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BEVEZETÉS 

 

A genetika oktatás módszertana fontos kérdéssé vált Ukrajnában, mivel az Oktatásügyi 

Minisztérium (07.06.2017 № 804) rendelete szerint, a 2017/18-as tanévben nemcsak a 11. 

osztályban oktattak genetikát, hanem elkezdték a 9. osztályban is, a következő tanévtől pedig 

folytatták a 10. osztályban.  

Kutatási témánk aktualitása az előzőekben említett oktatási reformokból ered, úgymint:  

 a két évvel fiatalabb generáció fogékonyságát és érdeklődését szeretnénk felmérni a 

genetikai tananyag kapcsán;  

 kihatással lehet-e a teljesítmény romlására esetleg az is, ha a diákoknak „idejekorán”, 

már 9. osztályban oktatjuk a genetikát? 

Tanárok esetében: 

 az oktatási módszereket, 

 az alkalmazott eszközöket. 

Diákoknál pedig:  

 a genetika oktatása során fellépő nehézségeket, 

 az esetleges nehézségek kiküszöbölésére tudnának-e ajánlatot tenni, 

 megneveztetni velük a nehezebb témaköröket, 

 véleménynyilvánítást kérni a tankönyv különféle paramétereiről. 

 

Ahhoz, hogy megtudjuk a kérdéseinkre a választ, kérdőíves felmérést végzünk Kárpátalja 

15 magyar tannyelvű iskolájában, illetve három magyarországi osztályban. 
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Munkám során tizenöt szakirodalmat dolgoztam fel, tizenkét magyar nyelvű és három ukrán 

nyelvű könyvet használtam fel. Közülük nyolc könyv esetében a fő téma a biológia oktatása volt. 

Hogyan tanítsuk megfelelően a biológiát? Mely módszerek bizonyulnak a leghasznosabbnak? 

DR. KARKUS ZSOLT: A biológia tanítása, szakmódszertani segédanyag c. könyvének első részében 

a tanítási órákat és azok típusait mutatja be – úgymint az új ismereteket feldolgozó órákat 

(bevezető, témanyitó óra), „homogén” és „vegyes” órákat. A homogén órák keretein belül nem 

fordítunk figyelmet az ismétlésre, gyakorlásra, esetleg ellenőrzésre. Amennyiben mégis, néhány 

percnél többet nem áldozunk a folyamatra. Ezzel ellentétben a vegyes óratípus során ellenőrzés 

is történik, valamint figyelmet helyezünk az új ismeret feldolgozására is. Időbeosztásban 

általában az egyharmad-kétharmad arány a jellemző. KRISKA GYÖRGY – KARKUS ZSOLT: A 

biológia tanításának elmélete és gyakorlata c. könyvében az előbb említett művet veszi alapul, 

majd erre építi és bővíti az ismereteinket. Nagyon fontosnak találja a szerző az egészségnevelést 

és környezetnevelést, amely a XXI. században szintén nagyon fontos téma. Szót ejt a tanórán 

kívüli tanulási lehetőségekről, mint a szakkörök, versenyek és iskolán kívüli foglalkozások 

(tanulmányis séta, kirándulás, terepgyakorlat, erdei iskola, stb.) Kiemeli a biológiai 

laboratóriumokban végzett munkák fontosságát, sikereit. Fontosnak tarja az élő anyagok 

biztosítását a kísérletekhez, valamint az optikai alapon működő vizsgálati eszközök használatát. 

Célszerűnek tartja a vizsgálatok képi dokumentációjának elkészítését a diákok által – 

makrofotózás, filmezés, 3D fotózások – majd az esetleges számítógépes utómunkálatok 

elvégzését, a 3D-s szemléltetést. 

 DR. HARASZTY ÁRPÁD – A biológia tanítása c. könyvének 199-204. oldalán leírja 

részletesen az örökléstan tárgyköreinek módszertani feldolgozását. Ajánlásokat tesz a genetika 

sikeres oktatására. Fontosnak tartja, hogy egészen az alapoktól, a molekuláris biológiából 

kiindulva kezdjük meg a tantárgy oktatását, hogy végül az egész egy teljes nagy egésszé álljon 

össze, ahol minden kapcsolatban áll mindennel. A diákok motiválására is nagy hangsúlyt kell 

szerinte fektetni, mivel a tananyag egy idő után nehéznek tűnhet számukra, érdekessé kell azt 

tennünk illusztrációkkal, modellezéssel. 

 A kutatásmódszertan alapjairól, a kutatási módszerekről, kérdőívezésről, annak 

összeállításáról, elemzéséről három könyvből tájékozódhattam. DR. MAJOROS PÁL: A 

kutatásmódszertan alapjai c. könyvében leírja, pontosan milyen lépések szükségesek egy 

kutatómunka megszervezéséhez (kutatási terv előkészítése → konzultáció a témavezető tanárral 
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→ szakirodalom gyűjtése és feltárása), milyen kutatási és elemzési módszerek és technikák 

ismertek. A primer kutatási technikákat részletezi: megfigyelés, kísérletek, kérdőíves 

vizsgálatok, interjú és terepkutatás. Mivel kutatásunk során kérdőíves felmérést végeztünk, 

leginkább ezekre a fejezetekre helyeztük a legnagyobb hangsúlyt. A szerző részletezi a 

kérdőívszerkesztés technikáit, amely a leginkább átlátható, legkisebb hibafaktorral rendelkező 

kérdőív összeállításában hatalmas segítséget nyújthat a kutatók számára. Természetesen abban az 

esetben, ha a kérdőívező saját maga is jelen van minden kérdőív kitöltésénél, és saját maga 

olvassa fel a kérdést, és értelmezi azt a válaszadónak, akkor a kérdés félreértése elkerülhető a 

válaszadó részéről. Azonban a mi esetünkben ez sajnos nem volt teljes mértékben 

megvalósítható, így oda kellett figyelni a kérdőív összeállítása folyamán arra is, hogy a kérdések 

minél átláthatóbbak, egyszerűbbek legyenek a félreértés elkerülése végett. A kérdőívek 

eljuttatása a válaszadókhoz volt a következő probléma, melyet a könyvben is megtalálhatunk. 

Ennek részletezésére az Anyag és módszer fejezeten belül szeretnék kitérni. A kérdőívek 

begyűjtése után azonban a legnagyobb feladat jön, az adatfeldolgozás és az eredmények 

kiértékelése. Legcélszerűbb ebben az esetben valamely számítógépes szoftvernek a használata, 

mely nemcsak nagyban megkönnyíti a dolgunkat, hanem az elkövetett hiba esélye is 

exponenciálisan csökken, mivel ezek a szoftverek, megfelelő adatok feltöltése, és elemzése 

esetén gyakorlatilag képtelenek hibázni. Az alábbi hibák azonban előfordulhatnak kérdőíves 

vizsgálatok esetén: 

 Mintavételi hiba: ez fakadhat a mintavételi keret pontatlan megállapításából, a véletlen 

kiválasztásból eredő hibákból, a nem valószínűségi mintavételi módszer alkalmazásából, 

a nem válaszolók magas arányából. 

 Maga a kérdőív is lehet hibaforrás, de ha a leírtak szerint készítette és tesztelte azt, 

akkor kicsi az esélye a kérdőív hibának. 

 A kérdezőbiztos hibája. Problémát jelenthet, ha a kérdezőbiztos átfogalmazza, 

magyarázza, értelmezi a kérdést; ha irányítja a választ; ha pontatlanul jegyzi fel a választ. 

 Adatfeldolgozási hiba. Ez lehet adatrögzítési hiba, kódolási probléma, hibás elemző 

program. 

HORVÁTH GYÖRGY: A kérdőíves módszer c. könyvében szintúgy a „tökéletes kérdőív” 

összeállítását részletezi. Jóval nagyobb terjedelemben beszél erről, mint az előző mű szerzője. 

