámolói 

A csoportok beszámolóira 3-3 perc jutott, mely elégnek bizonyult. Az elmentett 

diasorokat a tanári számítógépről is meg tudták nyitni, így mindenki láthatta a másik munkáját. 

Voltak csoportok, melyek egy szószólót választottak és ő mutatta be a többieknek a témát, míg 

mások felosztották egymás között a részeket. 

5. Rögzítés 

Mivel számítógépen történt a feladat elkészítése, az idő szűke és a prezentációk 

rövidsége, valamint utolsó témakör révén, melyből dolgozat nem került íratásra, írásos rögzítés 

nem készült. A diasorokat a tanári gépre mentettem el, onnan bárki pendrive-jára átrakható volt, 

melyre azonban senki nem tartott igényt az osztályból. 

6. Összegzés és következtetés 

A feladatot sikeresen és hatékonyan oldották meg, másrészről már év vége lévén az 

érdeklődés csökkenése is nagyban meglátszott. A prezentációk kreatívak és jól felépítettek 

voltak, saját megfogalmazásokkal, korrekt forrásmegjelölésekkel. Bátran használták a 

különböző funkciókat, animációkat és képeket, formázási lehetőségeket. 

7. Értékelés 

Összességében úgy gondolom, utolsó témakörnél, év végén egy ilyen csoportmunka 

jobban élvezhető, mint a tényleges tanuláshoz kötődő. Mivel ügyesen megoldották a feladatot, 

a bemutatók érdekesek és színesek voltak, így jobban megmaradhattak bennük ezek az 

ismeretek, mintha egy tankönyvi szöveget dolgoztak volna föl, így ezen a szinten az ilyenfajta 

csoportmunkát hatékonynak gondolom. 
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3.3. A 9. osztály 

Ezt az osztályt a 2022/2023-as tanév kezdetén kaptam meg, mivel a tizenegyedikes 

osztálynak véget ért a biológia tantárgy. Ennek az osztálynak a képzési formája megegyezik az 

előző féléves csoportéval. Nagyobb változás a létszámban volt, ugyanis 34 fővel kezdtük, 

melyből két tanuló iskolaváltás miatt az első hetekben kikerült az osztályból. Mivel új 

közösségről van szó, az első csoportmunkánál érezhető volt, hogy ha a régi osztálytársak együtt 

maradtak, úgy könnyebben míg, ha új társ is bekerült a csoportba a munka nehezebben indult.  

Előzetes felmérés alapján az osztályból eddig 4-5 tanuló biztos abban, hogy a 

biológiával szeretne továbbtanulni, emelt szinten folytatni, míg középszinten eddig senki nem 

tervezi. Szintén az első órán derült ki, hogy a csoport magas százalékban nem érez 

motiváltságot a tantárgy tanulása iránt, melynek okaként az általános iskolai rossz élményeket 

említették, ahol a tanár személyisége játszott ebben döntő szerepet. Az első hetek elteltével úgy 

érzem, hogy sikerült bennük felkelteni az érdeklődést a tantárgy felé, az órán aktívak és 

lelkesek, a dolgozatok pedig nagyon jól sikerülnek.  

Másik változás az előző osztályhoz képest, hogy a 2020. évi Nemzeti Alaptanterv 

szerinti tankönyvet használjuk, mégpedig a B típusú tankönyvlistás könyvet Dr. Szerényi Gábor 

szerzőtől. Első benyomásom erről a kötetről negatív, mivel bár az új NAT-nak elméletileg 

megfelel, középszintű érettségire nem lehet belőle a diákokat felkészíteni. Felépítése logikátlan, 

hibás, terjedelme túlságosan hosszú, így a leckék nagy részét más forrásból érdemes tanítani. 

3.3.1. Alkalmazott módszerek  

3.3.1.1. Egysejtű eukarióták (Melléklet V.) 

Ennél a csoportmunkánál egy új anyagrész került bevezetésre, az egysejtű eukarióták, 

ezen belül is az amőbák, papucsállatkák és az ostoros moszatok. Az anyagrész feldolgozása így 

a diákok által történt a 11. osztályhoz hasonlóan.  

A munka menete 

1. Célok és feladatok meghatározása 

Az óra fő célja annak felmérése volt, hogy a diákok olyan csoportban, ahova 

véletlenszerűen kerülnek, hogyan tudnak hatékonyan együtt dolgozni a feladat sikeres 
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teljesítéséhez. Ehhez a feladathoz a tankönyvet kellett elsődlegesen használni, mely alapján egy 

táblázatot kellett kitölteniük a kapott egysejtű eukariótára vonatkozóan. 

2. A munka szervezése 

A munka 4 fős csoportokban zajlott, a csoportalakítás kapott számok alapján történt, így 

heterogénebb csoportok alakultak. Minden csoport kapott egy egysejtű eukariótát – amőba, 

papucsállatka és zöld szemesostoros -, így egy egysejtűre 2 csoport jutott. A csoportoknak egy 

táblázatot kellett kitölteniük megadott szempontok alapján. A táblázatot a füzetbe kellett 

lerajzolniuk. A csoportalakítás és instrukciók elmondása nagyjából 5 percet vett igénybe. 

3. A feladatok elvégzése 

A táblázat lerajzolása és a feladat elvégzése 15 percet vett igénybe. A csoportok 

rendesen dolgoztak, mindenki kivette a részét a munkából. Voltak, ahol a táblázat különböző 

jellemzőit egymás között felosztották és mindenki a saját feladata szerint kereste az 

információkat. Néhány csapatnál tanári segítségre is szükség volt. 

4. A csoportok beszámolói 

A csoportok a táblázat alapján egyfajta vázlatként olvasták fel a kitöltött sorokat. Mivel 

egy egysejtűhöz nem csak egy csoport tartozott, így ki tudták egészíteni különböző 

információkkal a többi csapatot. Általában egy szóvivője volt az egyes csoportoknak, de akadt 

olyan is, ahol mindenki szóhoz jutott a táblázat sorainak megfelelően. 

5. Rögzítés 

A többi csoportnak a táblázatuk megfelelő sorában az elhangzottak alapján kellett 

kiegészíteni a nem rájuk vonatkozó egysejtű eukarióta információit. A csoportok beszámolói 

és a rögzítés 15 percet vett igénybe. A végén a táblára kivetítésre került mind a három kitöltött 

táblázat, így az ellenőrzésre is sort tudtunk keríteni. 

6. Összegzés és következtetés 

A feladatot több-kevesebb sikerrel oldották meg, voltak csoportok akik gyorsabban 

készen lettek, míg mások tanári segítséget is igénybe vettek, ha valami nem volt számukra 

egyértelmű. Olyan csoportok is voltak, ahol nem minden diák vett részt a munkában, mert 

gyengébb teljesítményű volt a csoport többi tagjához képest, valamint tankönyve sem volt. 

Ezeket a tanulókat csak tanári utasítás után sikerült bevonni a munkába és megosztani egy 
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mellettük lévő tanuló tankönyvét. Másik negatívum volt, hogy nem mindenki töltötte ki a 

táblázatot a csoportok beszámolói alapján, illetve részlegesen, hiányosan töltötték ki. 

7. Értékelés 

Ez a fajta munka a kitűzött célnak azt a részét teljesítette, hogy a diákok másokkal 

sikeresen dolgoztak együtt, de a tananyag átadása nem történt meg hatékonyan. Bár az 

anyagrész nem volt a legnehezebb, az információk pedig a tankönyvben voltak megtalálhatók, 

mégsem érte el azt, hogy a diákok hatékonyan sajátítsák el a tananyagot. Emiatt a következő 

óra elején - igaz csak címszavakban - újra kitöltöttünk egy táblázatot az egysejtű eukariótákra 

vonatkozóan. A 11. osztállyal összehasonlítva azonban hatékonyabban dolgoztak együtt, 

melyet a tanulók pozitívabb hozzáállása segített. 

3.3.1.2. Makromolekulák – Melléklet (VI.) 

Az előző órákon megismerkedtünk a szénhidrátokkal, lipidekkel, fehérjékkel és 

nukleinsavakkal. Ezek az anyagrészek az általunk használt tankönyvből hiányoznak, így ehhez 

más tankönyvből, forrásokból állítottam össze az órai anyagokat. A tanult makromolekulák 

utáni órán pedig úgy ismételtük át ezeket, hogy csoportban egy-egy étrendet kellett 

összeállítaniuk a tanulóknak.  

A munka menete 

1. Célok és feladatok meghatározása 

Az óra célja a makromolekulák gyakorlati hasznának a bemutatása volt. Fontosnak 

tartom, hogy a tanulók életszerű feladatokon keresztül is tudják alkalmazni a megtanultakat, 

segítve ezzel a problémamegoldás fejlődését. Feladatuk szerint el kellett képzelniük, hogy a 

Semmelweis Egyetemen dolgoznak dietetikusként, és különböző páciensek érkeznek hozzájuk, 

különféle panaszokkal, így a számukra legjobban illő egészséges és kiegyensúlyozott étrendet 

kellett összeállítaniuk csoportokban. Segítségül az internetet is használhatták, ez esetben a 

forrást is meg kellett jelölniük. 

2. A munka szervezése 

6 csoportot alakítottunk ki, melyek 4-5 fősek voltak. A csoportok heterogének voltak, 

mindenki kapott egy betűt és ennek megfelelően kellett összeülniük. A különböző pácienseket 

nem a diákok választották, mindenkinek én adtam egyet. Ezeket a szerepeket a digitális táblára 
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is kivetítettem, így a diákok bármikor rá tudtak pillantani a nekik megfelelő betegre. Minden 

csoportnak egy napi étrendet kellett összeállítani reggelivel, ebéddel és vacsorával. Az 

instrukciók és csoportalakítások sok időt elvettek az órából, 7-8 percet. 

3. A feladatok elvégzése 

A csoportok az alábbi páciensek valamelyikét kapták: egy testépítő, aki a 2022-es Mr. 

Olympiára készül – ennek időpontja 2022. december közepe -, egy laktóz intoleranciában 

szenvedő beteget, egy A-vitamin hiánnyal küzdő pácienst, egy 14 éves gyermeket, aki túl sok 

cukros üdítőt és édességet fogyaszt, egy véralvadási gondokkal küzdő beteget, valamint egy 

szakmai gyakorlaton lévő tanárszakos hallgatót az államvizsga előtt. A feladatra csak 25 percet 

szántam, de az egész órát igénybe vette, mivel a csoportok beszámolóival rengeteg idő elment. 

A feladatokat ügyesen kivitelezték, a tagok kooperáltak. A telefon és ezzel együtt az internetes 

keresés lehetősége pár csoportnál negatív irányba vitte a feladatot, mivel más oldalakat kezdtek 

el nézni, így rájuk különösen oda kellett figyelni, illetve többször rájuk szólni, hogy a munkára 

koncentráljanak. 

4. A csoportok beszámolói 

Minden csoportból egy diák olvasta fel az általuk elkészített étrendeket. A többieknek 

figyelni kellett, a végén pedig véleményezniük kellett, illetve kérdezhettek is az adott 

csoporttól. Minden beszámoló végén ismétlő kérdésekkel mélyítettük el a tananyagot. A 

források megemlítésével a hitelességre is hangsúlyt fektettünk. Általánosságban a diákok 

hiteles forrásokból dolgoztak, főként a házipatika és különböző gyógyszertárak oldalai kerültek 

megemlítésre, de voltak, akik internet nélkül is össze tudtak állítani különböző étrendeket. 

5. Rögzítés 

Mivel időhiányban voltunk, az a lehetőség, hogy közben mindenki leírja a füzetébe a 

felmerülő étrendeket, sajnos nem tudott megvalósulni. Az étrendek azonban olyan kreatívak 

voltak, hogy feladatként az osztály Google Classroom felületére kellett egy-egy tagnak képként 

vagy begépelve feltölteni. 

