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HAT ÉVFOLYAMOS ÉS AZ 1+4 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZ-

TÁLYOK 11. ÉVFOLYAMÁRA 

A kerettanterv megfelel az 5/2020. (I. 31.) Kormány rendeletnek a II.3.6 Természettudomány 

és földrajz pontjában szereplő tartalmi szabályoknak 

A tantárgy heti óraszáma: 0 + 0 + 2 + 0 

Bevezetés 

A nem szakirányon továbbtanulók számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két 

órában újabb természettudományos tárgy tanulását írja elő. Az intézményünkben az integrált 

természettudományos tantárgy keretében, a mindennapokban megjelenő természettudományos 

kérdések és problémák mentén, a tanulói aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projekt-

munkát előtérbe helyező programot valósítunk meg.  

A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális 

ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. A ta-

nulás során érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítsé-

get a tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. 

A tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan 

feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom 

mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos 

munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott 

támogatás.  

Természettudomány – 11. évfolyam 

Az ember és környezete 

A természettudományos diszciplínák elemeit tartalmazó természettudomány tantárgy tanítására 

a 11. évfolyamon kerül sor. Ez a tantárgy az összegzést, a kapcsolódások erősítését, a komplex 

látásmód kialakítását szolgálja. A tanulók már rendelkeznek olyan előzetes tudással, amire 

mindez építhető, továbbá a készségek, képességek és attitűdök fejlesztése is tovább folytatható. 

 A 21. századi környezetben különösen fontos, hogy a tudomány hitelessége, a tudás megbíz-

hatóságának képzete erősödjön a tanulókban. Ezért lényeges, hogy képet kapjanak a természet-

tudományos elméletek keletkezésének folyamatáról, maguk is gyakorolják a vizsgálati mód-



szereket, legyenek képesek alkalmazni a gondolkodási műveleteket. Ezek segítségével felis-

merhetik a mindennapi környezetükben, életvitelükben jelentkező természettudományos prob-

lémákat, ezek megoldását tényekre alapozott módszerekkel kísérelhetik meg. 

A tanulás-tanítás során egyéni vagy kisebb csoportok önállóan feldolgozhatnak bármilyen – 

őket érdeklő – témát, az eredményeiket pedig bemutathatják egymásnak vagy az egész intéz-

ménynek prezentációk, poszterek, faliújság, digitális infografikák, stb. formájában. Ebben a 

munkaformában nem a tartalom kerül a középpontba, hanem a választhatóság, a feldolgozási 

eljárások, módszerek sokfélesége. Így mód nyílik a tárgyalt problémák több szempontú meg-

közelítésére, az eltérő érdeklődésű és képességű tanulók tanulási szükségletéhez való alkalmaz-

kodásra. 

A témaköröket előre nem rögzítjük, ebben szabad választást engedünk a tanulóknak, biztosítva 

hozzá a szaktanári segítséget minden természettudományos tantárgyból (biológia, kémia, fi-

zika, földrajz). 

A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a termé-

szet, az élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, kíváncsiság, amelyet 

a tantárgy tudatos ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre ön-

állóbban végzett természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tu-

dásszerzés aktív folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló ösz-

sze tudja kapcsolni a mindennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az önirányító 

tanulás képességét is erősíti. A korosztály számára egy-egy maga által választott tématerület 

önálló feldolgozása, kutatási terv készítésétől kezdve a már tudományosabb igényességgel 

megfogalmazott következtetések levonásáig bejárt út jelenti a kihívást.  

A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a természettu-

dományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja világosan, röviden 

és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.  

A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte 

és aktív részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és 

fontos a digitális kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek számos 



lehetőséget kínálnak a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól alkalmaz-

ható a megismerés, az együttműködés, az információk mérlegelő értelmezése, az értékelés és 

alkotás során, illetve a természettudományos gondolkodás tanításakor.  

A tanuló korosztályában pl. a digitális eszközök által megtámogatott, megfigyeléseken alapuló 

adatgyűjtés és ezek feldolgozása, az IKT eszközök által segített modellalkotás, a szimulációs 

és térinformatikai feladatok kínálnak számtalan lehetőséget a digitális kompetenciák fejleszté-

sére. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően a gyakor-

latorientált, a tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok mellett a 

mennyiségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus gondol-

kodással lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel a ter-

mészettudomány tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör fejleszti a 

tanuló rendszerszintű, komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök tárgyalásánál a leg-

hangsúlyosabb, amelyeknek több diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen például a víz vagy a 

levegő témaköre, vagy akár a globális éghajlatváltozás. A kísérletek, terepi megfigyelések szá-

mos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás ké-

pességét is fejleszteni kell.  