Az adatok feldolgozását számítógépes szoftver segítségével végeztük, amelyhez az IBM 

SPSS Statistics programot használtuk. CSALLNER ANDRÁS ERIK: Bevezetés az SPSS statisztikai 

programcsomag használatába, illetve HUZSVAI LÁSZLÓ – VINCZE SZILVIA: SPSS könyv c. 
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könyvekben az SPSS programcsomag használatát mutatják be. A program feltelepítésétől kezdve 

minden szükséges lépést részletez számunkra. Hogy szedjük fel az adatokat a kérdőívek alapján, 

milyen adatbeviteli lehetőségek léteznek, illetve hogyan kaphatjuk meg az általunk kívánt 

eredményeket. Az alábbi módszereket sorolja fel, melyeket az Anyag és módszer fejezetben 

fogunk részletezni: leíró statisztika, faktoranalízis, korrelációanalízis, regresszióanalízis, 

kereszttábla elemzés és klaszteranalízis. 
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II. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Kutatásunk során tizenöt kárpátaljai magyar középiskolát, gimnáziumot és líceumot 

választottunk ki, amelyeknek kilencedik és tizenegyedik osztályában kérdőíves felméréseket 

végeztünk a diákokkal és tanáraikkal (kivételt képez a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete, mivel itt csak a 11. osztályosokat tudtuk lekérdezni), 

illetve a Varga Katalin Gimnáziumot, Szolnokról. Minden osztályból 5-5 diák vett részt a 

felmérésen (kivételt képez a szolnoki gimnázium, ahol minden tanuló részt vett a lekérdezésen), 

akik kiválasztása folyamán figyelembe lett véve a tanulmányi eredmény is. Voltak gyengébb, 

átlagos, illetve jó képességű diákok is a lekérdezettek között, hogy a statisztikai mintavételezés a 

legmegfelelőbb legyen, majd az eredmény a legpontosabb adatokat szolgálja számunkra a 

későbbiekben. Kitértünk a genetika oktatásából eredő problémákra, nehézségekre, így a 

kérdéseink túlnyomó része erre a térre összpontosított. 

A diákokon kívül iskolánként a biológiát oktató tanárokkal is kitöltettünk egy-egy 

kérdőívet. A kérdések javarészt a diákok szakmai tudásával voltak kapcsolatosak (milyen szinten 

tudják elsajátítani a genetikát, mely témakör megértése okoz nagyobb problémát, mi okoz 

gondot ennek megértésében, hogyan lehetne még eredményesebbé tenni a genetika oktatását, 

stb.), illetve igyekeztünk feltérképezni azt is, hogy a tanár milyen módszereket alkalmaz a 

tanórákon, a genetika oktatása során. 

 Az iskolák kiválasztása folyamán fontos szempont volt, hogy igyekezzünk úgy 

középiskolákat, líceumokat, gimnáziumokat választani, hogy minél több járást le tudjunk fedni 

Kárpátalján. Szerepeljen közöttük olyan tanintézmény is, ahol esetleg emelt számban tanulják a 

biológiát, nagyobb hangsúlyt fektetnek annak oktatására, illetve lehetőleg szórványban található 

iskolával is fel tudjuk venni a kapcsolatot a lekérdezés erejéig. Kárpátalja hat járásának tizenöt 

iskolája, amelyekben a felméréseket végeztük, az alábbiak: 

 

1. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete 

2. Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 

3. Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola 

4. Nagyberegi Református Líceum 

5. Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola 

6. Jánosi Középiskola 

7. Péterfalvi Református Líceum 

8. Tiszaújlaki 2. sz. Széchenyi István Középiskola 
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9. Salánki Mikes Kelemen Középiskola 

10. Karácsfalvi Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 

11. Nagydobronyi Református Líceum 

12. Nagydobronyi Középiskola 

13. Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 

14. Viski Kölcsey Ferenc Oktató-Nevelői Intézmény 

15. Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola 

 

A beregszászi járásból hat, a nagyszőlősi járásból négy, az ungvári járásból kettő, a 

munkácsi, huszti és técsői járásokból pedig egy-egy tanintézményben lett elvégezve a felmérés.  

 

 

1. ábra: A lekérdezett iskolák elhelyezkedése Kárpátalján 

1, 2, 3 – Beregszász (II. RFKMFFSzI, Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, 

Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola); 

4 – Nagybereg  (Nagyberegi Református Líceum); 

5 – Mezővári (Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola); 
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6 – Makkosjánosi (Jánosi Középiskola); 

7 – Péterfalva (Péterfalvi Református Líceum); 

8 – Tiszaújlak (Tiszaújlaki 2. sz. Széchenyi István Középiskola); 

9 – Salánk (Salánki Mikes Kelemen Középiskola); 

10 – Karácsfalva (Karácsfalvi Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum); 

11, 12 – Nagydobrony (Nagydobronyi Református Líceum, Nagydobronyi Középiskola); 

13 – Munkács (Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola); 

14 – Visk (Viski Kölcsey Ferenc Oktató-Nevelői Intézmény); 

15 – Aknaszlatina (Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola). 

 

A kérdőív kérdései a diákok részéről az alábbiakra várnak választ: kedveli-e a diák az 

öröklődés és változékonyság témakört; a genetikán belül mely rész tanulása okoz bonyodalmat; 

mi okozza a nehézséget az elsajátításában; segítik-e a genetikai feladatok az elméleti rész 

megértését; illetve véleménynyilvánítást kér a genetika tankönyvvel kapcsolatban is. 

A tanárok szemszögéből pedig kíváncsiak voltunk arra, hogy következetesen épül-e be az 

öröklődés és változékonyság a tantárgyi programba; célszerűnek tartják-e ezeknek a 

témaköröknek az oktatását már a 9. osztályban; mi jelentheti a legnagyobb problémát a 

tanulóknak a genetika elsajátítása során; milyen módszereket, tanulásszervezési formákat 

használnak az órákon; szokott-e házi feladatként genetikai feladatot adni; milyen módszerrel 

értékeli a tanulói munkát; mi a véleménye a tankönyvről, illetve véleménye szerint hogyan 

lehetne még eredményesebbé tenni a genetika elsajátítását. 
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III. A BIOLÓGIA OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 

 

A biológia oktatás módszertanának megismeréséhez az alábbi könyveket vettem segítségül 

útmutatóként:  

 DR. HARASZTY Á. –  DR. KACSUR I. – DR. KÖRTVÉLYESSY L. – DR. PAVLICSEK M. – DR. 

PERENDY M.: A biológia tanítása I.; 

 BODZSÁR ÉVA: Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához; 

 KRISKA GYÖRGY – KARKUS ZSOLT: A biológia tanításának elmélete és gyakorlata; 

 DR. KARKUS ZSOLT: A biológia tanítása, szakmódszertani segédanyag 1-2. rész; 

 FRANYÓ ISTVÁN: A biológia tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai; 

 FRANYÓ ISTVÁN: Biológiatanítás a középiskolában – A 2003-as obszervációs felmérés 

tapasztalatai; 

 Az iskola által tanított természettudományi ismeretek nem igazán vonzóak a Spektrumon 

és az interneten felnövő gyerekek számára: Interjú Dobos Krisztinával, a KOMA 

elnökével, In: Új Pedagógiai Szemle, 2003. 

A könyvek felépítésükben nem igazán térnek el egymástól. A szerzők javarészt egyet 

értenek az 1996-ban írott könyv tartalmát és összetételét illetően, mivel mindannyian 

hivatkoznak arra, és kiegészítik annak tartalmát, vagy egy-két fejezetét megragadva 

részletesebben kifejtik azokat. 