6. Összegzés és következtetés 

Tapasztalatom alapján több elméleti tanóra után egy-egy játékosabb és gyakorlatibb 

központú óra hatékonyabb ismétlés, mint a monoton feladatmegoldásokon keresztüli. Ezt a fajta 

csoportmunkát nagyon élvezték a diákok, és maradandóbb elmélyítést tett lehetővé a 



 

36 
 

mindennapi életből vett példákon keresztüli feldolgozás. Hátránya a mobiltelefonok 

használatából eredő elkalandozás lehetősége, melyet kiküszöbölni a munka elején lefektetett 

szabályrendszerrel lehet. A következőkben az ilyenfajta munka előtt közösen alkotjuk a 

szabályokat, mint például a csoportban csak 1-2 telefon használata megengedett, illetve ha 

valaki nem a feladattal foglalkozik az eszköz elvételre kerül.  

7. Értékelés 

Véleményem szerint, ha a munka elején a telefonokra vonatkozó szabályok tisztázásra 

kerülnek, egy hatékony ismétlés valósulhatott volna meg, játékosabb formában. Nem csak az 

egészségtudatosságra lehet ezzel felhívni a diákok figyelmét, de az internetes források 

hitelességére is. Meggondolandó, hogy egy ilyenfajta módszer, mikor építhető be a tanórák 

során, mivel esetlegesen egy teljes tanórát is igénybe vehet. Másrészről az ilyenfajta nem 

frontális tanórák motiváló eszközként is hathatnak a diákokra, hiszen egy életszerű példán 

keresztül tudják hasznosítani a megtanultakat, mely nemcsak dietetikusként, de a hétköznapi 

életben is hasznukra válhat, például ha valamilyen intolerancia alakul ki a későbbiekben.  

3.3.1.3. Munka a biológiai laborban (Melléklet VII.) 

Ebben a feladatban a diákok a természettudományos laborban próbálhatták ki magukat 

az anyagrészhez tartozó 4 kísérlet elvégzésével. Az osztálylétszám nagysága és az eszközök 

limitáltsága miatt a foglalkozás 3-4 fős csoportokban történt. A vizsgálatok a keményítő és 

fehérje kimutatására, valamint a plazmolízis megfigyelésére irányultak. Ahogy a szakirodalmi 

részben is említettem, a diákkísérletek hozzájárulnak a tanulók problémamegoldó készségének 

a fejlesztésére. A vizsgálatok elkezdése előtt munka- és balesetvédelmi oktatásra is sort 

kerítettem.  

A munka menete 

1. Célok és feladatok meghatározása 

Az óra célja az anyagrészben megtanultakhoz kapcsolódó gyakorlati alkalmazás volt. A 

vizsgálatok elvégzésével bizonyíthatták az elméleti anyagrészben tanultakat. A munkalaphoz 

kapcsolódó feladatok elvégzésével ismétlésre is sor került. Az óra célja továbbá, hogy önállóan 

is képesek legyenek használni a fénymikroszkópot, illetve a laborban található eszközöket, 

ismerjék a munka- és balesetvédelmi szabályokat.  
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2. A munka szervezése 

Az iskolában két természettudományos labor kialakítására került sor, melybe akkor fér 

el egy nagyobb osztály, ha össze vannak nyitva, így ez történt itt is. Az eszközök és anyagok 

előzetes előkészítését az intézmény laboráns segítője állította össze, így az órára a diákok már 

úgy jöttek be, hogy minden a rendelkezésükre állt egy tálcára kikészítve. A csoportok 

kialakítása rajtuk múlt, ennél az óránál a diákok maguk választhatták, melyik társukkal 

szeretnének együtt dolgozni, így 3-4 fős csoportok alakultak. Az elhelyezkedés és 

csoportformálódás 5 percet vett igénybe az órából. A feladatok leírását egyenként kapták meg, 

a kísérletet először megmutattam, a diákok pedig ezután kezdhették el a vizsgálatokat.  

3. A feladatok elvégzése 

A diákok a feladatokat fegyelmezetten végezték, az eszközöket megfelelően, 

rendeltetésszerűen használták. A fénymikroszkóp használata is zökkenőmentes volt, annak 

ellenére, hogy eddig csak elméletben tanultunk róla. A feladatok elvégzése több időt vett 

igénybe a tervezettnél, így az utolsó két feladatot már kicsit gyorsabban kellett végrehajtani, 

hogy beleférjünk az időbe. A leghosszabb feladatnak a plazmolízis vizsgálata bizonyult, ahol 

több időt vett igénybe a lilahagyma epidermisz nyúzatának elkészítése, mint azt terveztem. 

Kihívás volt számomra a csoportok közötti figyelem megosztása is, többeknek segítségre volt 

szüksége, emiatt a következőkben kevesebb vizsgálati feladattal készülök.  

4. A csoportok beszámolói 

Ennél a munkaformánál mivel minden csoport ugyanazt a feladatot végezte el, külön 

beszámolókra nem került sor. Amelyik csoportnak nem sikerült meggyőzően a kísérlet, 

megnézhette a másik csoport szebb kísérleti eredményét. Ilyen volt az utolsó két feladatrész, 

ahol voltak, akik vastag nyúzatot készítettek, így kevésbé látszott a plazmolízis, továbbá ahol 

nem burgonyakaparékot, hanem egy egész burgonya darabot vizsgáltak mikroszkóp alatt. 

5. Rögzítés 

A kísérlet eredményeinek a rögzítése a munkalapokon történt. Minden vizsgálat 

elvégzése után a hozzájuk tartozó kérdéseket együtt is megbeszéltük, a plazmolízis 

vizsgálatánál a táblára is felrajzoltuk a látott változást. A saját kísérletekről, akik rendelkeztek 

okostelefonnal, képeket is készíthettek.  
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6. Összegzés és következtetés 

Összességében eredményesnek mondható a laborkísérlet, még csoportban is. Bátrabban 

merték csoportokban elkészíteni az adott feladatot, a munkamegosztás is erősen jelen volt. 

Minden tagnak meg volt a lehetősége, hogy kipróbálja a kísérleti eszközöket, többen is 

készíthettek nyúzatot. Ha minden diák egyedül készítette volna el a feladatokat, úgy gondolom 

kevésbé lett volna hatékony, mivel vannak olyan diákok, akik bátortalanok, nem merik 

használni egyedül az eszközöket, így lehet ők kudarcként élték volna meg. Csoportmunkában 

azonban nem minden tanulónak volt kötelező mindent elvégezni, de lehetőség volt rá, hogy a 

gyengébb tanulók is kipróbálják magukat egy olyan közegben, ahol bármikor segítséget 

kaphattak a kortársaktól is. Ennél az osztálynál nagy volt a lelkesedés, így mindenki ki is 

próbálta az eszközök használatát. A feladatok elvégzését az osztály legnagyobb része élvezte, 

és sikeresen el is készítette. 

7. Értékelés 

A természettudományos laborban történő vizsgálati munkát hatékonynak gondolom, 

mellyel nemcsak a problémamegoldó készség került fejlesztésre, de a motiváció is jobban 

növelhető, sőt az egymásra történő odafigyelés, tolerancia is. Nemcsak a tanórák 

változatosságát tesszük lehetővé ezzel a módszerrel, de felhívhatjuk a diákok figyelmét az ok-

okozati összefüggésre is. A kísérletben látottakból következtetést tudnak levonni, továbbá 

elméleti hátterének ismétlésére is sor kerül. A következőkben a feladatok számának 

csökkentésével lehet javítani a tanóra minőségén, tehát a hatékonyság a feladatok mennyiségén 

is múlik.  

3.3.1.4. Összefoglalás – Makromolekulák és sejtalkotók, sejtciklus 

A munka a diák-kvartett módszerét vette alapul. Ezt a feladatot az előző félévi 11. 

osztályos összefoglaláshoz hasonlóan építettem föl, vagyis különböző állomásokon kellett 

különféle feladatokat teljesíteniük csoportokban. A QR-kódok beszkennelésével tudtak a 

tanulók eljutni az adott feladathoz, a részpontszámokat pedig a táblán vezettük. 
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A munka menete 

1. Célok és feladatok meghatározása 

A feladat és az óra célja az összefoglalás, ismétlés volt, fókuszálva az anyagrész 

összefüggéseinek átlátására, gyakorlati alkalmazására. Fontos volt a hatékony kommunikáció 

a csoporttagok között az egyes példák megoldásához, illetve a versenyhelyzet növelésével a 

kooperációs készség előtérbe helyezése. A QR-kódok és telefonok segítségével a digitális 

kompetencia fejlesztése is előtérbe került. 

2. A munka szervezése 

Összesen 6 állomás feladatait kellet teljesíteniük a tanulóknak, így 6 csoportot 

alakítottak, melynek tagjait saját maguk választották ki, de hangsúlyt kapott, hogy minden 

csapatban legyen minimum egy-két olyan mobiltelefon, mely képes a kiragasztott QR-kódok 

beolvasására. Az instrukciók és a csoportalakítás 5 percet vett igénybe. A csapatoknak nevet 

kellett választani, melyek a digitális táblára fölkerültek, így a különböző részpontszámok is ott 

kerültek rögzítésre, mellyel a követhetőség is egyszerűsödött. Minden csoport kapott egy 

számot 1-től 6-ig, ezáltal a megfelelő számú állomáson kellett kezdeniük. A különböző 

állomások a teremben kerültek elhelyezésre, így vándorolniuk és keresniük kellett a következő 

feladatokat. 

3. A feladatok elvégzése 

Egy-egy feladat teljesítésére maximálisan 5 perc állt a rendelkezésükre, mely minden 

résznél elégnek bizonyult. A csoportok több telefont is használhattak, de két-háromnál több 

nem került elő a QR-kód szkennerek limitáltsága miatt, mert nem minden tanuló telefonja volt 

képes a kódok beolvasására. A feladatokat a csoportok együttműködve oldották meg, tankönyvi 

és füzeti jegyzetet nem használhattak, így kénytelenek voltak a tagok eddigi tudására 

hagyatkozni. Az időlimit letelte után a feladat végén kapott eredmények rögzítésre kerültek. 

4. A csoportok beszámolói 

Mivel online formában volt a feladatmegoldás, így szóbeli beszámoló nem történt. A 

részfeladatok elvégzése után a feladat program általi javítását kellett megmutatniuk nekem, így 

kerültek fel az eredmények. Vagyis a csalás elkerülése érdekében, minden esetben tanári 

ellenőrzés után kapták meg a pontszámokat. 
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5. Rögzítés 

Mivel minden csoport sorra került a különböző állomásoknál, így a rögzítés telefonon 

történt. A feladatok a soron következő dolgozatra történő gyakorlást szolgálták, a QR-kódokat 

bárki beszkennelhette, majd a későbbiekben otthoni gyakorlásra újból elővehette, 

felhasználhatta. A gondot jelentő, segítséget igénylő feladatoknál az óra végén egy rövid 

megbeszélés és tisztázás keretében került sor. 

6. Összegzés és következtetés 

Összehasonlítva az előzőekben említett, szintén digitális eszköz használatával 

összefüggő munkával, a versenyszellem, kompetíció kiéleződése és a legtöbb pontot szerző 

csapat jutalomban részesülése miatt, a telefonok ténylegesen a megoldandó feladatra voltak 

felhasználva. A jutalom egy plusz pont volt, melyet a dolgozatban érvényesíthettek az első 

helyen végző csoporttagok. A plusz pontért való versenyben a csoportok kooperációja 

erősödött, mivel nem mindenki tanult ugyanolyan mélységben erre az órára, így mindenki 

tudása számított. A feladatokat együttes ismeret révén tudták megoldani. 

7. Értékelés 

Hatékonyan folyt ez a csoportmunka is. Ebben az osztályban azt tapasztaltam, hogy a 

csoportmunkákat kifejezetten kedvelik. Különösen jól motiválja őket, ha valamilyen online 

térben történik az ismétlés, akár az előző anyagra vonatkozóan például egy óra eleji Kahoot 

kvíz keretében. Mivel még újak az iskolában, illetve az év eleji felmérés alapján ezt a fajta nem 

frontális munkamódszert sem tapasztalták sokszor, nagyon élvezték a QR-kódok használatát. 