A tanuló megismerkedik a természettudományos gondolkodás modelljeivel, valamint adat-

gyűjtő, adatelemző eszközeivel, módszereivel, az empirikus megközelítés (például kísérlet, 

megfigyelés, modellezés) alapvető eljárásaival. A modelleket és adatgyűjtő, adatelemző eszkö-

zöket, módszereket használva készségeket sajátít el a környező világ jelenségeinek megértésé-

hez. Gyakorolja az e jelenségek megértésére irányuló kérdések megfogalmazását, a tényeken 

alapuló következtetések levonását és az azokra alapozott döntések meghozatalát. Felismeri az 

összefüggéseket, a kölcsönhatásokat, az alkalmazandó stratégiai lépéseket; ezeket képes verbá-

lis és vizuális formában megjeleníteni, felhasználva az IKT nyújtotta lehetőségeket is. Az ér-

deklődési körébe tartozó területeken motivált a problémák azonosítására, kérdések megfogal-

mazására, objektív bizonyítékok keresésére és értékelésére, logikus érvelés alkalmazására, a 

következtetések levonására. A mindennapi életét érintő megalapozott információkra, tényekre 

és bizonyítékokra támaszkodó döntésekre törekszik. Az élő és élettelen természeti környezet 

egymásra épülő szerveződési szintjeinek, működésének megértése rendszerszintű, komplex 

gondolkodást igényel. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően gya-

korlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon gyakran 



szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló felismeri fel-

adatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző tevékenysé-

geket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállalhat.  

A tanuló képes érvelni, vitázni természettudományos vagy a fenntarthatóságot érintő kérdés-

körben.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A ter-

mészeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves korosztály-

ban kiemelt fontosságú volt a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek akár 

egy életre is meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő hozzáállását, atti-

tűdjét. Az érzelmi hatás kreatív alkotásokban került kifejezésre, amit felerősítettünk a termé-

szetben történő vizsgálódás, tapasztalás élményével. A 17-18 éves korosztály számára a termé-

szeti, társadalmi és kulturális környezet értékeinek megismerése tudatosabbá, a lakóhely érté-

keinek megőrzése érdekében vállalt aktív szerep egyre erősebbé válik. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos diszciplí-

nák közül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött a társa-

dalmi hasznosulást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot remekül 

ki lehet használni a gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő együttműködés 

kialakítására, amelynek a természettudomány tantárgy keretein belül még elsősorban gyakorlati 

ismeretszerző, közvetlen tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni pályaorientáció, életpá-

lya-tervezés és munkavállalás szempontjából az ilyen tapasztalatok kulcsfontosságú szerepet 

tölthetnek be. 

A 11. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

  



FÖLDRAJZ TANTÁRGY A 11. ÉVFOLYAMRA VONATKO-

ZÓAN 

Választott kerettanterv: Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 5/2020. (I. 31.) EMMI rendelet 

által módosított Nemzeti alaptantervre épülő természettudomány (földrajz) kerettanterv 

A tantárgy heti óraszáma: 2 + 2 

Általános célok, feladatok: 

A 11. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel, köl-

csönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában, valamint a középiskola 9. 

és 10. osztályában elsajátított földrajzi, természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A tan-

anyag a múltból kiindulva a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli követ-

kezményeire összpontosít, építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges adat-

forrásokból megszerezhető információkra. 

A tananyag a Földünk egészére ható földrajzi kérdéseket, 21. századi kihívásokat állítja a kö-

zéppontba. Célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a mindennapi életünket, de akár az em-

beriség jövőjét is befolyásoló folyamatokra és jelenségekre.  

Ebben a képzési szakaszban is fontos a tananyag feldolgozása során elsajátított földrajzi tudás 

és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok bemutatása. A tananyag 

tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.) megszerzett földrajzi 

ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek, képességek és saját tapasztala-

tok tanórai alkalmazására.  

A földrajzoktatás hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai tanulmányok befejezésekor a tanuló 

biztonsággal eligazodjon a természeti és a társadalmi környezetben, illetve földrajzi ismereteit 

alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy a tanuló felnőtt 

élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és a környezeti kockázatokat, tudjon 

helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a földrajzi problémák iránti érzékenységet, vala-

mint az azokra való reflektálás, a tudatos és felelős véleménynyilvánítás képességét.  

A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló felelősen döntsön az 

állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény arra, hogy későbbi 

élete folyamán önállóan gyarapítsa tovább földrajzi ismereteit. 

A tantárgy emelt és középszintű vizsgakövetelményei között a különbség az ismeretek meny-

nyiségében, mélységében megközelítési módjában is megnyilvánul.  



A középszintű vizsgán a jelölt általános földrajzi, környezeti műveltségéről ad számot. A vizs-

gafeladatok a tananyagban való általános tájékozottságot, az egyszerű összefüggések felisme-

rését, a praktikus ismeretek birtoklását és alkalmazásának képességét mérik.  

Az emelt szintű vizsgán emellett az összetettebb kölcsönhatások felismerését, a földrajzi-kör-

nyezeti gondolkodás és az ismeretek alkalmazásának képességét várják el a vizsgázótól a kü-

lönböző földrajzi-környezeti feladatok megoldása során. 