A biológiaoktatás problémáit Franyó István foglalta össze. Következtetései szerint a 

tanárok véleménye, hogy mind a szülők, mind a diákok közepesen fontosnak tartják a biológia 

tantárgyat, a biológiaórákat általában a tankönyvek vezérlik, melyek felhasználásával az órai 

anyagot a tanulók otthon dolgozzák fel, az alkalmazott módszerek között pedig kiemelkedő 

helyet foglal el a frontális osztálymunka és a tanári magyarázat. 

 

3.1. A biológiatanítás módszertanának tárgya és feladatai 

 

Ahhoz, hogy elkezdjünk beszélni a biológiatanítás módszertanáról, először tisztáznunk és 

definiálnunk kell a tantárgyi módszertan fogalmát.  

A tantárgyi módszertan tartalmi jegyeit jelenti az, hogy vizsgálja az egyes tantárgyak 

tananyagának iskolai feldolgozásban történő módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, valamint 

ezzel összefüggésben az embernevelésnek, a teljes világképhez való hozzájárulásnak az adott 

tantárgy nyújtotta lehetőségeit, feltételeit és módjait. A szakirodalomban azonban több névvel is 
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illetik, nevezik szakdidaktikának, alkalmazott didaktikának, tantárgyi módszertannak és 

tantárgy-pedagógiának is. A biológia tárgy tanításának célja, hogy megmutassa az oktatásának 

módszereit és az oktatás folyamatán keresztül megvalósítható személyiségfejlesztési 

lehetőségeket is.  

BODZSÁR ÉVA: Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához c. könyvében az alábbit írja: 

„A biológiatanítás módszertana rövid áttekintést ad a 12-18 éves korosztály számára 

elsajátítandó biológiai ismeretanyagról, a tantárgy tanításának tervezéséről, a biológiaórákon 

használható órajellegekről, szervezési formákról, módszerekről, eszközökről; bemutatja a 

biológiaórák sajátos nevelési lehetőségeit, valamint a biológia szakos tanárok tanórán kívüli 

feladatait, tevékenységeit. Vagyis a biológia tanításának módszertana a biológiai ismeretek 

oktatásának és az általa megvalósítható nevelésnek az elmélete.” 

 

3.2. Motiváció a biológiatanításban 

 

Az utóbbi években, évtizedekben észrevehető és érezhető a tanulók elfordulása a 

természettudományi tárgyak felől. Habár a biológia az alsóbb évfolyamosoknál még a 

legérdekesebb és legkedveltebb tantárgyak között van jelen a rangsor elején, a későbbiekben 

folyamatosan veszíti el az érdeklődői számát. Ennek a kiküszöbölése érdekében nagyon komoly 

feladat vár a biológia tanárokra, mivel napjainkban nagy kihívás a természettudományok méltó 

helyének visszanyerése és megerősítése. A pedagógus akkor motivál tökéletesen hatékonyan, ha 

figyelembe veszik nemcsak a szaktárgyból adódó lehetőségeket és figyelembe veszik a tanuló 

személyiségéből áradó pszichológiai tényezőket. A pedagógus számára a legnagyobb kihívást az 

jelenti, amikor a tananyagból áradó motiválási lehetőségeket le kell fordítani a diákok nyelvére 

úgy, hogy előhozza belőlük a gondolkodási, tudásszerző és tanulási motívumokat, úgymint: 

kíváncsiság, érdeklődés, megoldási késztetés, alkotásvágy, játékszeretet, sikervágy, 

továbbtanulási igény és önfejlesztési igény. Egy biológia tanár akkor lesz igazán kiemelkedő a 

többi tanár közül, ha amellett, hogy sikeresen átadta a szükséges tudást a diákjainak, el is ültet 

bennük egy magot, tele érdeklődéssel, kíváncsisággal, fejlődési szándékkal, amely az évek 

múlásával bizony kicsírázik, és olyan termést hoz, amelyről mindannyian álmodunk. 
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IV. A GENETIKA OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 

 

A genetika oktatása során szinte mindig komoly problémákba ütközik a pedagógus, mivel a 

diákok számára nagy nehézséget okoz a tantárgy. Leginkább a túl sok új információ, fogalom és 

a bonyolult összefüggések azok, amelyek gondot okozhatnak a genetika elsajátítása során. DR. 

HARASZTY ÁRPÁD – A biológia tanítása c. könyvének egy fejezetében részletezi az örökléstan 

tanításának módszertanát, amelyről ebben a fejezetben fogunk részletesebben beszélni.  

 Fontos, hogy a genetikát molekuláris biológiai alapon vezessük be a diákok számára, így 

először az örökítő anyaggal, a fehérjeszintézissel és a DNS szerepével ismerkedhetnek meg. Meg 

kell válaszolni számukra az alábbi felmerülendő kérdéseket: mi a gén, milyen a felépítése, 

szerkezete; miként képes a DNS az átörökítést biztosítani; miként történik az információk 

tárolása? 

 A fehérje szintézisét alaposan fel kell dolgozni. Nélkülözhetetlenek a szemléltető 

modellek! Ezek használata nagyban megkönnyíti az anyag átadását és sikeres megértetését. 

Bemutatható a DNS molekulák megkettőzése is. Illusztrálni kell a hírvivő RNS, a szállító RNS 

és a riboszóma segítségével hogyan épül fel az aminosavból a fajlagos fehérje. Fel kell hívni a 

figyelmet arra, hogy a valóságban ez a folyamat sokkal bonyolultabb, a sikeres modellezés miatt 

van ez leegyszerűsítve. Ebben a pontban már bemutatható a diákoknak a radioaktív sugárzás 

veszélye a DNS szerkezetére, ezzel is felvilágosítani őket a sugárzás és az atomháború 

veszélyességére.  

 A természet maga is sokféle szemléltető példát biztosít számunkra. Variációkra számos 

növény levelén, virágán találhatunk példákat. Modifikációt különböző helyekről gyűjtött 

gyomokon (pásztortáska, gyermekláncfű, pipacs) szemléltethetünk. Mutációra példaként 

állíthatjuk fel például a vérjuhart vagy a szomorú füzet.  

 Amely témáknál lehetőség van a szemléltetésre vagy modellezésre, mindenképpen éljünk 

is a lehetőséggel! Sok új információt és fogalmat tanul ilyenkor a diák, emiatt nehezebben is 

jegyzik meg azokat, és nem is alkot jól érthető rendszert eleinte. Ezeket a problémákat 

kiküszöbölhetjük, enyhíthetjük, ha ügyesen szemléltetünk. 

 A genetika tanulásának és tanításának nagy előnye, hogy az egyes tételek, törvények csak 

szigorú logikával építhetőek fel, továbbá a tanulók is aktívan bekapcsolódhatnak a munkába, 

főleg a humángenetikai részeknél. A tanulók elég sok megfigyelési adattal is rendelkeznek 

olvasmányai és a családban hallottak alapján, vidéken a növénytermesztés és állattenyésztés 

nyújt sok alapot, melyre az örökléstan tanítása során támaszkodhatunk. 
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 Az örökléstan súlyponti részének a tárgyalására – a mendelizmusra – akkor térhetünk rá, 

miután tisztáztuk az öröklődés anyagi hordozóit, megismerkedtünk a sejtosztódással, a 

kromoszómákkal, a génekkel. 

 Gyakorlati, de nevelési szempontból is igen lényeges, hogy az öröklődés 

törvényszerűségeinek megismerése után térjünk ki a szervezet és a környezet kapcsolatára, a 

környezet öröklődést befolyásoló hatására. Itt kapcsolódik majd be a mutáció problémája, amely 

közelről érinti a nemesítés kérdését, valamint a sugárártalmat. 

 A genetika tárgyalása során példatárunkban központi szerepet kell, hogy kapjon az 

ember, mivel nagyon érdekli a tanulókat. Ügyeljünk arra, hogy külső, veszélytelen jegyek vagy 

szellemi tehetségek öröklődését beszéljük meg. Pl. a domináns öröklődéssel kapcsolatban a 

kötőszövet kóros alakulását a „gumiember” esetében. A recesszív öröklődési meneténél az 

albinizmust, nyúlajkat, farkastorkot, süketnémaságot hozhatjuk fel témának, hangsúlyozva, hogy 

nem tisztán Mendel szabályai szerint történik a tulajdonságok öröklődése. 