Ezeket a kódokat változatos, kreatív feladatok alkalmazásával is hatékonyan lehet használni, 

akár egy kincskeresés alkalmával, de még szabadulószobaként is egy összefoglaló, ismétlő óra 

vagy bármilyen játékosabb iskolai rendezvény – akár gólyatábor – szervezésénél. Mivel a 

feladatok javítása a megoldás után megtörténik, a visszajelzés is azonnali mind a diák, mind 

pedig a tanár számára, így még az óra végén is maradhat idő a rosszabbul sikerült feladatok 

megbeszélésére. Ennél az osztálynál a hat csapatból három maximális pontot ért el a legtöbb 

feladatnál, illetve a többi három csoport is csak kicsivel maradt el ezektől a pontszámoktól. 
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3.4. Diákok visszajelzései 

A 11. osztályban 25 diáktól kaptam anonim visszajelzést a csoportmunka értékelésére 

vonatkozóan, melynek eredményeit az alábbi grafikonok foglalják össze: 

 

1. grafikon: A 11. osztályos diákok visszajelzései a csoportmunka hatékonyságára 

vonatkozóan 

 

 

2. grafikon: A 11. osztályos diákok visszajelzései a csoportmunka egyéb 

tulajdonságaira vonatkozóan 
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A 9. osztályból 31 diák adott anonim visszajelzést a munkamódszerre vonatkozóan, 

melynek eredményeit a következő diagramok tartalmazzák: 

 

3. grafikon: A 9. osztályos tanulók visszajelzései a csoportmunka hatékonyságának 

értékelésére 

 

 

4. grafikon: A 9. osztályos tanulók visszajelzései a csoportmunka egyéb 

tulajdonságaira vonatkozóan 

A diagramok eredményeinek a kiértékelése a dolgozat „Eredmények értékelése” 

részében kerülnek kidolgozásra. 
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3.5. Interjú a konzulens biológia tanárral – (Melléklet IX.) 

A csoportmunka hatékonyságának, illetve a téma hitelességének az erősítése érdekében 

egy szakmabeli kollégával készített interjú mélyebb rálátást ad a választott témám 

szempontjából. Kutatási munkámat kiegészítve a középiskolai biológia tanárnőmmel, az 

összefüggő egyéni iskolai gyakorlaton pedig, mint konzulens tanárommal készítettem interjút. 

A kérdések specifikusan a nem frontális munkamódszereket és a csoportmunkát hangsúlyozták. 

Az interjú célja egy olyan oldalról való látásmód feltárása, ahol az alany már régóta a tanári 

pályán van, így a szakmódszertanok tárházát több korosztálynál, több éven keresztül és többféle 

anyagrészeknél is tudta már alkalmazni. A dolgozatom elején, a célkitűzéseknél említett 

kérdéseket is igyekeztem az interjúmba belefogalmazni. Az interjú összesen kilenc kérdést 

tartalmazott. 

Első kérdésem magára a nem frontális munkamódszerekre vonatkozott, illetve ennek 

összehasonlítása a frontális munkával szemben. Összességében úgy gondolja a Tanárnő, hogy 

mindkét módszer alkalmazásának megvan a maga szerepe, mely szerint bizonyos témák, részek 

jobban igénylik a frontális tanári magyarázatot és másféle feldolgozási móddal nem tudjuk 

átadni a kellő tudást. A nem frontális munkamódszerek ellenben több előnnyel rendelkeznek, 

hiszen „maradandóbb, élmény alapú emléknyomokat hagynak, és sokkal jobban 

visszaemlékeznek rá a diákok később, illetve a kooperációt is jobban erősítik, ami a modern 

tudományban nélkülözhetetlen.” Ezeket a szavakat kiemelve a diákok visszajelzése alapján is 

nagy hangsúlyt igényelnek, hiszen a biológia egy olyan tantárgy, amit véleményem szerint 

fontos élményszerűen oktatni, ezzel is fenntartva a motivációt. A Tanárnő megemlítette, hogy 

iskolai úgynevezett Erasmus „job-shadowing” pályázat keretein belül lehetősége volt részt 

venni egy olaszországi iskolalátogatáson, ahol meglepően tapasztalta, hogy minden tanóra 

frontális, míg Magyarországon, illetve ebben a gimnáziumban jobban törekszünk az új 

munkaformák használatára. 

A következő pár kérdés a nem frontális munkamódszerekre irányult. Ezek közül 

biológia órán a kísérletezést tartja a legfontosabbnak, melyen általában a páros munkát 

használja. Ahogy a szakirodalom is említi, a laboratóriumi munka elősegíti a problémamegoldó 

képesség fejlesztését, hiszen a kísérletekből megtanulják levonni a helyes következtetéseket, 

próbálnak logikusan gondolkodni. Fontos az óra eleji és végi ismétlés is, melyek leggyakrabban 

kiscsoportos vagy páros munka formájában valósulnak meg. Kiemeli azt is, hogy minden általa 

tanított osztályban alkalmaz projektmunkát, mely szintén párokban kerül lebonyolításra, 
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néhányszor pedig a digitális felületek is bevonásra kerülnek, mint például a Padlet és a Flipped 

Classroom. Úgy véli a leghatékonyabb nem frontális munkamódszer a rövidebb Kahoot kvízek, 

illetve a kiscsoportos feladatmegoldások a Learninapps weboldal segítségével.  

A továbbiakban specifikusan a csoportmunkára vonatkozó kérdések következtek. A 

Tanárnő kiemeli, hogy szokta alkalmazni ezt a módszer, bár nem túl gyakran. Leginkább a 

géntechnológia, etológia és a környezetvédelmi problémák témakörében. Hatékonyságára 

vonatkozóan említette, hogy ezek az órák játékosabbak, továbbá az ilyenforma feldolgozás 

eredményeképpen, a tanulók motiváltabbak lesznek és az önálló kifejezőképességük is fejlődik. 

Hátrányként említi, hogy sajnos a biológia, és ezzel együtt minden természettudományos 

tantárgy olyan kevés óraszámot kap a Nemzeti Alaptantervben, hogy sokszor az időhiány miatt 

nem lehetséges ezen munkamódszerek alkalmazása. Összességében a hozadéka miatt mégis 

megéri időt szánni ezekre a tevékenységekre. Arra a kérdésemre, hogy a továbbiakban 

beépítené-e többször az óra menetébe a csoportmunkát valamilyen formában, igennel válaszolt. 

Hangsúlyozta, hogy nem egy teljes, 45 perces tanórát szánna rá, inkább egy-egy kisebb részt. 

Említésre került az is, amit én is tapasztaltam már gimnáziumi éveim alatt, hogy az idősebb 

tanárok nagyon nehezen tudják félretenni a hagyományos tanári magyarázatot, félnek 

kipróbálni az új módszereket, illetve a felkészülési idő is megnövekszik, ha csoportmunkát 

szeretnének alkalmazni. 

Az interjú végén a diákokról szerettem volna többet megtudni. Milyen képességük 

fejleszthető ezzel a módszerrel, milyen korosztálynál a legideálisabb és hatékonyabb a munka 

alkalmazása, illetve hogy ennek alkalmazásával vajon érvényesülhet-e Kleininger Tamás 

gondolata, az „élmény és felfedezés a biológiaórán”. Korosztályok tekintetében a 

legalkalmasabbnak a 9-10. osztályos diákokat véli. A 7-8. osztályos diákok szerinte jobban 

igénylik a frontális magyarázatot, és náluk még erősebb kontrollra van szükség, hogy a 

tananyagra figyeljenek. A végzős évekhez közeledő osztályok, vagyis a 11-12. évfolyamon 

pedig már specifikus, emelt szintű felkészítés folyik azoknak, akik ezt választották az egyik 

érettségi tárgynak, így náluk nagyobb hangsúlyt kapnak az önálló feladatmegoldások, mivel 

maga az érettségi is egyéni munkát igényel. Kiemelte, hogy nagyon hatékonyan fejleszthető a 

képességek jó része csoportmunkával, melyek közül a kooperativitást, együttműködést, 

kommunikációt, logikai gondolkodást, problémamegoldó készséget és szövegértést, valamint a 

digitális kompetenciát hangsúlyozta. Ezen felül növeli magát a motivációt és élményszerű 

tanulást tesz lehetővé, de fontos, hogy a munka végén egymást meghallgassák, odafigyeljenek 

a másikra, így lesz teljes a tanulás is. Sajnos magára a csoportok beszámolóira és a rögzítésre 
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nem mindig jut már elég idő és energia, így van, hogy következő tanórára is átcsúszhat, mely a 

hatékonyság csökkenését eredményezheti. 

Nagyon sokat tanultam ebből az interjúból, illetve a Tanárnő meglátásaiból, melyek 

alapján a szakirodalmi részekből is megerősítésre kerültek egyes információk. Összességében 

a csoportmunka előnyei sokszor meghaladják a hátrányokat, főként az olyan 

természettudományos tárgyak esetében, ahol a diákok motivációjának növelése egy alapvető 

kérdés, így ezen munkaforma beépítése többször is célravezető egy tanóra keretein belül. 

Sokszor nem is egy teljes tanórát, illetve nem is minden órán, de egy óra eleji, akár 5 perces kis 

Kahoot kvízes csoportos verseny is pozitív hatást eredményezhet a diákok motivációs szintjére, 

illetve a tantárgyhoz való hozzáálláshoz is pozitívan járul hozzá. 
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4. Eredmények értékelése  

A 11. osztályban 25 főből 16 tanuló értékelte az órai csoportmunkákat hatékonynak, 

továbbá szerintük az anyag megtanulása is könnyebb volt. Segítséget jelentett ez a módszer, 

sikeresebben tudták megtanulni, megérteni, elsajátítani az adott leckét. Többen kifejtették, hogy 

kifejezetten hasznos volt olyan csoportban együtt dolgozni, ahol emelt szinten tanuló diákok is 

voltak, sikeresebb megértést biztosítottak. 9 fő úgy vélekedett, hogy a csoportmunka kevésbé, 

vagy egyáltalán nem volt hatékony. Említésre került, hogy új anyag bevezetésénél egyáltalán 

nem érezték hatékonynak, otthon újra elolvasva sikerült megérteniük a tananyagot. Azt is 

hozzátették, hogy a hatékonyságot befolyásolja kivel kerülnek egy csoportba, mivel voltak 

olyan csapatok, ahol nem mindenki vett részt a munkában, így a sikeres tanulást hátráltatták. 

Ezen tanulók kiemelték azonban, hogy összefoglalásnál hatékonyabbnak tartották, mivel az 

adott témakörrel már tisztában voltak. Néhányan megemlítették azt is, hogy nem szeretnek 

csoportban dolgozni, így ez a munkaforma nem tetszett nekik. Közülük 3 tanuló azonban 

kiemelte, hogy úgy érezték ezzel fejlődött mind a kooperációs készségük, mind pedig a 

kommunikációjuk. Pozitívumként írták, hogy a frontális óra munkamenetével szemben itt 

többször megnyilvánulhattak. 19 tanuló szintén kiemelte, hogy a csoportmunkák 

hatékonyságuk mellett nagyon jól színesítik az órákat, egy bizalmasabb légkör tud így 

kialakulni. Többen említették, hogy a középiskolai éveik alatt nem volt részük 

csoportmunkában, így különösen élvezték ezeket a biológiaórán. 

