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„Az oktatás többé nem csak arról szól, hogy 

valamit megtanítsunk a diákoknak. 

Fontosabb ennél, hogy megtanítsuk őket 

arra, hogyan fejlesszenek ki egy alkalmas 

iránytűt és navigációs eszközöket, amellyel 

megtalálhatják a saját útjukat egy összetett, 

bizonytalan és változékony világban.” 

éberség, tudás, képességek, általánosan 

elfogadott értékek, intellektuális és morális 

érettség, felelősségtudat

Andreas Schleicher, the 
Director for Education 
and Skills at the OECD



Technológiai fejlődés 
 átalakuló oktatás

PC, Mobil komm, 
Robotok+AI

Gőzgép





A 2020-as Fizika Nat és kerettantervek

- A 21. századi sikeres életpálya kialakítását lehetővé tevő kulcskompetenciák 
(kreativitás, együttműködés, kritikus gondolkodás, kommunikáció) fejlesztése

• Aktív és jelenségalapú tanulás

• A digitális világban való sikeres tevékenység (internethasználat, 
kommunikációs eszközök használata) 

- Hangsúlyosakká válnak:  a  fizika tudományának 

- jellemzői, munkamódszere

- legkorszerűbb eredményei 

- alapvető szerepe a társadalmi és gazdasági folyamatokban

Minden természettudományos tárgy tananyaga és követelményei összehangoltan 
megváltoznak egy gyakorlat és alkalmazás centrikus, a valós világ aktuális 
problémáira reflektáló un. Science típusú tanítási gyakorlat irányába, megtartva 
ugyanakkor a folytonosságot és a szakmai alapokat.



Kerettantervek: Témakörök, Fejlesztési feladatok és ismeretek (FFI), 

Témakör neve, 9. évfolyam Javasolt óraszám

Egyszerű mozgások 12

Ismétlődő mozgások 12

A közlekedés és sportolás fizikája 12

Az energia 10

A melegítés és hűtés következményei 12

Víz és levegő a környezetünkben 10

 A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak (súrlódási erő)

vizsgálata

 A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a hidrosztatikai

nyomás és a felhajtó erő segítségével

 A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, az áramvonalas test

fontossága a vízben való haladás során

 A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma fontossága



Fizika 9. OH-FIZ09TA (Egri Sándor, Horányi Gábor, Simon Péter): A korábbi „A” kerettantrevhez
íródott korábbi tankönyv új Nat és kerettantrevek szerinti átdolgozása.

A tankönyv több tananyagot tartalmaz mint a kötelező minimum, egyfajta teljességre 
törekszik: szakmai minimum, történeti vonatkozások, problémák, alkalmazások, 
aktualitások

A bőséges szöveganyag segíti az önálló, differenciált akár otthoni munkát, megalapozza 
a kiselőadásokat, projekteket, a kiemelkedő képességű tanulók foglalkoztatását, a 
szélesebb társadalmi, történeti kontextusok áttekintését.  NEM KELL MINDENT 
MEGTANULNI- MEGTANíTANI.

A tankönyvben néha célszerű előre és hátra lapozni, a leckék gyakran integrált 
jellegűek.

Kevesebb a képlet (de van!), az újszerű leckék mellet hagyományos leckék is 
találhatóak.







Érthető, a fizikai gondolkozásmódot bemutató 
főszöveg



Aktív tanulás, 
történelmi, 
társadalmi 
vonatkozások



Kapcsolat a történelemmel



NE Feledd!
A legfontosabb néhány mondat



A ne hibázz rovatban: 
A tudományos 
szemlélet megalapozása



Modul rendszer: az 
elektromágneses hullámok

fizika, biológia, földrajz, 
kémia