Fontos kiemelni, hogy a földrajz érettségivizsga-követelmény tartalmazza az általános iskolai 

regionális földrajzi tananyagot is. Ezért a vizsga sikeres teljesítéséhez szükség van az általános 

iskolában tanultak szintézisére, valamint a középiskolában elsajátított ismeretek alapján történő 

újraértelmezésére.  

Hagyományos és újszerű, az ismeretek alkalmazását igénylő feladattípusok megoldásának gya-

koroltatása. 

A földrajz tantárgy és a kulcskompetenciák fejlesztése: 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott gondol-

kodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá váló 

információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell járulnia az 

információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a digitális vi-

lág nyújtotta lehetőségek felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy elősegítse a megszerzett 

ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, támogassa az egyéni igények-

kel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás képességének fejlődését. Cél, hogy a 

tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi jel-

legű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például terepen) csakúgy, 

mint különböző információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, 

forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve ér-

tékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlő-

dését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló egészséges 

vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi tartalmú informá-

ciók értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz kapcsolódó – feladatok 

megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások értelmezése és feldolgozása 

hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 



A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ nyúj-

totta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló digitális 

kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális térképek, 

térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi összefüggések fel-

ismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett fontos feladatnak 

tartja az adatbázisok, információforrások értő, mérlegelő szemléletének kialakítását, a tudatos 

felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett kutatások 

fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának képességét. 

A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a földrajzi folya-

matok digitális eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák 

kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a gondol-

kodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy modellkísérleteken ala-

puló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás fejlesztésére. A földrajztanítás 

fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek ösz-

szehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi folyamatok vizsgálata során 

szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe kerül az új megoldási ötletek 

megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel párhuzamosan pedig nagy hang-

súlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák végiggondolása, a kockázatvállalás, az érté-

kelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő 

gondolkodás megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi 

témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének megismerteté-

séhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet kialakulásának támo-

gatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során lehetőség nyílik az egyéni 

és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek alkalmazása lehetővé teszi a 

tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi 

élete során képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és 

szükség esetén kezelni tudja a felmerülő konfliktusokat. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ 

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális érté-

kek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális értéke-

ink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy csoportosan 



létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok hozzájárulnak a kreatív 

alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 

napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben hoz-

zájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a kö-

rülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern gazda-

sági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a munkaerő-

piac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a vállalkozói kom-

petencia fejlődésére. 

Értékelés, osztályozás: 

Az értékelés során törekedünk arra, hogy változatos értékelési formákkal dolgozzunk.  

Az ismeretek megszerzésén túl azt is vizsgáljuk, hogyan fejlődött a tanuló lényeglátó és prob-

lémamegoldó képessége. Megköveteljük a szakszerű megfogalmazást, lehetőséget adunk a ki-

fejezőkészség, az előadói készség fejlesztésére. Elvárás a vázlat- és feleletterv készítése. 

Az értékelés céljában fontos szerepet kap a személyiség segítése; az önértékelési képesség ki-

alakítása, az önálló tanulásra való képesség és igény kifejlesztése.  A diákok önértékelési ké-

pességének fejlesztésére felhasználjuk a Moodle keretrendszert pl. önellenőrző tesztek összeál-

lításával. A számítógép alapú tesztelést fokozatosan bevezetjük a szummatív mérésben és érté-

kelésben is. 

Helyes arányt alakítunk ki a formatív és a szummatív értékelés között. 

A tanulók teljesítményét félévkor és a tanév végén osztályzatokkal értékeljük. Törekedünk arra, 

hogy az évközi érdemjegyek megszerzése különböző értékelési szituációkban történjen. Az 

osztályzatok kialakításában az egyes érdemjegyeket eltérő súllyal vesszük figyelembe. 

A továbbhaladás feltétele a tantervi követelmények teljesítése. 

Az évi órakeret felosztása a 11. évfolyamon 

Témakörök Új tananyag 
Összefoglalás, 

ellenőrzés 
Órakeret 

Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó 

elemei – változó igények, átalakuló fogyasztás, erő-

södő környezeti szemlélet 

6 1+1 8 



Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás környezeti vo-

natkozásai  
6 1+1 8 

Demográfiai válsághelyzetek és következményei 6 1+1 8 

Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turiz-

mus, internet és a hálózatosodás – dilemmák, ellent-

mondások, környezeti következmények 

6 1+1 8 

Az éghajlatváltozás kérdései 5 1+1 7 

A víz, mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági 

hasznosítás földrajzi vonatkozásai 
5 1+1 7 

Hulladéktermelés és -felhasználás 5 1+1 7 

A természeti katasztrófák és a globális kihívások 

kapcsolata 
6 1+1 8 

A környezeti hatások következményei – Élhető ma-

rad-e a Föld? 
5 1+1 7 

Pénz7 tematikus hét (az aktuális éves 

tervezésben megjelölt héten) 
  2 

Fenntarthatósági témahét (az aktuális éves 

tervezésben megjelölt héten) 
  2 

Összesen: 50 18 72 

TÉMAKÖR: Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó igények, 

átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– környezeti szemlélettel rendelkezik a gazdaság energia- és nyersanyag-felhasználásával 

kapcsolatos információk megítélésében; 