A 9. osztályban a 31 főből 30 tanuló hatékonynak értékelte a csoportmunkában történő 

feladatmegoldásokat, míg 1 diák szerint kevésbé volt hatékony, melyet azzal magyarázott, hogy 

csoportjaiban sokszor csak egy-két ember oldotta meg a feladatokat. Akik hatékonynak 

értékelték kiemelték, hogy ezzel a módszerrel nem csak játékos formában, de könnyebben is 

sikerült elsajátítaniuk az adott témákat. Többen írták, hogy egymás véleményének a 

megismerésével a saját gondolatukat is ki tudták egészíteni, illetve  egymás hibájából is sikerült 

tanulniuk. Említésre került a motiváló hatás is, miszerint ebben a munkaformában sokkal 

motiváltabbnak érezték magukat, melyet a szakirodalmi részben Kleininger Tamás 

prezentációjából is kiemeltem. A 11. osztály visszajelzéseiből tanulva ennél a csoportnál már 

tudatosan rákérdeztem, hogy szeretnek-e csoportban dolgozni, illetve hogy valamilyen fejlődést 

tapasztaltak-e a közös együttműködések által. 30 diák szívesen dolgozik együtt másokkal, míg 

1 tanuló kiemelte, hogy nem szeret csoportban dolgozni. Úgy gondolom a csoportlétszámhoz 

viszonyítva ez jó aránynak számít. A legtöbben, szám szerint 27 tanuló tapasztalt valamilyen 
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képességbeli fejlődést ezen módszer által. A legtöbben a kommunikációs készséget emelték ki, 

élvezték, hogy mindenki véleménye fontos, ők is hozzá tudnak szólni az adott feladathoz, így 

bátrabban mernek máskor is megnyilvánulni. A kommunikáció által a vita és érvelési 

képességek fejlődését is említették, hiszen többször a saját igazukért kellett kiállniuk társaik 

előtt. Sokan fejlődtek a kooperációban is. Míg az év eleji munkáknál visszafogottabban vettek 

részt a feladatmegoldásokban, az idő elteltével egyre bátrabban és könnyebben tudtak másokkal 

együttműködve dolgozni egy közös cél elérése érdekében. Mivel még viszonylag új osztályról 

beszélhetünk, megemlítették, hogy az egymással való megismerkedés is ezzel a 

munkamódszerrel valósult meg hatékonyabban. A visszajelzők 100%-a szerint a csoportmunka 

színesíti a tanórák menetét, így mind a tanulási folyamat, mind pedig a tanítás is 

élményszerűbbé vált. 

Az órai tapasztalatok alapján a diákok a QR-kódos összefoglalást élvezték a legjobban, 

mely innovatívnak számít az iskola oktatási rendszerében. Bár a módszer felépítése és 

kivitelezése közel azonos volt mindkét osztályban, a teljesítés és a munka menete eltérést 

mutatott. A motivációt a 9. osztályban segítette elő a leginkább, a feladatok teljesítése is 

hatékonyabban folyt, melynek eredménye, hogy az óra végén is maradt idő a kérdések 

megbeszélésére. A 11. osztályban is érezhetőbb volt a motiváltság az előző órákhoz képest, a 

feladatok teljesítése kevésbé ment gyorsan, mint a kilencedikeseknél, akiknél a megoldandó 

feladatok száma is több volt. Az ezen összefoglaláshoz tartozó dolgozat eredményei is azt 

igazolják, hogy a 9. osztályban hatékonyabban tudták elsajátítani az anyagrészeket. Mindkét 

osztálynál az összefoglalásban szereplő feladatok tértek vissza valamilyen formában a 

dolgozatban is. Az új anyag feldolgozásánál a 11. évfolyamon olyan anyagrészeket kellett 

elsajátítaniuk, melyről rendelkeztek előzetes tudással, míg a 9. évfolyamon a teljes lecke új 

információt tartalmazott, de az előkerülő fogalmak már nem voltak ismeretlenek. A dolgozatok 

ehhez tartozó feladatait azonban közel azonos sikerességgel teljesítették a diákok.  

A diákok visszajelzései és a két osztály munkái alapján erősebben érzem a 

csoportmunka előnyeinek és hatékonyságának megnyilvánulását a 9. osztályban. Ehhez 

hozzájárulhat az is, hogy szeptembertől kezdve az én csoportomnak számítanak, míg a 11. 

osztályt két és fél év után vettem át, ahol a tanulók motiválása is nehézséget okozott. 
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5. Diszkusszió 

Összességében a csoportmunka definíciója mindkét osztálynál érződött. A 

csoportbontásoknál a heterogén csoportok kialakítása volt a cél a legtöbb esetben, ezzel is 

törekedve a képességek fejlesztésére. A szakirodalmi részből kiemelve, miszerint egy új anyag 

bevezetésénél nem ideális ez a fajta munkamódszer, csoport és tananyagfüggő is. Ha egy olyan 

téma kerül bevezetésre, melyből a tanulóknak már lehetnek előismeretei, hétköznapi 

tapasztalatai, mint a családtervezés vagy posztembrionális fejlődési korszakok tekintetében, a 

csoportmunkában való feldolgozás is hatékony tud lenni, ezzel mélyebben átláthatják az adott 

részt, hiszen saját maguknak dolgozzák fel. Másrészről hátránya, hogy csak egy kisebb részlet 

kerül feldolgozásra egy-egy csoportban, így nagy a felelősség a tanulókon, hogy úgy dolgozzák 

föl, amely a többi csoport számára is érthető.  

Összefoglaló óraként szinte a legjobb munkamódszerként értékelem a visszajelzések és 

tapasztalatok alapján. Nemcsak a motivációt és esetlegesen a kompetíciót tudjuk ezzel elérni az 

osztályban, de ilyen formában a tananyag nagy része kerülhet átismétlésre. Több diák szerint is 

nagyon hatékonyak voltak az ilyenfajta gyakorlások, hiszen volt, hogy a munka közben sikerült 

megérteniük egy adott információt. Az ismétlő órával is fejleszthetjük a problémamegoldó 

képességüket, ha az addig megtanultakat kell valamilyen formában hasznosítani, például egy 

problémamegoldó feladaton keresztül. 

Az irodalmi részben említett problémamegoldás fejlesztése a biológiai laborban történő 

munkával is elősegíthető. A 9. osztályban a visszajelzések alapján ez megvalósításra került, 

látták az ok-okozati összefüggéseket néhány feladat után. Minél több ilyen labormunkára kerül 

sor, annál ügyesebbek lesznek nemcsak az eszközhasználatban, de már abban is, hogy tudják 

melyek azok a sarkalatos pontok, amelyekre ezen esetekben keressük a válaszokat. Ezzel 

gyakorlati alkalmazásra kerül az elméleti háttér.  

Mindenképpen meg szeretném említeni, hogy a csoportmunkákkal nemcsak a diákok, 

de velük együtt én is fejlődtem. Minél több ilyen munkaformát építettem be, annál könnyebben 

ment ezeknek a megszervezése, a csoportok kialakítása, illetve az instrukciók adása is 

egyértelműbb lett az idő elteltével. Ezeken felül a tanári kreativitásban, valamint a feladatok 

minőségében is változást érzek. Így saját kérdésemre válaszolva én is fejlődtem a 

kommunikációban.  
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Sok tanár úgy vélekedik, hogy ez a fajta nem frontális módszer nem hatékony és a 

tanórákon nem alkalmazható, illetve rengeteg felkészülést igényel. Véleményem szerint, 

minden tantárgynál beépíthető ez a munkaforma valamilyen anyagrészhez, alkalmazhatósága 

így széleskörű. Több időt kell ráfordítani a felkészülésnél, mint egy frontális tanóránál, de a 

diákok motiváltsága és a pozitív visszajelzéseik, valamint a különböző képességek fejlesztése 

kárpótolja a rászánt időt. Mi, tanárok nemcsak az anyagot kell, hogy átadjuk, de nevelnünk is 

kell a diákokat, melynek részeként a problémamegoldó képesség, a kommunikációs 

kompetencia, illetve az együttműködés és akár a kifejezőképesség, az érvelés gyakorlati 

használata mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a gimnáziumból kikerülve könnyebben, 

sikeresebben tudják a felsőoktatást elkezdeni, beilleszkedni, illetve a munkahelyen is 

könnyebben vegyék az akadályokat. Másrészről, ha a diákok motiváltak az órán, a tanítási 

folyamat sem lesz monoton, egy számukra biztonságos, bizalmas légkör megteremtése is 

lehetséges.  

Szakdolgozatom megírásával magam is sok mindent tanultam, a módszer 

alkalmazásával pedig mind a diákokhoz, mind magához a biológia tantárgyhoz is közelebb 

kerültem. Olyan területen próbáltam helyt állni, ami számomra újdonság volt, mivel a 

szaktárgyi tanítási gyakorlaton nem sikerült a csoportmunkát ilyen szinten alkalmaznom. 

Magam is meglepődtem, hogy ez a módszer nem csak arra jó, hogy színesítse az órákat, de a 

diákok és tanárok képességei is nagy mértékben fejlődnek ezáltal. Így olyan szemszögekből is 

sikerült gyakorlati tapasztalatot szereznem, amikről a dolgozatom elején még nem is 

gondoltam. A csoportmunka használatának köszönhetően jobban fejlődött a koncentrációm és 

a segítségnyújtási képességem is a diákok felé, bátrabban megyek oda a különböző problémák 

felmerülésekor és gyorsabban sikerül ezekre valamilyen megoldást is találni. Úgy érzem a 

diákokkal való kapcsolatot is a csoportmunka hatására sikerült pozitívan kialakítani, mely az 

általános visszajelzések alapján is megerősítést nyert. Az év eleji felmérésben feltett 

kérdésemre, miszerint szeretik-e a biológiát, az osztály nagy része nemleges válasszal felelt. Bő 

két hónap elteltével pedig, az anonim visszajelzések alapján sikerült változást elérni a diákok 

hozzáállásában, többeknek ez lett a kedvenc tantárgya, illetve kiemelték, hogy az általános 

iskolai tapasztalatukhoz képest „ez egy érdekes tantárgy is tud lenni” és sikerült megszeretniük 

a biológiát, melyhez az alkalmazott csoportmunkák változatossága, a digitális eszközök 

bevonása is nagy mértékben hozzájárult. Így én bátran ajánlom minden pedagógusnak ennek a 

fajta módszernek az alkalmazását, beépítését a tanórák menetébe. 
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Mellékletek 

Melléklet I. – Az érzékszervek összefoglalás 

 

Óratervezet 

A pedagógus neve: Bodócs-Nagy Lili   

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia-egészségtan 

Osztály: 11.a 

Az óra témája: A kémiai érzékelés és bőrérzékelés, Összefoglalás 

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra, Összefoglaló óra, Ismétlő óra 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

    A tanuló: 

 Legyen tisztában a szaglás, íz- és bőrérzékelés fogalmával. 

 Tudja hogyan alakul ki ezeknek az érzete, ismerje a szagló és ízérző pálya 

állomásait. 

 Legyen tisztában ezeknek a kapcsolatával a limbikus rendszerrel összefüggésben. 

 Tudja az alap ízeket, képes legyen önállóan is meghatározni ezen receptorok 

elhelyezkedését a nyelven. 

 Tudjon felsorolni bőr receptorokat. 

 Képes legyen csoportban együttműködve feladatokat megoldani, kooperálódni 

osztálytársaival. 

Tantárgyi kapcsolatok: 

Kémia: kémiai érzékelés 

Középszintű érettségi vizsgakövetelményei 

Kémiai érzékelés  

Kulcsfogalmak  

kemoreceptor, szaglóhám, ízlelőbimbó  
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Gondolkodási művelet  

Ismertesse a szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepét az érzékelésben 

 

Időkeret 

Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia  

Megjegyzések Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

0-5. perc Házi feladat 

ellenőrzése 

 

Ellenőrzés Frontális 

osztálymunka. 

 

digitális 

tábla 

 

5-25. perc Új anyag bevezetése: 

Szaglás, íz- és 

bőrérzékelés 

- hogyan alakul 

ki az érzet 

- kapcsolat a 

limbikus 

rendszerrel 

- feladatmegol-

dás a 

szagláshoz 

kapcsolódóan 

(nkp.hu) - 

Melléklet 

- alapízek: sós, 

édes, 

savanyú, 

keserű, 

umami 

- bőrreceptorok

: hő, 

mechanikai, 

fájdalom 

Megbeszélés 

Kérdezés 

Elbeszélés 

Munkáltatás 

Frontális 

osztálymunka.  

digitális 

tábla, 

rendes 

tábla 
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25-45. perc Ismétlés, 

összefoglalás 

A diákok 3 nagy 

csoportba lesznek 

osztva a 3 padsor 

alapján. Minden 

csoport kap egy 

anyagrészt: látás, 

hallás – és 

egyensúlyozás, 

kémiai érzékelés és 

bőrérzékelés. 