 A tanulókban ilyenkor gyakran felmerülhet a kérdés, hogy vajon az ő családjában eddig 

előforduló betegséget ő örökölte-e vagy örökíti-e? Erre határozott választ nem szabad adnunk, 

hanem javasolnunk kell, hogy alkalom adták problémájával forduljon humán genetikushoz. 

 A tanítás során ügyeljünk arra, hogy a fogalmakat mindig pontosan – genetikai 

kifejezéssel és jelölőmóddal határozzuk meg. Erre nagy szükség van, mert gyakran használnak a 

tanulók olyan kifejezéseket, mint pl. 3 fehér és egy piros növény jön létre. Ilyenkor 

figyelmeztessük őket, hogy csak azokat az idegen szavakat használjuk, amelyek a tankönyvben 

is előfordulnak! 

 A szemléltetés és modellezés alkalmazása mellett fontos szerepet töltenek be még a 

genetikai feladatok is. A feladatok elmagyarázása, közös megoldása is hatalmas lépést jelent 

gyakran az elméleti anyag megértésében. Néhány közös feladatmegoldás után már önálló 

feladatokat is kiadhatunk a diákoknak. 

  



19 

 

4.1. A biológia tankönyvek genetikai részének összehasonlítása 

 

A 9. 10. és a 11. osztályos biológia tankönyvekben lévő genetika oktatásának felépítése, 

összehasonlítása, valamint a tantárgyi programok menete. 

 

Témakörök, témák / 

Osztályok 
11. osztály 9. osztály 

I. Témakör: 
Az örökletesség törvényszerűségei 

(7 óra) 

A bélyegek öröklődésének 

törvényszerűségei (10 óra) 

1. téma: A genetika, mint a szervezetek 

örökletességéről és változékonyságáról 

szóló tudomány 

A genetika, mint az öröklődés 

törvényszerűségeiről és a 

szervezetek változékonyságával 

foglalkozó tudomány 

2. téma: A genetika kutatási módszerei A genetikai kutatások módszerei 

3. téma Az öröklődés Gregor Mendel által 

megállapított törvényszerűségei. Az 

öröklődési törvények statisztikai 

jellege és citológiai alapja 

Az öröklődés Gregor Mendel 

által megállapított 

törvényszerűségei. Az 

öröklődési törvények statisztikai 

jellege és citológiai alapja 

4. téma: A kapcsolt öröklődés jelensége. Az 

öröklődés kromoszóma-elmélete 

A kapcsolt öröklődés jelensége. 

Az öröklődés kromoszóma 

elmélete 

5. téma: Ivargenetika. Ivarhoz kapcsolódó 

öröklődés 

Ivargenetika. Nemhez kötött 

öröklődés 

6. téma: A genotípus mint egységes rendszer. 

Citoplazmás öröklődés 

A genotípus mint egységes 

rendszer 

1. sz. gyakorlati 

munka 

Típusfeladatok megoldása genetikából 

(mono- és dihibrid keresztezés) 

Keresztezéssel kapcsolatos 

feladatok 

II. Témakör: 
A változékonyság törvényszerűségei 

(4 óra) 

Itt nincs második témakör, az 

alábbi témák az első témakörön 

belül kerülnek oktatásra. 

7. téma: Modifikációs változékonyság – a 

genotípus és a környezet 

A változékonyság formái. 

Modifikációs változékonyság – 
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kölcsönhatásának következményei a genotípus és a környezet 

kölcsönhatásának 

következményei 

8. téma: Mutációs változékonyság A mutáció fajtái és 

kialakulásának okai 

9. téma: A mutációk okai. Az örökletes 

változékonyság homológ sorainak 

törvénye 

Az ember örökletes 

megbetegedései. Genetikai 

konzultáció 

1. sz. 

laboratóriumi 

munka 

A muslica normális és mutáns 

alakjainak megfigyelése és 

összehasonlítása 

Az állatok változékonysága. 

Variációs sor és variációs görbe 

készítése 

2. sz. 

laboratóriumi 

munka 

A növények változékonyságának 

vizsgálata. Variációs sorok és 

variációs görbék szerkesztése 

A változékonyság vizsgálata a 

növényeknél. Variációs sor és 

variációs görbe készítése 

2. sz. gyakorlati 

munka 

Típusfeladatok megoldása 

mutációtípus meghatározásából 

Nincs második számú gyakorlati 

munka 

 11. osztály 10. osztály 

III. Témakör: 
A genotípus, mint egységes rendszer 

(6 óra) 

A 9. osztályban elsajátított 

genetikát a diákok 10. 

osztályban folytatják. A 

genetikához kapcsolt témák egy 

témakörön belül vannak: 

Öröklődés és változékonyság 

(24 óra) 

10. téma: A vírusok és prokarióták genomjának 

alaptulajdonságai 

Az eukarióta sejtek örökítő 

anyagának szerveződése 

11. téma: Az eukarióták génműködésének főbb 

törvényszerűségei 

Az örökletes információ 

kifejeződése az eukarióta 

sejtekben 

12. téma: Az ember genetikája Génexpresszió szabályozása 

eukariótáknál 

13. téma: A genotípus és a környezeti tényezők 

szerepe az ember fenotípusának 

Az örökítőanyag állandóságát 

védő folyamatok 
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alakulásában. Orvosi genetika 

14. téma: A korszerű nemesítés feladatai és 

módszerei 

Örökletes változékonyság: 

kombinatív és mutációs 

15. téma: A növények, állatok és 

mikroorganizmusok nemesítésének 

sajátosságai. Biotechnológia. 

Génsebészet és sejttervezés 

Kromoszóma – és genomális 

mutációk. A mutációk biológiai 

jelentősége 

16. téma:  Modifikációs változékonyság 

17. téma:  Emberi tulajdonságok mint a 

genetikai kutatások tárgya. A 

humángenetika kutatási 

módszerei 

18. téma:  Az emberi genom szerveződése 

19. téma:  Az emberi öröklődés típusai 

20. téma:  Az ember multifaktoriális 

bélyegeinek öröklődése 

21. téma:  Az ember populációgenetikája 

22. téma:  Orvosgenetika. Az ember 

örökletes betegségei 

23. téma:  Az ember örökletes 

betegségeinek diagnosztikája. 

Orvosgenetikai konzultáció 

24. téma:  Az emberi örökletes betegségek 

gyógyítása és meelőzése 

3. sz. 

Laboratóriumi 

munka 

 Az emberi modifikációs 

változékonyság 

törvényszerűségeinek vizsgálata 

3. Gyakorlati 

munka 

 Genetikai feladatok megoldása 

Projektek:  A génterápia és perspektívái. Az 

ember örökletes betegségeinek 

genetikai monitoringozása. 

1. táblázat: A biológia tankönyvek genetikai részének összehasonlítása 
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4.1.1 A 9. osztály 

 

Az Ukrán Oktatásügyi Minisztérium 07.06.2017. № 804 rendelete alapján oktatják a biológia 

tantárgyat.  A tantárgy oktatására összesen 70 óra van adva, ebből kifolyólag heti kétszer van 

biológia óra. A genetika oktatására 10 tanóra van adva.  A tankönyvben kilenc téma van. Ebbe a 

témakörbe tartozik egy gyakorlati munka, ami keresztezéssel kapcsolatos feladatokat foglal 

magába.  Két laboratóriumi munka: A változékonyság vizsgálata növényeknél és állatoknál. Egy 

projekt, amiben a tanulóknak a saját családfájukat vagy egy ismert ember családfáját kell 

bemutatni, bizonyos bélyegek öröklődésének menetét. 