– felismeri a környezeti szempontok érvényesítésének fontosságát napjaink energiagazdasá-

gában és a nyersanyagok kitermelésében. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti a gazdaság energia- és nyersanyagigényének változásához, átalakulásához vezető fo-

lyamatokat; 



– bemutatja a nyersanyag és a fosszilis energiahordozók, illetve az azokat felhasználók tér-

beli elhelyezkedésének átalakulását és összefüggéseit;  

– érveket fogalmaz meg az energiahatékonyság, a fenntarthatóság és a környezeti szempon-

tok érvényesítése érdekében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, hagyományos és nem hagyományos szénhidro-

gének), példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek és korlátok 

– Megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségek  

– Környezeti szemléletformálás a fosszilis energiahordozók és a klímaváltozás kapcsolat-

rendszerének megértésén keresztül 

– Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek. Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

a kőzetek kémiai összetétele, a technológia fejlettsége és a gazdasági környezet között  

– A rendszerszintű, analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése az uránbányászat, atom-

energia, radioaktív hulladéklerakás vertikum megismerésén és megértésén keresztül 

– Környezetvédelmi szemlélet fejlesztése a meddőhányók lerakása, kezelése és újrahaszno-

sítása kapcsán 

– Az ipar időben változó nyersanyagigénye. A periódusos rendszer egyes elemeinek ipari 

felhasználása és előfordulásuk a litoszférában (ásványokban, kőzetekben) 

– Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a nyersanyag és a fosszilis energiahor-

dozók és az azokat felhasználók térbeli elhelyezkedésének elemzése kapcsán  

– Szemléletformálás erősítése az ipar fejlődése során változó nyersanyagigények felismerése 

kapcsán: a 21. században újabb és újabb kőzetek válnak érccé 

– A felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, környezetvédelmi és fenntarthatósági 

érdekek és érvek mentén 

FOGALMAK 

megújuló és nem megújuló, energiahatékonyság 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Mobiltelefonban lévő elemeket hordozó ásványok és kőzetek felkutatása, előfordulási he-

lyük és gyakoriságuk 

– Kémia és földrajz tantárgyi kapcsolatok erősítése. Önálló vagy kooperatív technika alkal-

mazása: a periódusos rendszer egy tetszőleges elemének ipari felhasználása, előfordulása 

ásványokban, kőzetekben, bányászata 



– Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés a nyersanyagigények időbeli vál-

tozásával kapcsolatban 

– Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés az olaj árának időbeli változásá-

val kapcsolatban, összefüggés keresése az ár alakulása és a világpolitikai, gazdasági kör-

nyezet változása között 

– Adatgyűjtés és -elemzés az egyes energiahordozók és nyersanyagok kimerülésének prog-

nózisaival és következményeivel kapcsolatban 

– Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk nyersanyaglelőhelyeinek felmérése 

– Példák keresése lakóhelyünk környezetében az alternatív energia hasznosítására, egy-egy 

ilyen létesítmény felkeresése 

TÉMAKÖR: Az élelmiszer-termelés és- fogyasztás környezeti vonatkozásai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– érti a mezőgazdaság, az élelmiszer-előállítás és -fogyasztás gazdasági és környezeti össze-

függéseit;  

– ismeri a bio- és ökogazdálkodás sajátosságait; 

– megfogalmazza az élelmiszerhiány és a pazarlás együttes jelenlétének okait, magyarázza a 

probléma megoldására tett lépések kétarcúságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– belátja a környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás fontosságát, lehetőségeinek 

megfelelően törekszik ennek megvalósítására; 

– érti és hazai, valamint nemzetközi példákkal támasztja alá a mezőgazdasági termelés kör-

nyezeti vonzatait; 

– önálló véleményt fogalmaz meg az különféle táplálkozási szokásokról, a túlfogyasztás 

egészségügyi veszélyeiről. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelésre ható természeti és 

társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével 



– Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelés vonzatai (ta-

lajhasználat, kemikáliák, öntözés, vízkészlet változása, erdőirtás, talajerózió, mezőgazda-

sági területek csökkenése, energiafelhasználás, fenntarthatóság) közötti kapcsolatok értel-

mezése által 

– Az egyéni és közösségi felelősségvállalás formálása az élelmiszer-termelés ellentmondá-

sainak, az élelmiszerhiány és a túltermelés okainak feltárása által 

– A felelős és környezettudatos gondolkodás fejlesztése az öko- és a biogazdálkodás jellem-

zőinek és kritikájának megismerésével 

– Az élelmiszer-kereskedelem hazai és nemzetközi jellemzői, a fair trade kereskedelem, az 

élelmezési válság, mint a globális kapitalizmus következményének bemutatása 

– Az élelmiszer-pazarlás okai, megoldási lehetőségei, az élelmiszerbankok jelentősége, ge-

netikailag módosított termékek (GMO) az élelmiszer-ellátásban 

– A tudatos és helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás jellemzői, különböző táplálkozási szo-

kások (vegetáriánus, vegán, flexitarianizmus stb.) 