Irányított kérdések 

alapján foglalják 

össze a legfontosabb 

tudnivalókat, 

valamint hogyan 

tudjuk alkalmazni 

ezeket a mindennapi 

életben. A munka 

végén minden csoport 

beszámol a saját 

témáját illetően. 

Kérdések: 

1. Adott érzékszerv fő 

feladatai és részei 

röviden 

a) Szem: külső burok 

részei, középső burok 

részei, belső burok 

részei + feladatuk 

b) Hallás: külsőfül, 

középfül és belső fül 

Munkáltatás. 

 

Csoportmunka 

 

füzet, 

tankönyv 
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részei + mi a 

különbség a 

tömlőcske-zsákocska 

és félkörös ívjáratok 

között 

c) Kémiai érzékelés 

és bőr: receptorok 

2. Hogyan alakul ki 

az érzet? (pályák) 

3. Hogyan tudod 

használni a megtanult 

információkat a 

hétköznapokban? 

 

Melléklet: 

 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_04_032 - Egy fáradékony érzékszerv 

Irodalomjegyzék: 

http://ofi.hu/node/181447 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologi

a_vk.pdf 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_04_032
http://ofi.hu/node/181447
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf
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Melléklet II. – A szaporodás biológiája, Posztembrionális fejlődési korszakok 

 

Óratervezet 

A pedagógus neve: Bodócs-Nagy Lili   

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia-egészségtan 

Osztály: 11.a 

Az óra témája: A szaporodás biológiája, Posztembrionális fejlődés 

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

    A tanuló: 

 Legyen tisztában az emberi posztembrionális fejlődés szakaszaival. 

 Képes legyen megadott információk alapján beazonosítani a releváns korszakot. 

 Legyen tisztában a várandósság első jeleivel, ismerje a megfelelő életmódot 

várandósság esetén. 

 Tudja mi a különbség az egypetéjű és kétpetéjű ikrek fogantatása között. 

 Ismerje a különbséget a biológiai és klinikai halál között. 

Tantárgyi kapcsolatok: - 

Középszintű érettségi vizsgakövetelményei 

4.9.2. Egyedfejlődés  

Kulcsfogalmak  

megtermékenyítés, zigóta, szedercsíra, hólyagcsíra, beágyazódás, barázdálódás, csíralemezek 

és származékaik, embrió, magzat, magzatburkok, méhlepény, várandósság, szülés  

Gondolkodási művelet  

Ismertesse a fogamzás feltételeit (biológiai, életmódbeli), a terhesség jeleit, a terhesség alatti 

hormonális és élettani változásokat, a magzat fejlődésének főbb szakaszait (anatómiai és 
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időbeli elhelyezés), a méhlepény és a magzatvíz szerepét; értékelje a terhesség alatti egészséges 

életmód jelentőségét.  

Hasonlítsa össze genetikai szempontból az egy- és kétpetéjű ikreket, magyarázza kialakulásuk 

okait.  

Ismertesse a szülés szakaszait, a szoptatás biológiai folyamatait, biológiai jelentőségét.  

Ismertesse az ember posztembrionális fejlődésének legjellemzőbb változásait (tömeg- és 

hosszgyarapodás, fogak megjelenése, mászás, ülés, járás, beszéd, kézhasználat, nemi érés, a 

gondolkodásmód változása, öregedés).  

Értelmezzen az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító táblázatot. 

Indokolja, hogy a társadalmi, életmódbeli hatások befolyásolják az egyedfejlődés ütemét. 

Magyarázza a különbséget a klinikai és a biológiai halál fogalma között 

 

Időkeret 

Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia  

Megjegyzések Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

0-8. perc Felelés 

Osztály többi 

tagjának közben 

feladat: 

https://www.nkp.hu/t

ankonyv/biologia_11

/lecke_05_040 (a 

szülés folyamata), 

majd együtt 

ellenőrzés 

 

Munkáltatás Frontális 

osztálymunka. 

 

digitális 

tábla, füzet 

 

8-15. perc Új anyag bevezetése: 

- várandósság 

első jelei 

- megfelelő 

életmód 

- ikerterhesség 

Megbeszélés 

Kérdezés 

Elbeszélés 

 

Frontális 

osztálymunka.  

digitális 

tábla, 

rendes tábla 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_040
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_040
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_040
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15-45. perc Új anyag 

feldolgozása 

csoportban: 

5 csoport kialakítása 

ülésrend szerint. 

Minden csoport kap 1 

vagy 2 (ha 

rövidebben van 

kifejtve) 

posztembrionális 

fejlődési kort. Ezeket 

együtt feldolgozzák, 

próbálják kiemelni a 

lényeget, mely 

alapján írjanak 

vázlatot a füzetbe. 

Majd ezt a vázlatot az 

osztály többi 

részének 

magyarázzák el, írják 

föl a táblára. 

Munkáltatás. 

 

Csoportmunka 

 

füzet, 

fénymásolt 

lapok 

 

Melléklet: 

forrás: https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_042 
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ÚJSZÜLÖTTKOR 

Az újszülöttkor a méhen kívüli élet első szakasza, amely 4–6 hetes korig tart. Az újszülöttnek 

alkalmazkodnia kell a rendkívüli mértékben megváltozott külső körülményekhez. 

Anyagcseréje, szívverése élénk, légzése még nem teljesen szabályos. Hőszabályozása fejletlen, 

ezért melegen kell tartani. Sokat alszik, szinte csak a szoptatás idején ébred fel. Születési 

súlyához képest valamelyest csökken a testsúlya. 

 

 

 

 

 

 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_042 

 

CSECSEMŐKOR 

A csecsemőkor az első életév végéig tart, és ebben az időszakban a legnagyobb a növekedés és 

a fejlődés üteme. A csecsemő megtanulja a legfontosabb hely- és helyzetváltoztató mozgásokat, 

így a forgást, a felülést, a mászást és a járást. Megjelennek az első tejfogai, felismeri 

családtagjait, kezdi megérteni a beszédet, és maga is elkezd gagyogni. Az anyatejről áttér a 

pépes, majd a szilárd táplálékra, alvásigénye a hónapok előrehaladtával fokozatosan csökken, 

de még így is eléri a napi 18-20 órát. 

 

 

 

 

 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_042 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/img/c/shutterstock_256713424.jpg?max_width=2048
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/img/B11. hi%C3%A1nyz%C3%B3 k%C3%A9pek/Vincent_Wade,_a_10-month-old_baby,_crawls.jpg?max_width=2048
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KISGYERMEKKOR 

A kisgyermekkor a hetedik életév végéig tart. A növekedés üteme lassul, a testarányok 

jellegzetesen megváltoznak, mivel a fej növekedése elmarad a törzshöz és a végtagokhoz 

viszonyítva. Az anyagcsere mértéke, a légzés- és pulzusszám valamelyest csökken, de még 

mindig meghaladja a felnőttekét. 1,5–2 éves korra általában megjelenik az összes tejfog, és a 

korszak végén megindul a fogváltás is. Elsőként többnyire a felső metszőfogak cserélődnek 

maradandó fogakra. Az alvásigény napi 12 órára csökken. Vezető tevékenységforma a játék, 

ami kiválóan alkalmas a környezet megismerésére, különböző szerepek gyakorlására. Az 

értelmi képességekben és az önfegyelemben nagyon nagy változások történnek. Megfelelő 

környezetben rohamosan nő a kisgyermek szókincse, fejlődik emlékezete és gondolkodási 

készsége. Mindezt az is jelzi, hogy ebben az időszakban érik meg arra, hogy iskolába kerüljön, 

és megtanuljon írni, olvasni, számolni. 

KÖLYÖKKOR 

A kölyökkor a serdülés koráig tart, tehát lányoknál korábban fejeződik be, mint a fiúknál. A 

korszak közepétől ismét gyorsul a növekedés üteme, és ezzel együtt a fejlődő szervezet 

energiaigénye. A testtömegre vonatkoztatott energiaszükséglet 30%-kal meghaladja a 

felnőttekét, tehát nagyon fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű, főként fehérjékben és 

szénhidrátokban gazdag táplálék felvétele. A kölyökkort felfokozott mozgásigény jellemzi. Az 

alvással töltött órák száma átlagosan 10 órára csökken. Jelentősen fejlődik a logikai 

gondolkodás. Fontos lehet a bátorító környezet. 

 

 

 

 

 

 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_042 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/img/c/shutterstock_606231725.jpg?max_width=2048
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SERDÜLŐKOR 

A serdülőkor (pubertás) hozza az ember életében a legviharosabb változásokat. A lányoknál 

11–14, a fiúknál 13–15 éves korban kezdődik. A hormonális szabályozás átalakulásának 

köszönhetően bekövetkezik a nemi érés, megkezdődik a másodlagos nemi jellegek kifejlődése, 

a férfias, illetve a nőies testalkat kialakulása. Nemcsak a test változik szembetűnően, hanem a 

személyiség is. Gyökeresen megváltozik a gondolkodás, kialakul az igény az ok-okozati 

összefüggések feltárására. Fontos lépés a felnőtté válás felé, hogy nő a serdülők igénye a 

szabadságra és az önállóságra, erősödik az öntudatuk. Sokkal kritikusabban szemlélik 

környezetüket, kevésbé fogadják el szüleik és a felnőtt társadalom véleményét. Érzelmi életük 

gyakran kiegyensúlyozatlan, hangulatuk, kedélyállapotuk gyorsan változik. Szorosan kötődnek 

társaikhoz, és erős az igényük a velük való azonosulásra. Hajlamosak a szélsőséges 

magatartásra, a felnőttekkel való szembefordulásra. Éppen ezért ez a kor sok veszélyt is rejt 

magában, hiszen nem véletlen, hogy sokan a serdülőkorban szoknak rá a dohányzásra, 

próbálják ki a kábítószert. 

Az utóbbi évszázadban feltűnt jelenség az akceleráció, a testi fejlődés és növekedés 

felgyorsulása. Az akceleráció következtében az egymást követő nemzedékek egyre fiatalabb 

életkorban érik el végleges fejlettségüket és testméretüket. Már az újszülöttek mérete is 

nagyobb, mint a korábbi generációké. A tejfogak hamarabb jelennek meg, és a fogváltás 

korábban történik. A nemi érés is fiatalabb életkorban kezdődik, mint a szülőknél. Ráadásul a 

végleges testmagasság is nemzedékről nemzedékre egyre nagyobb. Mindez valószínűleg a 

javuló életszínvonallal, a jobb, fehérjében gazdagabb táplálkozással függ össze, aminek 

következtében az életkörülmények egyre kevésbé korlátozzák a genetikai adottságokból adódó 

fejlődési lehetőségeket. A mérések arra utalnak, hogy az utóbbi években az akceleráció lassul 

és a testméret sem növekszik tovább. 
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https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_042 

 

IFJÚKOR ÉS FELNŐTTKOR 

Az ifjúkor a serdülőkor végétől a 20–25. életévig tart. Ekkor alakulnak ki a felnőttekre jellemző 

végleges testméretek, befejeződik a növekedés. Kialakul a felnőtt személyiség, amikor az 

ember nemcsak testileg, hanem lelkileg is alkalmassá válik a családalapításra, 

gyermeknevelésre. 

A felnőttkor a 60–65. életévig tart. Ebben az időszakban éri el az ember legnagyobb 

teljesítőképességét, mind fizikai, mind pedig szellemi téren. A felnőttkor végén bekövetkező 

hormonális átalakulás mindkét nemben testi és lelki változásokat is okoz. A fizikai gyengülés 

elkerülhetetlen, de a rendszeres testmozgással jelentősen lassítható, a szellemi hanyatlás 

azonban nem törvényszerű: az aktív szellemi tevékenység és az aktív életmód segít megtartani 

a gondolkodás frissességét. 