A diákoknak 9. osztályban az alábbi fogalmakat kell elsajátítaniuk a genetika oktatása 

során: öröklődés, változékonyság, allél gének, domináns és recesszív bélyegek, homozigóta, 

heterozigóta, genotípus, fenotípus, intermedier öröklődés, hibridizáció, hibridek, tesztelő 

keresztezés, genetikailag módosított organizmusok, tiszta vonalak, rekombináció, uniformitás 

törvénye, hasadás, bélyegek, független kombinálás, gaméták tisztasága, kapcsolt öröklődés, nem 

allél gének kölcsönhatása, többszörös génhatás, citoplazmatikus öröklődés, modifikációs 

változékonyság, reakciónorma, variációs sor, variációs görbe, kombinatív változékonyság, 

mutáció, poliploida, mutagének, spontán mutáció, orvosgenetikai konzultáció, génterápia, az 

örökletes betegségek molekuláris diagnosztikája.  

Véleményem szerint a tankönyvben lévő paragrafusok elég hosszúak, sok a tananyag, az 

idegen szavak, szakkifejezések, fogalmak.  

 

4.1.2. A 10. osztály 

 

Összesen 70 óra van megadva a tantárgy oktatására, ami heti 2 tanórát vesz igénybe. A tanulók a 

biológia tantárgyon belül folytatják a genetika tanulását, Öröklődés és változékonyság 

témakörön belül, az Ukrán Oktatási Minisztérium 23.10.2017. № 1407 rendelete alapján.  

A genetika oktatására 24 tanóra van adva. A tankönyvben 16 paragrafus szerepel. A 

témakörhöz kapcsolódik egy laboratóriumi munka: Az emberi modifikációs változékonyság 

törvényszerűségeinek vizsgálata. Egy gyakorlati munka: Genetikai feladatok megoldása. Két 

projekt: A génterápia és perspektívái. Az ember örökletes betegségeinek genetikai 

monitoringozása. 

Fogalmak, amiket a diákoknak el kell sajátítani: genom, enotípus, promóter, terminátor, 

mobilis genetikai elemek, nukleoszóma, kromatin, génexpresszió, RNS processing, 

poliadeniláció, transzkripciós faktor, szabályozó gén, az mRNS alternatív érése, RNS- 



23 

 

interferencia, teloméria, direkt és indirekt repair, DNS- hiba tolerancia rendszer, kombinatív és 

mutációs változékonyság, mutációk, mutagén faktorok, mutagének, pontmutációk, kromoszóma 

mutációk, genomális mutációk, haploidia, poliploidia, aneuploidia, modifikációs változékonyság, 

reakciónorma, bélyegek nexpresszivitása és penetrációja, tartós modifikációk, humángenetika, 

orvosgenetika, bioinformatika, autoszomális-, domináns és recesszív öröklődés típus, bélyegek 

nemhez kötött öröklődése, monogén-, poligénes és multifaktoriális bélyegek, komplementaritás, 

episztázis, poliméria, ikerkutatási módszerek, populáció genetika, adaptív potenciál, Hardy-

Weinberg törvény, genetikai teher, genetikai sodródás, orvosgenetika, örökletes betegségek, 

kromoszóma betegségek, prenatális és posztratális genetikai tesztelés, orvosgenetikai 

konzultáció, génterápia, antimutagének. 

 

4.1.3. A 11. osztály 

 

A táblázatban összefoglaltak szerint a 11. osztályban 2019.-ig az alábbiak szerint épült fel a 

genetika oktatása: 

Az I. Témakörre: Az örökletesség törvényszerűségeire 7 tanóra van adva, ami 

meglehetősen kevés. A témakörön belül 6 paragrafus van és egy gyakorlati munka. Csak 

akadémiai szinten oktatják a több gén egy tulajdonság és egy gén több tulajdonságról szóló részt. 

Valamint a citoplazmás öröklődést. 

Fogalmak, amiket el kell sajátítani: öröklődés, változékonyság, allél gén, domináns, 

recesszív, homozigóta, heterozigóta, genotípus, fenotípus, tesztelő keresztezés, hibridizáció, 

hibridek, tiszta vonalak, hasadás, kapcsolt öröklődés, gének közötti távolság, homogaméta, 

heterogaméta. 

Akadémiai szintű fogalmak: episztázis, komplementer gén, poliméria, többszörös 

génhatás, citoplazmás öröklődés. 

A II. Témakörre: A változékonyság törvényszerűségeire 4 tanóra van adva. A témakörön 

belül három paragrafus van, két laboratóriumi munka, és egy gyakorlati munka. 

Elsajátítandó fogalmak: reakciónorma, variációs sor, variációs görbe, kombinatív 

változékonyság, mutagének, spontán mutációk, örökletes változékonyság, homológ sorok. 

A III. Témakörre: A genotípus, mint egységes rendszerre 6 tanóra van adva. A témakörön 

belül hat paragrafus van. A standard program szerint nem kell tanítani a génexpressziót és annak 

szabályozását az eukariótákra. 



24 

 

Fogalmak, amelyeket el kell sajátítani: heterózis hatás, rokon és nem rokon keresztezés, 

autoszómás domináns, autoszómás recesszív, orvosi genetika, génterápia, molekuláris 

diagnosztika, nemesítés, korszerűsítés, GMO szervezet, sejt és szövettenyészet, klónozás. 

 

2020/21-es tanévtől a 11. osztályos biológia tantárgy oktatása megváltozik. Összesen 70 

óra van megadva a tantárgy oktatására, ami heti 2 tanórát von maga után. 

Az alábbi témakörök oktatása valósul meg, ami a 10. osztály folytatása: 

 Alkalmazkodás 

 Az egészséges életmód biológiai alapjai 

 Ökológia 

 A fenntartható fejlődés és a környezetgazdálkodás 

 A biológiai kutatások alkalmazása az orvostudományban, a szelekcióban és a 

biotechnológiában. 
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V. KÖZÉPISKOLÁK BEMUTATÁSA 

 

5.1.  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete 

 

Az intézmény a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (továbbiakban: II.RFKMF) 

egységeként működő II. akkreditációs fokozatú felsőoktatási intézmény. A képzést 2014-ben 

indították, öt szakirányban, mely általános iskolai végzettségre épül: óvodapedagógia, 

szociálpedagógia, alkalmazott matematika, turisztika és könyvvitel szakokon. A felsőfokú 

szakképzésben tanulók érettségit és úgynevezett „molodsij BSC”, vagyis „ifjú(kis) BSC” 

oklevelet kapnak, és tanulmányaikat a szakirányuknak megfelelően a BSC képzés második 

évfolyamán folytathatják felvételi nélkül. Profil tantárgyként a biológiát nem tanítják egyik 

szakirányban sem. A végzősök 90%-a a II.RFKMF-án folytatja tanulmányait. Az iskola honlapja 

az alábbi linken elérhető: http://fszi.kmf.uz.ua/ 

 

5.2.  Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 

 

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium olyan állami tanintézmény, amely Kárpátalja 

oktatási rendszerében a tehetséggondozást tűzte ki fő céljául. A tanintézmény a XX. század 

elején épült kollégiumnak tervezett épületben működik, 377 diák tanul benne. 5. osztály 

(középiskola szerint 9.) után a diákoknak választaniuk kell, hogy humán vagy reál beállítottságú 

osztályban szeretnék-e folytatni tanulmányaikat. A reál osztályokban emelt számban tanítják a 

biológiát, akadémiai szinten. 