FOGALMAK  

fair trade, élelmiszer-pazarlás, élelmiszerbank, GMO, ökogazdálkodás, biogazdálkodás 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Képek, leírások alapján a mezőgazdasági termelés okozta környezeti problémák felisme-

rése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása 

– Adatok, térképek elemzése az élelmiszerválság időbeli alakulásáról 

– Gondolattérkép készítése az éhezés és a túltápláltság okairól 

– A család élelmiszer-veszteségének kiszámítása, a felmérés folyamatának megtervezése 

– Megoldható-e a Föld élelmezési problémája? Érvelés mellette és ellene 

– Érvelés a szezonális és a közelben megtermelt élelmiszerek fogyasztása mellett és ellen 

– Növényi vagy állati eredetű élelmiszerekkel gazdaságosabb táplálkozni? Érvelés a táplál-

kozási és energiapiramis értelmezése alapján 

– Túlzott vagy felesleges élelmiszer-fogyasztásra csábító reklámok, reklámszlogenek össze-

gyűjtése, azok értelmezése és magyarázata 

– Az élelmiszerválság által sújtott országok, térségek ábrázolása térképen az okok feltünte-

tésével 

– Mit tehet egy középiskolás az élelmiszer-pazarlás csökkentéséért? – ötletbörze, a javasla-

tok rendszerezése, megvitatása 

– A talajt ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen 



– Virtuális vagy lehetőség szerint valódi séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös 

megbeszélése 

– Véleményütköztetés az élelmiszer-önrendelkezési mozgalmakról 

– Érvelés a génmódosított élőlények termesztése és fogyasztása mellett és ellen 

TÉMAKÖR: Demográfiai válsághelyzetek és következményei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– megnevezi a demográfiai válsághelyzetek kialakulásához vezető okokat és azok társa-

dalmi-gazdasági összefüggéseit; 

– összeveti a földünk különböző térségeiben jelenleg egyidőben jelenlévő demográfiai fo-

lyamatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– reálisan értékeli napjaink demográfiai válságfolyamatait, a megoldásukra hozott intézke-

déseket;  

– önálló véleményt fogalmaz meg a demográfiai folyamatokkal kapcsolatban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK   

– Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a térben és időben különböző okok-

ból kialakuló demográfiai változások magyarázata alapján  

– A veszélyek és kockázatok reális értékelési képességének kialakítása és fejlesztése, a ta-

nuló felelős, proaktív és preventív magatartásának erősítése a demográfiai változások és 

válsághelyzetek társadalmi és gazdasági következményeinek bemutatásával  

– A demográfiai válsághelyzetek és következményeik komplex értelmezése, a hatásokra való 

felkészülés és cselekvés képességének kialakítása és fejlesztése, a tanuló érzékenyítése az 

eltérő gazdasági és kulturális hátterű emberek problémái iránt  

– Eltérő térségek – eltérő demográfiai problémák: A Föld különböző térségeinek népességét 

befolyásoló természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok és összefüggések 

– A demográfiai válság változások rövid és hosszú távú következményei és kockázatai ha-

zánkban és a világon (gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi vonatkozások, mig-

ráció) 



– Megoldási lehetőségek és alkalmazkodási stratégiák egyéni, közösségi, nemzeti és nem-

zetközi szinten 

FOGALMAK 

családpolitika, demográfiai folyamatok 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Gondolattérkép készítése a Föld egy kiválasztott térségének demográfiai válságát okozó 

természeti, társadalmi-gazdasági és kulturális okairól 

– Napi hírek alapján Magyarország demográfiai problémáinak és megoldási lehetőségeinek 

kiscsoportos megbeszélése 

– Egy-egy migrációs probléma kronológiájának elkészítése 

– Akcióterv készítése a fogadó társadalmak problémáiról és megoldási stratégiáiról (projekt-

munka) 

– Oknyomozó újságírás: szabadon választott hazai vagy nemzetközi demográfiai probléma 

feldolgozása saját kutatás alapján egy oknyomozó újságcikk keretében 

TÉMAKÖR: Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a hálózato-

sodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti következmények 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– igazolja a szolgáltatások felértékelődő szerepét napjaink társadalmi-gazdasági életében;  

– összehasonlítja a közlekedési-szállítási módok, illetve a turizmus különböző típusainak 

gazdasági-környezeti sajátosságait, összefüggéseit; 

– példákkal igazolja a világháló nyújtotta hálózatosodási lehetőségek előnyeit és veszélyeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– képes környezeti szempontok mérlegelésére a szolgáltatások igénybevételekor; 

– ismeri a közlekedés környezetkárosító folyamatait, érti következményeit; 