 

 

 

 

 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_042 

 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/img/c/testmagassag-grafikon.png?max_width=2048
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/img/c/menstruacio-grafikon.png?max_width=2048
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/img/B11. hi%C3%A1nyz%C3%B3 k%C3%A9pek/ThinkstockPhotos-535454969.jpg?max_width=2048
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ÖREGKOR 

Az öregkorra általános testi hanyatlás jellemző. A bőr ráncosodik, a csontok törékenyebbé 

válnak, az izmok tömege és ezzel együtt a testi erő csökken. A haj megőszül, romlik a látás és 

a hallás, gyengül az ellenálló képesség a kórokozókkal szemben. A szellemi frissesség 

megőrzésében sokat segít, ha az idős ember aktív életet él, olvas, tanul, rendszeresen mozog, 

társaságba jár. 

Az öregedéssel kapcsolatos biológiai változások legfontosabbika a szervezet vízvesztése. A bőr 

vízmegkötő képessége és rugalmassága csökken, ennek következménye a ráncok megjelenése. 

A szív is veszít súlyából, és ha érelmeszesedés szűkíti a koszorúereket, akkor teljesítménye 

csökken. Ez pedig kedvezőtlenül befolyásolja más szervek, különösen a legbőségesebb 

vérellátású szervek működését: a májat, a vesét és a mozgásszerveket. Emiatt a káros anyagok 

lebontása és kiválasztása is lassul. A porcok kopása és elmeszesedése a mozgást nehezíti, a 

bordaporcok elmeszesedése miatt pedig a mellkas rugalmassága csökken, ami a légzést 

befolyásolja kedvezőtlenül. A hanyatlás lassítható a tudatos, egészséges táplálkozással, az 

ésszerű testedzéssel. Az érzékszervi problémák közül legzavaróbb a látás és a hallás 

gyengülése. A szemlencse rugalmasságának csökkenése miatt a 40–50. életév között 

szükségessé válik az olvasószemüveg. Az életkor előrehaladtával az emlékezet gyengülését 

sokáig kompenzálja a tapasztalat és a megfontoltság. A memóriaromlás rendszeres tanulással, 

gondolkodtató feladatok, problémák megoldásával jelentősen lassítható. 

 

 

Irodalomjegyzék: 

http://ofi.hu/node/181447 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologi

a_vk.pdf 

 

 

 

http://ofi.hu/node/181447
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
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Melléklet III. – A szaporodás biológiája, Családtervezés és születésszabályozás 

 

Óratervezet 

A pedagógus neve: Bodócs-Nagy Lili   

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia-egészségtan 

Osztály: 11.a 

Az óra témája: A szaporodás biológiája, Családtervezés, Születésszabályozás, Meddőség, 

Koraszülés, Férfi és női nemi betegségek 

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

    A tanuló: 

 Legyen tisztában a tudatos családtervezéssel. 

 Ismerje a különböző születésszabályozási módszerek, tudja ezek biztonságát, 

előnyét és hátrányát, alkalmazásukat. 

 Ismerje a meddőség és koraszülés fogalmát, tudja hány hetes kortól számít 

vetélésnek és hány hetes kortól koraszülésnek. 

 Ismerje a főbb nemi betegségeket, megelőzésüket, kezelésüket röviden. 

Tantárgyi kapcsolatok: - 

Középszintű érettségi vizsgakövetelményei 

A szaporodás, fejlődés egészségtana  

Kulcsfogalmak  

nőgyógyászati szűrővizsgálatok, terhességi szűrővizsgálatok, családtervezés, terhességi tesztek, 

terhesség megszakítás, meddőség, terhesgondozás, nemi úton terjedő betegségek 

Gondolkodási művelet  

Indokolja a nőgyógyászati szűrővizsgálatok, a hasi ultrahangvizsgálatok jelentőségét. Értékelje 

a terhességi szűrővizsgálatok céljait. 
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Ismertesse a családtervezés különböző módjait, terhességi tesztek lényegét (mit, miből mutatnak 

ki), a terhesség megszakítás lehetséges következményeit.  

Nevezzen meg a meddőség hátterében álló okokat (pl. ivarsejttermelés zavara, hormonzavarok) 

és azok kezelésére szolgáló lehetőségeket (mesterséges megtermékenyítés, hormonkezelés).  

Ismertesse a várandóság jeleit, a terhesgondozás jelentőségét, a terhesség és szoptatás alatt 

követendő életmódot, a szoptatás előnyeit a csecsemőre és az anyára nézve. Értelmezzen a 

fogamzásgátlók hatékonyságáról, egészségügyi hatásairól szóló információkat.  

Ismertesse, hogyan előzhetők meg a nemi úton is terjedő betegségek (szifilisz, AIDS, 

trichomoniasis, Chlamydia, daganatok, gombás betegségek). 

 

 

Időkeret 

Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia  

Megjegyzések Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

0-5. perc Ismétlés 

 

Munkáltatás Frontális 

osztálymunka. 

 

digitális 

tábla 

 

5-30. perc Új anyag bevezetése: 

születésszabályozás 

Mozaik módszeres 

csoportmunka: 7 

csoportot alakítunk 

úgy, hogy minden 

tanuló kap egy 

számot 1-7ig. Minden 

csoport kap 1 

születésszabályozó 

módszert, amit együtt 

feldolgoznak. 

Mindenki kap egy 

táblázatot, hogy 

lássák, hogyan kell 

Munkáltatás 

 

Csoportmunka  digitális 

tábla, 

rendes 

tábla 
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feldolgozni az adott 

módszert. Majd új 

csoportok 

formálódnak úgy, 

hogy minden 

csoportból 1 ember 

alkot egy csoportot és 

a csoport többi 

tagjával ismerteti a 

kapott módszer 

lényegét. A csoport 

többi tagja az 

elmondottak alapján 

kitölti a táblázatot. 

Majd közös 

ellenőrzés. 

30-45. perc Feladat: 

https://www.nkp.hu/t

ankonyv/biologia_11

/lecke_05_041 

Új anyag: 

- meddőség, 

koraszülés 

- női és férfi 

nemi szervek 

betegségei 

- nemi úton 

terjedő 

betegségek 

 

Munkáltatás. 

Megbeszélés. 

Elbeszélés. 

 

Pármunka és 

frontális 

osztálymunka. 

füzet, 

digitális 

tábla 

 

Melléklet: 

forrás: https://bioszfera.com/downloads/Egyedfejlodes-fakt.pdf  

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_041
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_041
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_041
https://bioszfera.com/downloads/Egyedfejlodes-fakt.pdf
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Fogamzásgátló tabletta 

Ezek szájon át szedhető, hormontartalmú tabletták. Bennük ösztrogén és progeszteron található. 

Megakadályozzák a petesejt érését, kilökődését. A mellékhatások szempontjából fontos, hogy 

minél kevesebb hormont tartalmazzanak, ugyanakkor biztonságosak legyenek. 

Megbízhatósága: a legbiztonságosabb, leghatékonyabb módszer. A terhességi indexen 0,3-2,0 

értéket mutat.  

Előnyei:  

 szabályszerű használat esetén igen hatékony,  

 használata egyszerű,  

 a havi vérzés előtti panaszokat csökkenti,  

 megszünteti vagy csökkenti a görcsös fájdalmat a havi vérzés alatt,  

 pontosítja a rendszertelen ciklust,  

 csökkenti a méh- és a petefészek-daganatok esélyét.  

Hátrányai:  

 el lehet felejteni a bevételét,  

 nem véd a nemi betegségekkel szemben,  

 émelygés, hányinger, rossz közérzet léphet fel,  

 későbbi termékenységi zavarok,  

 megnövekedik a húgyúti fertőzések, az epehólyag megbetegedések, a trombózis és az embólia 

előfordulási aránya,  

 májfunkció zavarokhoz vezet,  

 kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazható, rendszeres ellenőrzés mellett,  

 18 éves kor alatt nem ajánlott 
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Gumióvszer 

Vékony gumiból (latex) vagy műanyagból készült, a hímvesszőre húzandó fogamzásgátló 

eszköz. Megbízhatósága: terhességi indexe 7-14, azaz 100 ezt használó párnak 1 év alatt 7-14 

terhessége lehet. A nagyobb hibaarány oka a kiszakadás, és a helytelen használat.  

Előnyei:  

 mindig kéznél lehet,  

 semmilyen egészségkárosító hatása nincsen se a lányra, se a fiúra nézve,  

 ez az egyetlen fogamzásszabályozó módszer, mely véd az összes nemi betegséggel szemben.  

Hátrányai:  

 elszakadhat. 

 

 

Esemény utáni tabletta 

Ez szintén hormontartalmú gyógyszer. Szeretkezés után 72 órán belül bevéve, megakadályozza 

a tüszőérést, ill. a beágyazódást. Megbízhatósága: nem annyira jó, rosszabb, mint a kombinált 

tablettáé. 

Előnye:  

 szükség esetén kéznél lehet, 

Hátrányai:  

 nagyobb a hormontartalma,  

 bevétele után gyakran jelentkező vérzés,  

 stabil ciklust megzavarhatja. 
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Spirál 

A méh üregébe felhelyezett fogamzásgátló eszköz. Ezt a kis műanyag eszközt - újabban 

ezüstözött vagy aranyozott rézdrót fogja körül. Általában olyan nőknek szokták ajánlani, akik 

már szültek. A nőgyógyász helyezi fel a méhbe. A modern spirálokat akár öt évre is 

felhelyezhetik. A spirál nem befolyásolja a megtermékenyítést, ez egy abortív eszköz, mely úgy 

fejti ki hatását, hogy megakadályozza a megtermékenyített petesejt beágyazódását a méh 

nyálkahártyájába. A spirálok egy fém részt tartalmaznak, ami egy steril gyulladást okoz a méh 

üregében. A fogamzásgátló hatás úgy alakul ki, hogy a megtermékenyített petesejt nem tud 

beágyazódni a méh üregében, mert a steril gyulladás következtében nincs alkalmas 

nyálkahártya, ami a petesejtet befogadná. Megbízhatósága: jó, terhességi indexe 0,1-5 között 

változik.  

Előnyei:  

 felhelyezése után a kontrollvizsgálatokat kivéve nincs vele gond,  

 elég megbízható.  

Hátrányai:  

 növeli a belső nemi szervek gyulladásának kockázatát,  

 erősítheti a vérzés nagyságát és a vérzés alatti görcsöket,  

 növeli a méhen kívüli terhesség esélyét. 

 

 

Naptármódszer, test-alaphőmérséklet mérése 

Alapja, hogy a peteérés 28 napos ciklus esetén általában a 14. napon történik. Figyelembe véve 

a petesejt és a hímivarsejt életidejét, kiszámítható, hogy a kilökődés előtti és utáni 3-4. napon 

jöhet létre terhesség. Tehát elvileg ebben az időben kell tartózkodni a közösüléstől, vagy 

védekezni más módszerrel. 28 napos ciklus esetén ez a 10.-18. napot jelenti. Hatékonysága 

javítható a testhőmérséklet mérésével, mert peteéréskor az alaphőmérséklet először lecsökken, 

majd megnő 0.3-0.5 Celsius fokkal. Megbízhatósága: terhességi indexe magas, 10-29 között 

van.  
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Előnyei:  

 teljesen ártalmatlan az egészségre,  

 természetes módszer.  

Hátrányai:  

 megtanulására szakkönyvre, szakember segítségére lehet szükség,  

 nem megbízható. 

 

Megszakított közösülés 

Ez azt jelenti, hogy a férfi nem engedi az ondóját a nő hüvelyébe a szeretkezés végén. 

