
 

A tárgy neve: Biológia tanítása I. (Teaching of BiologyI:) TBME3010_L, TBMG3011_L  

 

 

 

A tantárgyfelelős neve: Revákné Dr. Markóczi Ibolya 

 

A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Revákné Dr. Markóczi Ibolya/TTK Ökológia 

tanszék Biológia és Környezettan Szakmódszertani Csoport 

 

Óraszám/hét: 14 

 

Kreditszám: 3 

 

A tantárgy felvételének előzetes követelménye: - 

 

Tantárgyteljesítési követelmény: kollokvium és gyakorlati jegy 

 

a.) a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége. 

 A tantermi gyakorlatokon való részvétel kötelező. 

 

b.) a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége:  

1 zárthelyi dolgozat, írásbeli vizsga, témája a féléves gyakorlat és elmélet anyaga 
 

  

c.) a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: írásbeli vizsga. zárthelyi dolgozat  

érdemjegye, tanulmányok, beadandó feladatok benyújtása és prezentálása. 

 

 

 

Tantárgy tematikája: 

 

1. blokk (7 óra) 

 

Az általános és középiskolás szintnek is megfelelő mikrotanítások ugyanazon témára 

vonatkozóan. A mikrotanításokat követő megbeszélés, az elhangzottak meghatározott 

óraelemzési szempontok alapján történő értékelése, figyelembe véve a két iskolafokozatra 

vonatkozó hasonlóságokat és különbségeket. Ismerkedés a NAT, Ember a természetben c. 

műveltségi területének cél és követelményrendszerével. Az általános iskola 5-8. osztályra 

vonatkozó természetismeret és biológia kerettanterveinek elemzése. A középiskolai 

biológiatanítás kerettanterveinek elemzése. Előre kiadott feladat megvitatása: Az 5-6., 7-8., 

10-12. osztályok számára íródott természetismeret és biológia tankönyvek összehasonlítása, 

prezentálása megadott szempontok alapján. Egyéni véleményalkotás a tankönyvek 

használhatóságát és szimpátiáját illetően. 



 

Adott fogalom alkalmazására vonatkozó feladatok elemzése az általános- és középiskola 

szintjén. A motiválás és képességfejlesztés módjainak, a tanári kérdések jellegének, 

gyakoriságának és szerepének megfigyelése, értékelése. Munkafüzetek feladatainak elemzése. 

Az óraterv és óravázlat készítésének szabályai. 

 

2. blokk (7 óra) 

 

A biológiatanítás helyzete napjainkban. Attitüd felmérések. A nemzetközi felmérések szerepe 

a tanulók természettudományos tudásának megítélésében. IEA és OECD. TIMSS  és PISA 

felmérések. Az eredmények kritikus értékelése, következtetések levonása. A hazai és 

határainkon túli biológiaoktatás összehasonlítása. A természettudományos oktatás jelenlegi 

problémái. A megoldás lehetőségei. A biológia tanítás tervezése. A tervezés országos, helyi és 

egyéni szintje. Tantervek. A tantervek típusai. A jelenleg érvényben lévő tantervek. NAT, 

kerettanterv, a biológia tanterv, mint tantárgyi tanterv. A természettudományos megismerési 

kompetencia. Oktatási és nevelési célok a biológia tanításában. A tervezés helyi szintje. A 

pedagógiai program és a helyi tanterv. A biológia tanterv, mint tantárgyi tanterv a helyi 

tervezés rendszerében. A tanár egyéni tervei. A biológia tanmenet tartalmi és formai 

követelményei. Projekt és tematikus tervek. Az óraterv és óravázlat sajátosságai, hasonlóságai 

és különbségei. A biológiatanítás szervezeti keretei. Iskolán belüli és iskolán kívüli szervezeti 

keretek. A tanítási óra, mint a tanítás alapvető szervezeti kerete. A biológia órával szemben 

támasztott követelmények, típusok. Felkészülés a biológia órára. A biológia fakultáció célja, 

szerepe, követelményrendszere. Tevékenységek a biológia fakultációs órákon. A biológia 

szakkör és sávóra. A kutató szakkör. Érettségi előkészítők. Biológia versenyek az általános és 

középiskolában. Versenyfelkészítők. Motiváció a biológia órán. A biológia tanítás szervezési 

módjai, munkaformái. A biológiatanítás módszerei. A csoportmunka jellemzői, típusai, 

alkalmazásának lehetőségei a biológia órán. Kooperatív módszerek. Tandem, rally, puzzle 

módszer. A projekt. Tanulói kísérletek. A vita módszere.  A biológiatanítás sajátos módszerei. 

A kutatómódszer fogalma, helye és szerepe a biológiatanításban. A kísérlet fogalma, típusai. 

A kísérletezéssel szemben támasztott követelmények biológia órán. A megfigyelés módszere 

az általános- és középiskolában. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a biológia órán. 

Modern pedagógiai irányzatok a biológia tanításában.  
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