– személyes döntéseiben a környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal jellemzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A földrajzi összefüggések felismerésének fejlesztése a közlekedés, mint gazdasági ág sze-

repének, társadalmi-gazdasági fejlődést befolyásoló hatásának igazolásával, a 21. századi 

közlekedési hálózatok sajátos vonásainak bemutatásával 



– A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a közlekedés mindennapi életet befolyásoló 

szerepének, az utazástervezés napi gyakorlatának leírásával 

– A környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal igényének elmélyítése a közlekedési 

eredetű környezetkárosítás felismerésével, a mérséklés lehetőségeinek megnevezésével 

– A természeti és a társadalmi-kulturális értékek megismerése és megőrzése iránti igény el-

mélyítése, érdeklődés kialakítása más kultúrák értékeinek megismerése iránt turisztikai 

vonzerők, célpontok megnevezésével, bemutatásával 

– A fenntarthatóságot szem előtt tartó utazói magatartás kialakítása a turizmus különböző 

típusainak (pl. tömegturizmus, ökoturizmus) összehasonlításával 

– Az összefüggésekben való, logikus gondolkodás képességének fejlesztése a szolgáltatások 

bővülése és a világháló nyújtotta lehetőségek közötti kapcsolatok felismerésével 

– A tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése az e-vásárlás jellemzőinek megismerésével 

FOGALMAK  

tömegturizmus, ökoturizmus, luxusturizmus, szolgáltatás- és bevásárlóturizmus, e-bank, e-ügy-

intézés 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Adatok gyűjtése és szemléletes ábrázolása a közlekedés, a szállítás gazdasági szerepének 

igazolására 

– Legyőzhető távolságok – virtuális kiállítás tervezése, prezentáció készítése a közlekedés 

20-21. századi fejlődésének bemutatására 

– Utazástervezési, logisztikai feladatok megoldása a világháló segítségével 

– Információgyűjtés és beszámoló készítése a közlekedés okozta környezetkárosításról  

– Virtuális utazás megtervezése egy kiválasztott turisztikai célpont meglátogatására  

– Információgyűjtés és beszámoló készítése a turizmus okozta környezetkárosításról  

– Tapasztalatcsere az e-vásárlásról 

– Információgyűjtés az interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokról 

– Visszatekintő beszélgetés a szülőkkel, nagyszülőkkel az ő fiatalkorukban elérhető szolgál-

tatásokról. A tapasztalatok tanórai közös megbeszélése, értelmezése 

TÉMAKÖR: Az éghajlatváltozás kérdései 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 



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

– felismeri az éghajlatváltozás következményeit a különböző földrajzi övek természeti és 

társadalmi-gazdasági folyamataiban;  

– megfogalmaz az éghajlatváltozás mérséklését segítő, illetve a megváltozó éghajlati sajá-

tosságokhoz történő alkalmazkodást segítő egyéni és társadalmi stratégiákat; 

– érti az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) folyamatát és ok-okozati összefüggé-

seit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákat mond a Föld klímaváltozás következményeivel leginkább érintett területeire, ér-

tékeli a Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémákat; 

– értelmezi az éghajlatváltozással kapcsolatban megjelenő híreket, és önálló véleményt fo-

galmaz meg ezekről; 

– belátja, hogy az éghajlatváltozás bolygónk egészének jelenét és jövőjét is meghatározza, 

elkötelezett a klímavédelem iránt.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése az éghajlatváltozás (természetes és ant-

ropogén) okainak értelmezése kapcsán  

 Összefüggések értelmezése, a környezettudatos szemlélet fejlesztése az éghajlatváltozás és 

az üvegházhatású gázok kibocsátása kapcsán 

 Változik-e éghajlatunk? Miért jegesedett el az északi félgömb? A jégkorszakot követő ég-

hajlatváltozások bizonyítékai 

 A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás jeleinek bemutatása a különböző földrajzi övek-

ben 

 Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás, 

élelmiszer-termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, gazdasági 

károk) magyarázata 

 Az éghajlatváltozás következményei a Kárpát-medencében 

 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetősége, nemzetközi 

összefogás az éghajlatváltozás megállítása érdekében 

FOGALMAK  

El Niño, La Niña 

TEVÉKENYSÉGEK 



 Természeti katasztrófák felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségei-

nek megfogalmazása képek, leírások alapján 

 Az utolsó jégkorszakot követő éghajlatváltozások bizonyítékainak értelmezése ábrák, sze-

melvények alapján 

 A Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémák (pl. tengerszint-emelkedés, elsiva-

tagosodás, jégolvadás) ábrázolása térképen 

 Az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásának, következményeinek bemutatása és 

rendszerezése adatok, bizonyítékok alapján 

 Mit tehet egy középiskolás az éghajlatváltozás mérséklése érdekében? – ötletbörze, a javas-

latok rendszerezése, megvitatása 

 Az éghajlatváltozás okainak és következményeinek rendszerezése gondolattérképen 

 Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése az éghajlatváltozást tagadók 

bírósági tárgyalására 

 Szöveges és vizuális magyarázatok készítése fogalmak (pl. El Niño, La Niña) értelmezésé-

hez  

 Ötletgyár: az éghajlatváltozás mérséklésének lehetőségei az egyén számára 

 Virtuális séta a tengerszint-emelkedéssel, a parterózióval és a felszín alatti vizek sósabbá 

válásával (ivóvíz mennyiségének csökkenése) sújtott Tuvalun és Kiribatin, a látottak közös 

megbeszélése, véleményütköztetés 

 Az édesvíz szerepének és gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel 