Megbízhatósága: az összes módszer közül ez a legkevésbé megbízható. A terhességi index 12- 

39. Oka, hogy a férfi legtöbbször későn szakítja meg a közösülést, amikor az ondó egy része 

már a hüvelybe távozott. Emellett a fiúk egy részénél a magömlés előtt ún. előváladék távozhat 

a hüvelybe, mely már hímivarsejteket tartalmazhat.  

Előnye:  

 nincs eszközhöz kötve, tehát bármikor használható.  

Hátrányai:  

 nem megbízható. Kombinálható a természetes fogamzásgátló, módszerekkel, spermicid 

anyagokkal. 

 

Terhesség megszakítása 

A terhesség mesterséges úton történő megszakítását, művi vetélésnek, vagy abortusznak 

nevezik. Az etikai problémákon túl a később kívánt magzatok életkilátásait jelentősen ronthatja 

és veszélyeztetheti az abortuszon átesett nő egészségét. A terhesség 12. hetéig (különösen 

indokolt esetben a terhesség 16. - extrém esetben - a 20. hetéig) a nem kívánt fogamzás 

megszakítható. A megtermékenyült petesejt nem ágyazódott be olyan mélyen a méh falába - 

így onnan még viszonylag „könnyen” eltávolítható. Az orvosi beavatkozás műtétnek számít. A 

klasszikus terhesség-megszakítás lényege a nyakcsatorna mechanikus tágítása, a méh kiürítése, 
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majd a méhnyálkahártya éles kanállal történő kaparása annak érdekében, hogy a méhen belül 

ne maradjanak magzati szövetek. Azok ugyanis kiváló táptalajul szolgálnak a baktériumoknak, 

így súlyos fertőzést okozhatnak. Ennél jóval ritkábban ugyan, de a bent maradt magzati 

maradványok rosszindulatú elfajulásra is hajlamosak lehetnek.  

Az abortusz szövődményei  

 A műtéti sérülések közül legjelentősebb a méhfal kilyukasztása.  

 A műtét után késői szövődmények közül a leggyakoribb a méhnyak elégtelensége, a műtét 

alatti tágítások miatt. Az állapot következménye a terhesség félidejében, burokrepedéssel 

induló spontán vetélés.  

 A gyakorta ismételt méhkaparások a későbbiek során beágyazódási, ill. lepénytapadási 

rendellenességet okozhatnak. 

Születésszabályozás lehetőségei – Munkalap 2022. 04. 21. 

 Naptármódszer Megszakított 

közösülés 

Gumi 

óvszer 

Hormonális 

fogamzásgátló 

Spirál Esemény 

utáni 

tabletta 

Terhesség 

megszakítása 

Módszer 

lényege: 
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Biztonsága:  

 

      

Előnyei:  

 

 

 

 

 

      

Hátrányai:  

 

 

 

 

 

      

 

Irodalomjegyzék: 

http://ofi.hu/node/181447 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologi

a_vk.pdf 

 

 

 

http://ofi.hu/node/181447
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
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Melléklet IV. – A szaporodás biológiája összefoglalás 

 

Óratervezet 

A pedagógus neve: Bodócs-Nagy Lili   

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia-egészségtan 

Osztály: 11.a 

Az óra témája: A szaporodás biológiája - Összefoglalás 

Az óra típusa: Ismétlő, összefoglaló óra 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

    A tanuló: 

 Tudja gyakorlatban is alkalmazni az anyagrészben megtanultakat. 

Tantárgyi kapcsolatok: - 
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Időkeret 

Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia  

Megjegyzések Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

0-30. perc Összefoglalás 

csoportokban 

4 csoport kialakítása 

számok alapján. 

Versenyhelyzet: az 

első csapat 1 plusz 

pontot kap a témazáró 

dolgozatban.  

4 learningapps feladat 

(4 állomás) - A 4 

állomás az 

osztályterem külön 

részeiben kerül 

elhelyezésre. Minden 

feladathoz tartozik 

egy QR-kód, amit 

többen is 

beolvashatnak és 

együtt csinálják meg 

a feladatokat. A 

feladatok végén a 

pontszámokat a 

táblára írjuk. Minden 

feladat megoldására 7 

perc áll a 

rendelkezésre. 

 

 

 

 

Munkáltatás Csoportmunka. 

 

okostelefonok  
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Feladatok: 

- https://learnin

gapps.org/dis

play?v=pyzax

7tua22 

- https://learnin

gapps.org/dis

play?v=pc5gg

4zjk22 

- https://learnin

gapps.org/dis

play?v=pbww

4tiz222 

- https://learnin

gapps.org/dis

play?v=p8w6

a826c22 

30-45. perc Kahoot kvíz - 

ismétlés 

https://create.kahoot.i

t/details/9173d084-

41b9-4d2e-ad38-

1d337ed063b7 

 

Munkáltatás 

 

Egyéni munka  digitális tábla, 

okostelefonok 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pyzax7tua22
https://learningapps.org/display?v=pyzax7tua22
https://learningapps.org/display?v=pyzax7tua22
https://learningapps.org/display?v=pyzax7tua22
https://learningapps.org/display?v=pc5gg4zjk22
https://learningapps.org/display?v=pc5gg4zjk22
https://learningapps.org/display?v=pc5gg4zjk22
https://learningapps.org/display?v=pc5gg4zjk22
https://learningapps.org/display?v=pbww4tiz222
https://learningapps.org/display?v=pbww4tiz222
https://learningapps.org/display?v=pbww4tiz222
https://learningapps.org/display?v=pbww4tiz222
https://learningapps.org/display?v=p8w6a826c22
https://learningapps.org/display?v=p8w6a826c22
https://learningapps.org/display?v=p8w6a826c22
https://learningapps.org/display?v=p8w6a826c22
https://create.kahoot.it/details/9173d084-41b9-4d2e-ad38-1d337ed063b7
https://create.kahoot.it/details/9173d084-41b9-4d2e-ad38-1d337ed063b7
https://create.kahoot.it/details/9173d084-41b9-4d2e-ad38-1d337ed063b7
https://create.kahoot.it/details/9173d084-41b9-4d2e-ad38-1d337ed063b7
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Melléklet: 

QR-kódok 

1. állomás – Női és férfi nemi szerv ábramegnevezés 

 

2. állomás – Női és férfi nemi szervek tulajdonságainak összepárosítása 

 

3. állomás – A menstruációs ciklus lépéseinek sorba rendezése 

 

4. állomás – Posztembrionális fejlődés tulajdonságainak összepárosítása a megfelelő fejlődési 

korral 
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QR-kód generátor: https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--

pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-

NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-

0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-

k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--

pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB  

Irodalomjegyzék: 

http://ofi.hu/node/181447 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologi

a_vk.pdf 

 

 

 

 

 

https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
http://ofi.hu/node/181447
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
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Melléklet V. – Egysejtű eukarióták 

 

Óratervezet 

A pedagógus neve: Bodócs-Nagy Lili   

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia-egészségtan 

Osztály: 9.a 

Az óra témája: Az egysejtű eukarióták 

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

    A tanuló: 

 Legyen képes csoportban hatékonyan együtt dolgozni. 

 Legyen képes a tananyag irányított kérdések alapján történő önálló feldolgozására. 

Tantárgyi kapcsolatok: 

Kémia: erjedés, szervetlen és szerves vegyületek 

Középszintű érettségi vizsgakövetelményei 

3.2.2 Eukarióták Egysejtű szerveződés  

Kulcsfogalmak  

eukarióta, óriás amőba, papucsállatka faj, zöld szemesostoros, emésztő űröcske, lüktető 

űröcske 

Gondolkodási művelet 

Hasonlítsa össze a prokarióta és az eukarióta sejt felépítését és működését: közös jellemzők és 

alapvető különbségek. 

Értékelje ezek jelentőségét. 
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Mutassa be az alábbi fajokon az egysejtű élőlények változatos testszerveződését, alapvető 

életműködéseit (emésztés, mozgás, víztartalom-szabályozás) és felépítő anyagcseréjét: óriás 

amőba, papucsállatka faj, zöld szemesostoros. 

Ismerje fel ezeket az élőlényeket és jellemző sejtalkotóikat fénymikroszkóppal, 

fénymikroszkópos képeken, rajzolt ábrákon. 

 

Időkeret 

Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia  

Megjegyzések Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

0-5. perc Önkéntes felelés a 

baktériumokból. 

Kérdezés Egyéni munka 

 

  

5-10. perc Kékbaktériumok 

jelentősége 

Megbeszélés 

Kérdezés 

Frontális 

osztálymunka 

  

10-15. perc Az eukarióta sejt 

kialakulása, 

endoszimbionta 

elmélet rövid 

megbeszélése 

Elbeszélés. 

Megbeszélés. 

 

Frontális 

munka. 

 

  

15-30. perc Csoportmunka – A 

tankönyv szövege 

alapján irányított 

táblázattal a 

fontosabb 

információk 

kigyűjtése (4 fős 

csoportok – 8-9 

csoport – 3 csoport 

ostoros moszat, 2-3 

csoport amőba, 3 

csoport 

papucsállatka) 

Munkáltatás 

 

Csoportmunka 
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30-40. perc A feladat ellenőrzése 

közösen, endocitózis 

megbeszélése 

Megbeszélés. 

Elbeszélés. 

 

 

Frontális 

osztálymunka. 

 

tábla  

40-45. perc feladatmegoldás, 

gyakorlás 

Megbeszélés. 

Kérdezés. 

 

Frontális 

osztálymunka. 

   

Melléklet: 

 

 

 

 

 

 

 

A tanórára készült power point csoportmunkához kapcsolódó diáján lévő feladat 

Irodalomjegyzék: 

http://ofi.hu/node/181447 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologi

a_vk.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://ofi.hu/node/181447
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
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Melléklet VI. – Makromolekulák 

 

Óratervezet 

A pedagógus neve: Bodócs-Nagy Lili   

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia-egészségtan 

Osztály: 9.a 

Az óra témája: Transzportfolyamatok 

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

    A tanuló: 

 Legyen tisztában a membrántraszport céljával általában. 

 Tudja mi a különbség a passzív és aktív transzport között. 

 Képes legyen molekulákat besorolni, hogy melyik transzporttal szállítódnak. 

 Ismerje a diffúzió folyamatát. 

 Legyen tisztában az endocitózis és exocitózis folyamatával. 

Tantárgyi kapcsolatok: 

Kémia 

Középszintű érettségi vizsgakövetelményei 

2.3.2. Elhatárolás és összeköttetés  

Kulcsfogalmak  

membrán, aktív és passzív transzport, endocitózis, exocitózis 

Gondolkodási művelet  

Ismertesse a biológiai hártyák (membránok) szerepét (anyagforgalom, határolás, összekötés, 

jelölés, jelfogás) és magyarázza felépítésük általános elvét.  

Hasonlítsa össze a passzív és az aktív szállítás lényegét (iránya, energiaigénye).  
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Magyarázza az endo- és exocitózis folyamatát, hozzon fel példákat ezekre saját szervezete 

működésében. 

 

Időkeret 

Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia  

Megjegyzések Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

0-25. perc A tanulók 4-5 fős 

csoportokban 

dolgoznak. Az előző 

órákon átvett 

makromolekulák 

alapján próbáljanak 

meg egy étrendet 

összeállítani (reggeli, 

ebéd, vacsora) az 

alábbiak 

valamelyikének:  

- Testépítő, aki 

a 2022-es Mr. 

Olympiára 

készül 

- laktóz 

intoleranciá-

ban szenvedő 

beteg 

- 14 éves 

gyermek, aki 

túl sok cukros 

üdítőt és 

édességet 

eszik 

- véralvadási 

gondokkal 

küzdő beteg 

Munkáltatás Csoportmunka 
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- szakmai 

gyakorlaton 

lévő 

tanárszakos 

hallgató az 

államvizsga 

előtt  

Segítségül az 

internetet is 

használhatják, ennek 

forrását is jelöljék 

meg. 

 

25-30. perc Ismétlés – a 

sejtalkotók 

https://nat2012.nkp.h

u/tankonyv/biologia_

11/lecke_01_004 

 

minek a sejtje 

vagyok? 

