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Természetismeret (környezettan) osztatlan tanárszak záróvizsga
tételei
Szóbeli felelet a tanári szakhoz kapcsolódó szakmai ismeretekből
1. A Föld áramlás rendszereinek (óceánok, légkör) szerepe az abiotikus evolúcióban
2. A Föld éghajlati zonalitása és a biológiai evolúció szerepe
3. Természetes bio-geokémiai ciklusok és szerepük az abiotikus és biotikus evolúcióban
4. A környezeti elemek kapcsolatrendszerei és szerepük az anyagmintázat alakulásában
5. A Föld horizontális és vertikális természeti zonalitása
6. A társadalmak szerepe a természetes bio-geokémiai ciklusok módosulásában
7. Globális környezetei problémák a levegőterhelés vonatkozásában
8. A vízterhelést érintő globális környezeti problémák
9. A talajterhelést érintő globális környezeti problémák
10. Kémia környezetterhelések szerepe a Föld horizontális és vertikális zonalitásában
11. Fizikai környezetterhelések szerepe a Föld horizontális és vertikális zonalitásában
12. Biológiai környezetterhelések szerepe a Föld horizontális és vertikális zonalitásában
13. A fenntarthatóság fogalma, elvei és szemléletének érvényesítési lehetőségei. Kiemelkedően
fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények
14. A hazai természetvédelmi területek típusai, a természetvédelmi kezelés és rekonstrukció, in
situ és ex situ természetvédelem. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények
15. A környezet minősítése során alkalmazott monitorozó vizsgálatok alkalmazását lehetővé
tevő méréstechnikai módszerek. A környezeti mintavételezés alapelvei. Az értékelési
módszerek.

Szóbeli felelet a tanári szakhoz kapcsolódó szakmódszertani ismeretekből:
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia
Környezeti nevelési programok, zöld óvoda, ökoiskola, erdei iskola
Környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés. A fenntarthatóság pedagógiája.
Tehetséggondozás és annak különböző formái
Kompetenciaalapú pedagógia lehetőségei a természetismeret (környezettan) tanítási-tanulási
folyamatában I. (kommunikációs, matematikai, társadalmi kompetenciák vonatkozásában)
6. Kompetenciaalapú pedagógia lehetőségei a természetismeret (környezettan) tanítási-tanulási
folyamatában II. (természettudományos, tanulási, digitális, kulturális kompetenciák
vonatkozásában)
7. Az oktatási verbális módszerek: frontális beszélgetés, kérdve kifejtés, megbeszélés, vita,
ötletroham, döntésfa, dramatizálás, leírás és elbeszélés, a kérdezés, mint eszközök és
módszerek a természetismeret-környezettan tanításában
8. Az oktatási verbális módszerek: szóbeli feleltetés, Az oktatási vizuális-verbális módszerek:
szemléltetés, megfigyelés, tapasztalati tanulás, a kísérlet, mint eszközök és módszerek a
természetismeret-környezettan tanításában
9. Az írásbeli feladatok típusai: nyílt végű feladatok (definíció, esszé, problémafeladat,
számolási feladat), zárt végű feladatok (feleletválasztás, egyszerű választás, többszörös
választás, szabálytalan választás, ötféle asszociáció, mennyiségi összehasonlítás,
relációanalízis, ábraelemzés), mint eszközök és módszerek a természetismeret-környezettan
tanításában
10. A témazáró dolgozat, röpdolgozat, a projekt módszer, mint eszközök és módszerek a
természetismeret-környezettan tanításában, az óraterv, és készítésének menete
11. Az ellenőrzés célja, szerepe az oktató-nevelő munkában, ismérvei. Az értékelés helye a
tanítás-tanulás rendszerében, az értékelés funkciói, ismérvei, céljai, a szaktárgyi értékelés. A
diagnosztikai, formatív és szummatív értékelés a természetismeret-környezettan tanításában
12. A dicséret/elmarasztalás, mint értékelési eljárások, a vizsgáztatás, A fogalomalkotás (a
fogalmak fejlődése, az előfogalmak hiányosságai, a fogalmak elsajátítása, a fogalom, a
fogalmi jegyek, a fogalom funkciói), a rendszerező képesség
13. A környezeti és természettudományos nevelés alapjai (Piaget-kognitív fejlődéselmélete,
Kohlberg erkölcsi fejlődéselmélete). A környezeti és természettudományos nevelés
pszichológiai alapjai (szimpla és a dupla hurokvonalas tanulási séma, a felelős környezeti
viselkedés, az emlékezés és a tanulás, tanulási műveletek, konstruktivista tanuláselmélet)
14. A természetismeret és a tanterv (kerettantervek, pedagógiai program, nevelési-oktatási
program, a helyi tanterv, kettős legitimáció, a környezeti nevelés tantervi illesztése), A játék
szerepe, játékelméletek, a didaktikai játék, mint eszközök és módszerek a természetismeretkörnyezettan tanításában
15. A tanár-tanuló interakció optimális szervezése (hagyományos tanulásszervezés,
konstruktivista tanuláspedagógia, tanórai differenciálás és szintjei, a csoportmunka,
csoportalakítás módjai, páros munka, individualizált munkaforma, kooperatív tanulás), a
szertár, az élő természet az iskolában
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