(a víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, a víz-

hiány mint konfliktusforrás) 

 Véleményütköztetés az üvegházgázok kibocsátásának okairól, a kibocsátás csökkentésének 

lehetőségeiről 

TÉMAKÖR: A víz, mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi vonatko-

zásai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– igazolja a víz, mint erőforrás gazdasági és társadalmi folyamatokra gyakorolt szerepét; 

– ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyeket és ezek esetleges bekövetkeztének 

következményeit, a károk mérséklésének lehetőségeit. 



A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– belátja a megfelelő minőségű és mennyiségű vízkészlet stratégiai jelentőségét földünkön; 

– törekszik a környezettudatos vízfelhasználásra; 

– reálisan értékeli a vízburok érzékenységének, sérülékenységének összefüggéseit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A víz, mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe (ivóvíz-

készlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció) 

– Az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű 

magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése a víz, mint korlátosan 

rendelkezésre álló természeti erőforrás megismerésén keresztül 

– A vízkészlet mennyiségi és minőségi védelme, a személyes szerepvállalás lehetőségei 

– Egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok szerinti megfigyelésével és értelme-

zésével a vízburok érzékenysége, sérülékenysége összefüggéseinek megismerése 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése kap-

csán a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése  

– A Föld vízkészlete, az édesvíz jelenlétének térbeli különbségei a Föld felszínén  

– A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői, gazdasági jelentőségük, 

környezeti érzékenységük összevetése 

– A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz, vihardagály, cunami) 

FOGALMAK 

öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia, vízlábnyom, vízhiány 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba 

– Saját háztartás vízfogyasztásának megfigyelése; a tapasztalatok alapján javaslatok megfo-

galmazása a vízfogyasztás csökkentésére 

– Újságcikkek gyűjtése és bemutatása a vízszennyezés témakörében 

– A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásá-

nak erősítése: egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása 

– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése 

– Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának össze-

hasonlító vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében (például: Aral-tó, gleccserek) 



TÉMAKÖR: Hulladéktermelés és -felhasználás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a hulladék keletkezésének és hasznosításának folyamatát, kapcsolatát a fogyasztás 

és az életminőség változásával; 

– igazolja a hulladékmennyiség növekedésének környezeti, egészségügyi következményeit, 

a tudatos fogyasztói magatartás és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– tudatos szerepvállalásra képes a hulladék által okozott környezeti problémák mérséklésé-

ben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás folyamatának ismeretével a rendszerszintű 

gondolkodás, az analizálás és a szintetizálás fejlesztése 

– A hulladéktermelés csökkentésének és a hulladék újrafelhasználásának innovatív és kreatív 

módon történő kialakítása egyéni és közösségi szinten, ezáltal a környezettudatos és fele-

lősségteljes életvitel fontosságának erősítése 

– A tanuló proaktív és preventív társadalmi szerepvállalásának erősítése 

– A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, hatása az emberiség hulladéktermelési 

szokásaira 

– A gyerekek és a hulladék: hasonlóságok és ellentétek a világ különböző térségeiben 

– A hulladék által okozott környezeti problémák és egészségkárosító folyamatok megisme-

rése, megelőző és mérséklési lehetőségek, a mindennapi életbe illeszthető megoldási ja-

vaslatok 

FOGALMAK 

hulladékgazdálkodás, környezettudatos életvitel 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Gondolattérkép készítése a hulladékfelhasználás lokális lehetőségeiről 

– Saját háztartás hulladéktermelésének megfigyelése és a megfigyeltekről napló készítése; a 

tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása a háztartás hulladéktermelésének csök-

kentésére 



– Információs poszter készítése a helyi hulladékfelhasználásról, települési szintű javaslatok 

kidolgozása a közösségi hulladékcsökkentésre a fenntarthatóság jegyében 

– Ötletbörze: példák a „nulla hulladék” életmód megvalósítására 

– Ötletbörze a hulladékfelhasználásról: műanyag kupakok, PET-palackok, használt ruhák, 

papírhulladék saját háztartásban történő újrahasznosítása 

– Oknyomozó újságírás: szabadon választott hulladékprobléma feldolgozása saját kutatás 

alapján egy oknyomozó újságcikk keretében 

– A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények kiscsoportos 

elemzése  

– A közösségi média segítségével az osztály hulladékcsökkentő akciójának bemutatása  

– Minielőadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás korosz-

tálynak a hulladékcsökkentés és újrafelhasználás témakörében 

TÉMAKÖR: A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri a természeti katasztrófahelyzeteket, érti kialakulásuk okát, ismeri mérséklésük 

lehetőségeit; 