Megbeszélés 

Kérdezés 

Frontális 

osztálymunka,  

  

30-40. perc aktív és passzív 

transzport 

átbeszélése, majd 

feladatmegoldás 

(melyik molekula 

hogyan szállítódik) 

 

Elbeszélés. 

Megbeszélés. 

 

Frontális 

munka. 

 

  

40-45. perc Endocitózis és 

exocitózis 

folyamatának 

átbeszélése 

Elbeszélés 

 

Frontális 

munka 

 

  

 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_004
https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_004
https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_004
https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_004
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Melléklet: 

 

A tanórára készült power point csoportmunkához tartozó diája 

Irodalomjegyzék: 

http://ofi.hu/node/181447 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologi

a_vk.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ofi.hu/node/181447
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf


 

83 
 

Melléklet VII. – Munka a biológiai laborban 

Forrása: az iskola biológia munkaközössége által használt munkalap 

1. Vizsgálat: Keményítő kimutatása, élelmiszerek keményítő-tartalmának kimutatása 

A kísérlet leírása, megfigyelések, tapasztalatok  

1. Egy kémcsőbe szórjatok a vegyszerkanállal késhegynyi keményítőt. Desztillált vizet  

    hozzáadva készítsetek 1/3 kémcsőnyi keményítő oldatot, rázzátok össze a kémcső  

    tartalmát. A végén csepegtessetek hozzá pár csepp Lugol-oldatot! 

 

     Milyen színű a Lugol-oldat? ………………………. 

     

     Mi a Lugol-oldat hatóanyaga? ………………………. 

 

     Milyen szín jelent meg?.......................................... 

 

2. Hevítsétek ezt az oldatot borszesz-égővel, kémcsőfogóba fogva. 

 

     Milyen változást tapasztalsz?       

    …………………………………………………………………….. 

    A kémcsövet tedd a kémcsőállványba, majd ha lehűlt (5 perc) ismét cseppents bele újra   

    Lugol-oldatot! Mit tapasztalsz most? 

 

     ………………………………………………… 

3.Csepegtessetek különféle élelmiszerekre a Lugol oldatból! Melyiknél mutat keményítő-   

   tartalmat a Lugol-oldat? Használjátok az alábbi táblázatot.  

 

Anyag neve 
 

 

   

Elszíneződés 
 

 

   

 

2. Fehérjék kimutatása biuret és xantoprotein reakcióval 

Biuret reakció: Egy kémcsőbe mérj 2-3 cm3 fehérjeoldatot, melyhez adj 1 cm3 40%-os nátrium-

hidroxidot és 2-3 csepp 1%-os réz-szulfát oldatot. Pár határozott mozdulattal rázd össze a 

kémcső tartalmát, amíg változást nem észlelsz. 

 

Tapasztalat, magyarázat: 
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Xantoprotein próba: Egy kémcsőbe mérj 2-3 cm3 fehérjeoldatot, majd adj hozzá néhány csepp 

tömény salétromsavat és hevítsd borszesz-égővel, kémcsőfogóba fogva.  

 

Tapasztalat, magyarázat: 

 

 

 

3. Vizsgálat: Keményítőszemcsék mikroszkópos vizsgálata burgonyából 

 

 

4. Vizsgálat: Plazmolízis vizsgálata 

     Készíts egy lilahagyma nyúzatot. Az egyiket egy csepp vízzel lefedve helyezd tárgylemezre, 

majd vizsgáld meg mikroszkóppal. A másikat áztasd pár percig (5 perc) 10 tömeg%-os CaCl2-

oldatban, majd tárgylemezre téve és lefedve ismét vizsgáld meg mikroszkóppal. 
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Melléklet VIII – Összefoglalás. Makromolekulák és sejtalkotók, sejtciklus 

1. állomás – Makromolekulák (15p) 

 

2. állomás – Fogalompárosítás (10p) 

 

3. állomás – Tanári gépnél (1p) 

A DNS egyik szálának bázissorrendje: GATTACA. Mi a másik (komplementer) szálé? 

 

4. állomás – A membránok (7p) 

 

5. állomás – Sejtalkotók (7p) 
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6. állomás – Sejtciklus (4p) 
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Melléklet IX. – Interjú kérdések 

1. Mi a véleménye a nem frontális tanóráról? Hatékonyabb tanítási és tanulási módszer, 

mint a frontális tanóra? 

2. A nem frontális szervezési módok közül alkalmaz-e bármit is az óráin? 

3. Melyik nem frontális munkamódszert tartja a leghatékonyabbnak általánosan? 

4. Szokott-e csoportmunkát alkalmazni a biológiaoktatásban? Ha igen, milyen gyakran, 

milyen anyagrészeknél? 

5. Eddigi tapasztalatai alapján hatékonynak mondaná-e a csoportmunka alkalmazását a 

biológiaórán?  

6. A továbbiakban alkalmazná-e többször, beépítené-e többször az óra menetébe a 

csoportmunkát valamilyen formában? 

7. Ön szerint melyik korosztály(ok)nál lehet a leghatékonyabban alkalmazni ezt a 

munkamódszert és miért? 

8. Ön szerint milyen képességek, kompetenciák fejleszthetők ezzel a módszerrel a 

diákoknak? Fejleszthetők-e a diákok képességei a csoportmunkával? 

9. Véleménye szerint a csoportmunka alkalmazásával növelhető-e a diákok motivációja, 

érvényesülhet-e az úgynevezett „élmény és felfedezés a biológiaórán”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

Irodalomjegyzék 

 A Kooperatív Tanulás Négy alapelve. (n.d.). Retrieved July 29, 2022, from 

https://www.srpszkk.hu/tamop412b/kooperativ_tanulas/5_a_kooperatv_tanuls_ngy_alapelve.

html  

A KOOPERATÍV tanulás és a Kompetenciák. (n.d.). Retrieved July 29, 2022, from 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tech_oj/vii_a_kooperatv_tanuls_s_a_kompete

ncik.html (Józsefné, O. (2011) Kooperatív technikák, Az együttműködő tanulás szervezése. 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) 

 A Kooperatív Oktatási Módszer általános Jellemzői. 9.1.1. A kooperatív oktatási módszer 

általános jellemzői | A környező világ megismerésének módszerei. (n.d.). Retrieved July 29, 

2022, from 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_kornyezo_vilag_megismeresenek_modszerei/9

11_a_kooperatv_oktatsi_mdszer_ltalnos_jellemzi.html  

A hagyományos és a KOOPERATÍV tanulás összehasonlítása. (n.d.). Retrieved July 29, 2022, 

from 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tech_oj/a_hagyomnyos_s_a_kooperatv_tanuls

_sszehasonltsa.html  

Attila, H. (1994). Kooperatív Technikák Hatékonyság A nevelésben. IFA.  

Emese, K. N. (2012). Több Mint Csoportmunka: Munka heterogén tanulói csoportban. Nemzeti 

Tankönyvkiadó.  

Élmény és Felfedezés a biológia tanórákon. (n.d.). Retrieved June 27, 2022, from 

https://tovabbkepzes.itk.ppke.hu/content/Biologia/2018/3_%C3%89lm%C3%A9ny_%C3%A

9s_felfedez%C3%A9s.pdf  

Iskolakultúra 2009. 5-6. EPA. (n.d.). Retrieved June 27, 2022, from 

https://epa.oszk.hu/00000/00011/00138/pdf/  

István Nahalka. (2006). Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium.  

 

https://tovabbkepzes.itk.ppke.hu/content/Biologia/2018/3_%C3%89lm%C3%A9ny_%C3%A9s_felfedez%C3%A9s.pdf
https://tovabbkepzes.itk.ppke.hu/content/Biologia/2018/3_%C3%89lm%C3%A9ny_%C3%A9s_felfedez%C3%A9s.pdf


 

89 
 

Képességek fejlesztése a biológiatanításban: Problémamegoldás ... (n.d.). Retrieved June 27, 

2022, from 

https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/3906/revakne_jegyzet_feltoltendo-

1.pdf  

Kriska György, & Karkus, Z. (2015). A biológia tanításának Elmélete És Gyakorlata. ELTE 

Eötvös Kiadó.  

Lukács, R. (n.d.). Amikor Mindenki Szava Fontos: A Csoportmunka - PDF free download. 

adoc.pub. Retrieved July 29, 2022, from https://adoc.pub/amikor-mindenki-szava-fontos-a-

csoportmunka.html  

Skoll. (2020, November 4). A Kooperatív Tanulás Jellemzői, Alapelvei és Eszközei. SKOLL. 

Retrieved October 11, 2022, from https://skoll.hu/kooperativ-tanulas/  

Természettudományos Tananyagok. (n.d.). Retrieved October 11, 2022, from 

https://www.ttko.hu/kbf/tanartananyag.php?tid=31&id=957  

Varga, A. (2018, December 5). Kooperatív Gyakorlatok II. Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet. Retrieved July 29, 2022, from 

https://www.academia.edu/37922517/KOOPERAT%C3%8DV_GYAKORLATOK_II  

Zoltán, V. (1999). Az Együttműködés Kiemelt Szerepe a produktív Tanulás Folyamatában. 

Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézete.  

A mellékletekben található képek, források jegyzéke: 

Az érzékszervek – Összefoglaláshoz tartozó kép forrása: 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_04_032  

Az óratervekben felhasznált irodalomjegyzék: 

http://ofi.hu/node/181447 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologi

a_vk.pdf 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_04_032
http://ofi.hu/node/181447
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/biologia.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf


 

90 
 

Az ember posztembrionális fejlődéséhez kapcsolódó képek forrásai: 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_042 

Születésszabályozáshoz és családtervezéshez kapcsolódó jegyzet forrása: 

https://bioszfera.com/downloads/Egyedfejlodes-fakt.pdf 

Az összefoglalásokhoz tartozó QR-kódok a következő weblap segítségével készültek: 

https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--

pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-

NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-

2006-49c7-af97-

0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=

&utm_term=qr-

k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--

pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB 

A laboratóriumi munkalap forrása: 

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium természettudományos munkaközössége 

Óratervezetekben megjelölt feladatok forrásai: 

Posztembrionális fejlődés  

 https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_040 

Születésszabályozás, családtervezés 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_041 

A szaporodás biológiája – Összefoglalás 

- https://learningapps.org/display?v=pyzax7tua22 

- https://learningapps.org/display?v=pc5gg4zjk22 

- https://learningapps.org/display?v=pbww4tiz222 

- https://learningapps.org/display?v=p8w6a826c22 

 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_042
https://bioszfera.com/downloads/Egyedfejlodes-fakt.pdf
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://hu.qr-code-generator.com/?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB&campaignid=11118271179&adgroupid=109422665016&cpid=37849925-2006-49c7-af97-0b4c89d583aa&utm_source=google_c&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=qr-k%C3%B3d%20gener%C3%A1tor_e&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966ByvDc--pP1WiGkAsOG6NsZTR2j74I114P6qVQQU5-HsuFG5gRumwoaAl-NEALw_wcB
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_040
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_05_041
https://learningapps.org/display?v=pyzax7tua22
https://learningapps.org/display?v=pc5gg4zjk22
https://learningapps.org/display?v=pbww4tiz222
https://learningapps.org/display?v=p8w6a826c22


 

91 
 

Makromolekulák  

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_004 

Makromolekulák, sejtalkotók, sejtciklus – Összefoglalás 

- https://learningapps.org/display?v=pi8oe61hk22 

- https://learningapps.org/display?v=pxq238ngj22 

- https://learningapps.org/display?v=pczxiyvqa22 

- https://learningapps.org/display?v=phkm1xb9k22 

- https://learningapps.org/display?v=pr49eb4jt22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_004
https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_004
https://learningapps.org/display?v=pi8oe61hk22
https://learningapps.org/display?v=pxq238ngj22
https://learningapps.org/display?v=pczxiyvqa22
https://learningapps.org/display?v=phkm1xb9k22
https://learningapps.org/display?v=pr49eb4jt22