 Az újraindult gimnázium eddigi 16 kibocsátásának 618 diákjából 90 % folytatta és 

folytatja tanulmányait Ukrajna és Magyarország felsőfokú tanintézményeiben. A végzősök 

legnagyobb része Magyarország egyetemeit választotta, mint Debreceni Egyetem (továbbiakban 

DE), Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE), a többiek a II.RFKMF-t és az 

Ungvári Állami Egyetemet (továbbiakban: UNE) választják. Az iskola honlapja az alábbi linken 

elérhető: http://www.bermagim.org/hu 

 

5.3.  Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola 

Az épület a múlt század elejétől, mint Magyar Királyi Elemi Fiúiskola működött. Az 1956-57-es 

tanévben kerültek ki az első magyar nyelven érettségizők, összesen 98-an. Az iskola 1963 óta 

viseli Kossuth Lajos nevét. 



26 

 

Az iskola 41 fős tanári kara jelenleg 450 tanuló oktatásával foglalkozik. A végzősök 

zöme tovább folytatja tanulmányait, legtöbben a II.RFKMF-en és az UNE-n, de sokak tanulnak 

Magyarországon is. 

 Az iskola honlapja az alábbi linken elérhető: http://beregszaszi4iskola.klasna.com/en/ 

 

5.4. Nagyberegi Református Líceum 

 

Az iskola nem tekinthet vissza évszázados múltra, hiszen 1993-ban kezdte meg működését a 

református oktatási intézmények közül elsőként itt, Kárpátalján. A 2017-2018-os tanévben 120 

diák tanult az iskolában, akik közül 37 végzős diák. A végzősök 80%-a folytatja tanulmányait 

felsőfokú tanintézményben. Javarészt a magyarországi intézményeket választják a diákok, mint 

DE vagy ELTE. Az iskola honlapja az alábbi linken elérhető: http://nbrl.com.ua/ 

 

5.5. Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola 

 

A Vári Középiskolában a diákok száma évente 330-380 között mozog. A 2018/2019-es tanévben 

350 körül mozog a diákok száma. Azonban a diákok túlnyomó része roma származású, és a 

tanulmányaikat nem folytatják a gyakorlatban. A továbbtanulási ráta is igen csekély, a diákok 

mindössze 2-3%-a szánja el magát a továbbtanulás mellett. Pozitívum, hogy az idei végzősök 

nagy része szeretné tanulmányait folytatni a II.RFKMF Egán Ede Szakképzési Centrumában 

Beregszászban és Nagydobronyban. Az iskola honlapja az alábbi linken elérhető: 

http://www.variiskola.com.ua/hu 

 

5.6. Jánosi Középiskola 

 

1977-ben épült fel, és kezdte meg működését, mint kétnyelvű (magyar-ukrán) iskola. Az 

iskolában múzeum is üzemel. Nem tanítják emelt óraszámban a biológiát. A végzősök nagyon 

kis hányada kezdi meg felsőfokú tanulmányait. A továbbtanulók aránya 5% körül mozog.  

 

5.7. Péterfalvi Református Líceum 

 

Jelenleg közel 90 diák végzi tanulmányait ebben az intézménybe. A tanulmányi idő – az 

általános iskola befejezése után – három év. A diákok nagy számban egyetemeken, főiskolákon 

folytatják tanulmányaikat. A leérettségizett diákok több mint 90%-a kezdi meg tanulmányait 
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felsőfokú tanintézményekben. Számukra lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ehhez szükséges 

tárgyakat nagyobb óraszámban tanulják, elmélyültebben foglalkozhassanak a választott 

tudományággal. Az iskola honlapja az alábbi linken elérhető: http://www.prl.eoldal.hu/ 

 

5.8. Tiszaújlaki 2. sz. Széchenyi István Középiskola 

 

Az iskolában jelenleg 241 tanuló folytatja tanulmányait. A biológia oktatását nem végzik emelt 

óraszámban. A végzős diákok nagyon ritkán folytatják tanulmányaikat, mivel a tehetségesebb 

diákok 5. osztály után gimnáziumokba mennek vagy a 9. osztály befejezése után pedig 

líceumokba mennek. Aki mégis továbbtanulásra szánja magát, a II.RFKMF-t választja.  

 

5.9. Salánki Mikes Kelemen Középiskola 

 

A salánki iskolában jelenleg 315 diák tanul. A továbbtanulók száma a végzős diákok 5-10%-a 

között mozog, tekintettel arra, hogy a jó tanulók zöme a gimnáziumokat és líceumokat választja. 

Aki mégis itt végzi el a középiskolát, Magyarországot vagy a II.RFKMF-t választja 50-50%-os 

eloszlással. 

 

5.10. Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 

 

A Karácsfalvai Líceum 2003-óta fejti ki ifjúságnevelő és magyarságmegtartó kulturális 

tevékenységét. A Líceum fennállása óta jelentős eredményeket ér el az oktatás, a sport és a 

közéleti szerepvállalás tekintetében. Az intézmény jelentős továbbtanulási mutatóval bír. 

Jelenleg 104 diák tanul a líceumban. Az iskola honlapja az alábbi linken elérhető: 

http://sztojkaliceumblog.blogspot.com/ 

 

5.11. Nagydobronyi Református Líceum 

 

A Nagydobronyi Református Líceumot 1995. augusztus 15-én Szabó Dániel és Horkay László 

alapította. Kiemelt figyelmet szánnak a biológia oktatására. Az iskola fennállása óta több mint 

600 diák fejezte be a tanulmányait ebben a líceumban. Jelenleg 170 diák tanul az intézményben. 

A végzősök nagy százaléka folytatja tanulmányait felsőfokú intézményben. Javarészt a 

magyarországi egyetemeket és a II.RFKMF-t tűzik ki célul. A reál osztályokban emelt szinten 

tanítják a biológiát. Az iskola honlapja az alábbi linken elérhető: http://dobronyigimi.at.ua/ 
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5.12. Nagydobronyi Középiskola 

 

A Nagydobronyi Középiskolába 11. osztályában 13, illetve 18 végzős diák van. Közülük jelenleg 

8-an szeretnék folytatni tanulmányaikat egyetemeken / főiskolákon. Nem tanítják emelt 

óraszámban a biológiát. Az iskola honlapja az alábbi linken elérhető: http://veldobronzos.com/ 

 

5.13. Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 

 

1992-ben vette fel az iskola II. Rákóczi Ferenc nevét. Eddig több, mint 2200 diák fejezhette be 

itt tanulmányait. Jelenleg is közel 400 diák tanulhat itt anyanyelvén. Tekintettel filológiai 

szakirányú oktatási rendszerükre, a biológiát nem oktatják emelt számban. A 11. osztályt 

befejező diákok közül a legtöbben a II.RFKMF-t, UNE-t vagy az anyaországi egyetemeket 

választják, de többen folytatták tanulmányaikat Lembergben és Kijevben is. 

 

5.14. Viski Kölcsey Ferenc Oktató-Nevelői Intézmény 

 

Az iskola 1993. március 20-tól hivatalosan is Kölcsey Ferenc nevét viseli, ez áll ukrán – magyar 

nyelvű pecsétjén is. A biológiát heti 2 tanórán tanítják a tanulóknak. Azok a diákok, akik 

befejezik a 11. osztályt, és továbbtanulásra szánják el magukat, a II.RFKMF-án, UNE-n, Rivnei 

Jogi Akadémián vagy Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán folytatják 

tanulmányaikat. Az iskola honlapja az alábbi linken elérhető: http://kelcsey.gportal.hu/ 

 

5.15. Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola 

 

1992-től mint az Aknaszlatinai 3.számú Bolyai János nevét viselő magyar tannyelvű 

középiskolaként működik. Jelenleg megközelítőleg 180 diák tanul itt. A továbbtanulók száma 

igen csekély. Az a néhány diák, akik felsőfokú intézményben folytatják tanulmányaikat, 50-

50%-os arányban választják a II.RFKMF-t és magyarországi intézményeket. Az iskola honlapja 

az alábbi linken elérhető: http://abjki.klasna.com/en 
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5.15. Varga Katalin Gimnázium (Szolnok) 

 

Az intézményben jelenleg 560 diák tanul, 4 képzésű program keretein belül. Az iskolában a 

továbbtanulási ráta 85% felett van. A végzős diákok három osztályában is elvégeztük a 

kérdőívezést. 