– megkülönbözteti a természeti és az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített ka-

tasztrófahelyzeteket, javaslatot fogalmaz meg a károk megelőzésére, illetve mérséklésére;  

– felismeri a természeti katasztrófahelyzetek kialakulásához vezető folyamatok összefüggé-

seit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– veszélyhelyzetekben körültekintő, felelős döntések meghozatalára képes; 

– szűkebb és tágabb környezetében extrém időjárási helyzetekből adódó problémákat azono-

sít, magyarázza kialakulásuk okait; 

– véleményt alkot természeti katasztrófákat, valamint a klímaváltozás következményeit fel-

dolgozó szövegekben bemutatott jelenségekről, folyamatokról, információkról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a természeti katasztrófák természeti, 

társadalmi és gazdasági okai és következményei kapcsán 



 Az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített katasztrófahelyzetek és az emberi te-

vékenység által nem befolyásolt katasztrófahelyzetek kialakulása közötti különbségek be-

mutatása 

 Az aszály, az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kapcsolat felismerése; az El 

Niño, az erdőirtás, a talaj kiszáradása, az állattenyésztés és a növényborítás csökkenése, 

valamint a sivatag terjedése közötti logikai összefüggések értelmezése példák bemutatásá-

val (pl. Száhel-öv, Ausztrália) 

 Erdőtüzek gyakoribbá válásának okai, példák segítségével (pl. Kalifornia, Görögország) 

 Az árvizek gyakoribbá válásának okai és következményei (éghajlatváltozás, szélsőséges 

időjárás, heves, intenzív csapadékhullás, gyakoribb villámárvíz, talajerózió) példák alapján 

(pl. Dél-Ázsia) 

 A tengerszint emelkedésének okai (éghajlatváltozás, a tengervíz hőtágulása, gleccser és a 

belföldi jégtakaró olvadása) és következményei (parterózió, felszín alatti vizek sósabbá vá-

lása, ivóvíz mennyiségének csökkenése) példák bemutatásával (pl. Óceánia, Kiribati, Tu-

valu) 

 Az extrém időjárási jelenségek (heves záporok, zivatarok, villámlás) jellemzői, földrajzi 

elterjedésük; teendők az időjárási jelenségek előtt, közben és után 

 A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmi-gaz-

dasági okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások, lakos-

ság), az okok közötti összefüggések értelmezése 

FOGALMAK  

természeti katasztrófa (emberi tevékenység által okozott vagy befolyásolt, emberi tevékenység 

által nem befolyásolt), földcsuszamlás, permafroszt 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Természeti katasztrófák felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségei-

nek megfogalmazása képek, leírások alapján 

– Mit tehet egy középiskolás az emberi tevékenység által okozott természeti katasztrófák 

megelőzése érdekében? – ötletbörze, a javaslatok rendszerezése, megvitatása 

– A természeti katasztrófák rendszerezése gondolattérképen 

– Szöveges és vizuális magyarázatok készítése különböző fogalmak (pl. földcsuszamlás, la-

vina, tengerszint emelkedése, extrém időjárás) értelmezéséhez  

– Ötletgyár a természeti katasztrófák, veszélyhelyzetek elkerülésére, a meglévő problémák 

hatásának mérséklésére (pl. árvíz, extrém időjárási jelenségek, földrengés, cunami) 



TÉMAKÖR: A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld? 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a környezet megóvása érdekében tevékenykedő meghatározó hazai és nemzetközi 

szervezeteket, megérti a széles körű összefogás és együttműködés fontosságát; 

– ismer a föld jövőjére vonatkozó modelleket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– reálisan értékeli a környezeti veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket, illetve kockázatokat; 

– saját élethelyzetében törekszik a környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó ma-

gatartásra, illetve döntések meghozatalára. 

– képes antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló megoldási ja-

vaslatok megfogalmazására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A földrajzi vonatkozású természeti és társadalmi-gazdasági problémák és válsághelyzetek 

kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben történő gondolko-

dás, valamint a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

– A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi-gazdasági 

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési képességé-

nek kialakítása és fejlesztése 

– A Föld jövőjére vonatkozó modellek és tendenciák: a természetes és az antropogén eredetű 

folyamatok (káros) környezeti hatásai 

– Meghatározó jelentőségű emberek és szervezetek munkája egy élhetőbb Földért  

– Az antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló egyéni és közös-

ségi megoldási javaslatok és tervek 

FOGALMAK 

mikroműanyag, zöld technológia 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Gondolattérkép készítése az antropogén eredetű, káros környezeti hatásokról és következ-

ményeikről 

– Ötletbörze a tanuló mindennapi életébe illeszthető, pozitív gyakorlatokról, amelyekkel lo-

kálisan hozzájárulhat egy élhetőbb Földért 



– Portré: ismerkedés olyan kortárs személyek életével vagy nemzetközi szervezetek munká-

jával, akik/amelyek sokat tettek vagy tesznek a Föld élhető jövőjéért, magyar példák felkutatása 