 12-A – Arany János Tehetséggondozó Program. Gimnáziumi alaptanterv szerint 5 éves a 

képzés, 1 évfolyam felkészítő. Hátrányos helyzetű tanulóknak meghirdetett program. 29 diákból 

18-an töltötték ki a kérdőíveket. 

 12-C – Magyar-angol kéttanítású nyelv program. 4 éves a képzés. Egyes tantárgyakat, így a 

biológiát is angol nyelven tanulják. Az angol tankönyv elég információt ad, amelyet a tanár 

egészít ki. 32 diákból 24-en töltötték ki a kérdőíveket. 

 12-D – Általános tehetséggondozó Program. 4 éves a képzés. A gimnáziumi alaptanterv 

szerint 4 választható modul van a 9-10. évfolyamosok számára: biológia-kémia, matematika-

fizika, kommunikáció-magyar, történelem-földrajz. 35 diákból 33-an töltötték ki a kérdőíveket. 

Az iskola honlapja az alábbi linken elérhető: http://www.varga-szolnok.sulinet.hu/ 

  



30 

 

VI. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

6.1. Kárpátaljai magyar iskolák diákjainak véleményei 

 

Kérdőíves felmérésünk értékelése során először a kárpátaljai iskolák 9. és 11. osztálya 

véleménynyilvánításának összehasonlítására és elemzésére szeretnénk a figyelmet helyezni. A 

kérdések mindegyikére kettő, illetve három válaszlehetőségük volt. Az „Egyéb” lehetőséggel 

nem igazán éltek a diákok. 

Az első kérdés arra kíváncsi, hogy kedveli-e a tanuló az öröklődés és változékonyság 

témakört a biológia tantárgyán belül? A válaszuk eléggé meggyőző és egyhangú volt mindkét fél 

részéről, mivel a diákok 80%-a találja kifejezetten érdekesnek, 10%-uk szerint nem érdekes, 

mégpedig azért, mert túl nehéz az anyag, 10%-uk pedig egyáltalán nem tartja érdekesnek. Ezt az 

eredményt bizakodónak találhatjuk mindannyian, mivel az utóbbi idők kutatásai és felmérései 

azt mutatják, hogy a diákok érdeklődése folyamatosan csökken a természettudományok és a 

tantárgyunk irány egyaránt. Láthatjuk, van remény! Megfelelő módszerekkel még inkább 

feldobhatjuk a tanulók érdeklődését a tantárgy és a témakörök felé. 

 

 

2. ábra: Válaszok aránya a kérdőív első kérdésére a 9. osztályos diákoktól 

 

80% 

11% 

9% 

Kedveled-e az öröklődés és változékonyság témakört a 

biológia tantárgyon belül? 

9. osztály 

a) igen, érdekesnek találom b) nem, mivel nem eléggé érdekes c) nem, túl nehéz
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3. ábra: Válaszok aránya a kérdőív első kérdésére a 11. osztályos diákoktól 

 

A második kérdésben arra a kérdésre vártunk választ, hogy szerintük következetesen 

épül-e be az öröklődés és változékonyság oktatása a tantárgyi programba vagy sem. A két 

osztály véleménye között ebben az esetben sem volt számottevő eltérés. Túlnyomórészt 

egyetértettek abban, hogy következetesen épül be a tananyagba, mivel rendelkeznek a megfelelő 

ismeretanyaggal a tananyag megértéséhez. 

 

 

4. ábra: Válaszok aránya a kérdőív második kérdésére a 9. osztályos diákoktól 

 

81% 

9% 

10% 

Kedveled-e az öröklődés és változékonyság témakört a 

biológia tantárgyon belül? 

11. osztály 

a) igen, érdekesnek találom b) nem, mivel nem eléggé érdekes c) nem, túl nehéz

77% 

23% 

Az öröklődés és változékonyság oktatása következetesen 

épül e be a tantárgyi programba? 

9. osztály 

a) igen, mivel megfelelő ismeretanyaggal rendelkezek ennek elsajátítására

b) nem, alaposabb ismeretekre lenne szükség
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5. ábra: Válaszok aránya a kérdőív második kérdésére a 11. osztályos diákoktól 

 

A következő kérdés a különféle genetikán belüli témakörök nehézségére kérdez rá. 

Három válaszlehetőség közül választhattak a diákok: az öröklődés törvényszerűségei, a 

változékonyság törvényszerűségei és a genotípus, mint egységes rendszer. A témakörök 

nehézségi sorrendjét illetően a két osztály diákjai a ranglétrát állították fel. Legkevesebb 

problémát az öröklődés törvényszerűségei okozzák, őt követi a változékonyság 

törvényszerűségei, majd a legnehezebb témakör címet mindkét esetben a genotípus, mint 

egységes rendszer nyeri el. Némi különbség viszont felfedezhető a két osztály között. Míg a 9-

eseknek „csak” 50%-a gondolta azt, hogy a genotípus a legbonyolultabb témakör, addig a 11-

eseknél ez már 57%-ra tehető. Ellentétben a változékonyság törvényszerűségeihez, amely már a 

9. osztályosok 39%-ánál okoz nehézséget, míg a 11. osztályosoknál ez a szám csak 29%. A 11. 

osztály esetében arányosan nő a témakörök előrehaladásával azok nehézsége is, mivel a számok 

nagyjából duplázódnak, addig ez az arány nem áll fenn a fiatalabbaknál. A 9-eseknél az első 

témakör még nem okoz komolyabb bonyodalmat, azonban a változékonyság 

törvényszerűségeinél sokan már elvesztik a fonalat a túl sok információ vagy a bonyolultabb 

összefüggések végett, a genotípus tanulásakor pedig már így számottevően kevesebb diák tudja 

követni az anyagot. 

80% 

20% 

Az öröklődés és változékonyság oktatása következetesen 

épül e be a tantárgyi programba? 

a) igen, mivel megfelelő ismeretanyaggal rendelkezek ennek elsajátítására

b) nem, alaposabb ismeretekre lenne szükség
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6. ábra: Válaszok aránya a kérdőív harmadik kérdésére a 9. osztályos diákoktól 

 

 

7. ábra: Válaszok aránya a kérdőív harmadik kérdésére a 11. osztályos diákoktól 

 

A negyedik kérdés arra vár választ a diákoktól, hogy a genetika elsajátítása során mi okoz 

számukra komolyabb gondot. A túl sok információ és az új fogalmak? A bonyolult 

összefüggések? Vagy esetleg semmi nem állja útjukat a tudás megszerzésében? Nos, a válaszok 

az alábbiakat árulják el számunkra. Ennek a kérdésnek a megválaszolása során már 

megmutatkozott az, amit mindannyian sejthettünk. Míg a 11-esek esetében a diákok 21%-ának 

11% 

39% 

50% 

A genetikán belül mely rész tanulása a nehezebb? 

9. osztály 

a) az öröklődés törvényszerűségei b) a változékonyság törvényszerűségei

c) a genotípus, mint egységes rendszer

14% 

29% 

57% 

A genetikán belül mely rész tanulása a nehezebb? 

11. osztály 

a) az öröklődés törvényszerűségei b) a változékonyság törvényszerűségei

c) a genotípus, mint egységes rendszer
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nem okoz semmi sem problémát az anyag elsajátítása során, addig az a szám a 9-esek esetében 

mindössze 9%! A különbség már itt is meglepően nagy. A túl sok információ és új fogalmak 

mindkét osztály esetében a diákok 1/3-ának okoz gondot. Ennél fogva míg a 11-eseknél a 

bonyolult összefüggésekre - mint problémára - a válaszadók 46%-a hivatkozott, addig a 9-

eseknél ez a szám már meghaladta a 60%-ot! Tehát a fiatalabb diákok közel kétharmadának 

érthetetlenül bonyolultak már az összefüggések a későbbiekben, ami még inkább alátámasztja az 

előző kérdés eredményeképpen levont következtetéseinket és sejtésünket, mely szerint a diákok 

a témakörök előrehaladtával nem képesek követni a számukra bonyolultabb összefüggéseket. 

 

 

8. ábra: Válaszok aránya a kérdőív negyedik kérdésére a 9. osztályos diákoktól 

 

 

9. ábra: Válaszok aránya a kérdőív negyedik kérdésére a 11. osztályos diákoktól 

31% 

60% 

9% 

Mi jelent esetleg gondot a genetika elsajátítása során? 

9. osztály 

a) túl sok új információ, új fogalmak b) bonyolult összefüggések c) nincs ilyen

33% 

46% 

21% 

Mi jelent esetleg gondot a genetika elsajátítása során? 

11. osztály 

a) túl sok új információ, új fogalmak b) bonyolult összefüggések c) nincs ilyen
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Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen más nyelvű könyveket használnak a diákok a 

témakörök tanulásához. Nem ért bennünket nagy meglepetés az eredményt illetően, mivel a 9. és 

a 11. osztály tanulóinak is közel 90%-a csak és kizárólag magyar nyelvű könyveket olvas. A 

fennmaradtaknak mindössze 1-5%-a olvas csak ukrán nyelvű könyveket. 

 

 

10. ábra: Válaszok aránya a kérdőív ötödik kérdésére a 9. osztályos diákoktól 

 

 

11. ábra: Válaszok aránya a kérdőív ötödik kérdésére a 11. osztályos diákoktól 

87% 

1% 

12% 

Használsz-e a tankönyvön kívül más könyveket a témakörök 

tanulásához? 

9. osztály 

a) magyar nyelvűeket b) ukrán nyelvűeket c) magyar és ukrán nyelvűeket

86% 

5% 
9% 

Használsz-e a tankönyvön kívül más könyveket a 

témakörök tanulásához?  

11. osztály 

a) magyar nyelvűeket b) ukrán nyelvűeket c) magyar és ukrán nyelvűeket
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A hatodik kérdés arra vár választ, hogy mennyire okoz nekik nehézséget a genetikai 

alapfogalmak és kifejezések megértése. A 9-esek 17%-a úgy gondolja, hogy számukra könnyen 

elsajátítható az anyag, míg ez a szám a 11-eseknél 21%-ra tehető, ami nem számottevő 

különbség. Míg a fiatalabbak 54%-a számára okoz bizonyos nehézségeket az anyag, addig ez az 

arány az idősebbik korosztálynál már 68%. A kérdés legárulkodóbb eredménye azonban abban 

mutatkozik meg, hogy a 11. osztályosoknál a tanulóknak csak 11%-ánál okoz komoly problémát 

a genetikai alapfogalmak elsajátítása, azonban a 9. osztály diákjainál ez a szám már 29%. Tehát 

közel háromszor annyi gyereknek okoz problémát a genetikai kifejezések megértése a 

fiatalabbak között, mint a két évvel idősebb társaiknál.  

 

 

12. ábra: Válaszok aránya a kérdőív hatodik kérdésére a 9. osztályos diákoktól 

 

 

13. ábra: Válaszok aránya a kérdőív hatodik kérdésére a 11. osztályos diákoktól 

17% 

54% 

29% 

Hogyan sajátíthatók el a genetikai alapfogalmak, 

kifejezések? 

9. osztály 

a) könnyen b) bizonyos nehézségeket okoz nekik c) nehezen

21% 

68% 

11% 

Hogyan sajátíthatók el a genetikai alapfogalmak, kifejezések? 

11. osztály 

a) könnyen b) bizonyos nehézségeket okoz nekik c) nehezen
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A következő kérdésben arra vártunk választ, hogy szerintük a genetikai feladatok 

megoldása sokban segíti az elméleti rész alaposabb megértését. Hasonló eredményt kaptunk 

mindkét osztálytól (a válaszadók 1/5-e) arra a válaszlehetőségre, mely szerint abszolút nem 

értenek egyet ezzel a kijelentéssel. Azonban a 9-esek közel egyharmada vallja azt, hogy teljes 

mértékben egyetértenek azzal, hogy a feladatok megoldása nagyban segíti számukra az elméleti 

rész megértését, míg a 11-eseknek csak 11%-a vallja ugyanezt. Ebből leszűrhetjük azt, hogy a 

fiatalabbak számára sokkal fontosabb az, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a gyakorlati részre, a 

feladatok megoldására, mivel sikeresebben átadhatjuk számukra így a kombinált, nehezebb 

elméleti anyagokat is. 

 

 

14. ábra: Válaszok aránya a kérdőív hetedik kérdésére a 9. osztályos diákoktól 

 

 

15. ábra: Válaszok aránya a kérdőív hetedik kérdésére a 11. osztályos diákoktól 
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54% 

29% 

Egyetértesz-e azzal az állítással, hogy a genetikai feladatok 

megoldása sokban segíti az elméleti rész alaposabb megértését? 

9. osztály 

a) nem értek egyet b) részben egyetértek c) teljes mértékben egyetértek
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11% 

Egyetértesz-e azzal az állítással, hogy a genetikai feladatok 

megoldása sokban segíti az elméleti rész alaposabb megértését? 

11. osztály 

a) nem értek egyet b) részben egyetértek c) teljes mértékben egyetértek
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A harmadik kérdésben már kitértünk arra, hogy melyik részt találják nehéznek a diákok a 

genetikán belül: 

 az öröklődés törvényszerűségeit; 

 a változékonyság törvényszerűségeit; 

 a genotípust, mint egységes rendszert? 

Mindkét osztályban egyetértettek abban, hogy a nehézségi szint az imént említett felsorolással 

egybeesik. Szerettünk volna azonban meggyőződni arról is, hogy témakörönként lebontva, a 

gyerekek milyen arányban tartják nehéznek a témaköröket. 

 Az öröklődés törvényszerűségeit statisztikai hibahatáron belül eső 5% gondolja nagyon 

nehéznek a 11. osztályosok körében, 9. osztályban a diákok 6%-a ért egyet velük. Azonban a 11-

es diákok fele egyáltalán nem tartja nehéznek ezt a témakört, velük egy véleményen viszont már 

csak a 9. osztály 30%-a van. A fennmaradt diákok „viszonylag nehéz”-nek minősítették. Ebből is 

látszik, hogy 20%-kal több 11-es merte kijelenteni azt, hogy egyáltalán nem tartják nehéznek az 

öröklődés törvényszerűségeit, mint a kilencedikes társaik. Ők inkább a viszonylag nehéz 

kategóriába sorolták az anyagot, amelynek javításán érdemes lenne elgondolkodni. 

 

16. ábra: Válaszok aránya a kérdőív nyolcadik kérdésére a 9. osztályos diákoktól 

 

30% 

64% 

6% 

A tananyag mely része nehezebb? Az öröklődés 

törvényszerűségei 

9. osztály 

a) nem nehéz b) viszonylag nehéz c) nagyon nehéz
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17. ábra: Válaszok aránya a kérdőív nyolcadik kérdésére a 11. osztályos diákoktól 

 

 A változékonyság törvényszerűségeinél már számottevően kevesebb 11. osztályos diák 

jelentette ki azt, hogy a „nem nehéz” kategóriába sorolja az anyagot. Mindössze 23%-uk 

gondolja azt, hogy az anyag megértése nem okoz különösebb problémát számukra. Ez a szám 

teljes mértékben tükrözi a hasonló véleményen lévő fiatalabbak véleményét. Nagyon nehéznek a 

kilencedikesek 20%-a, míg a tizenegyedikesek 16%-a érzi a tananyagot. Lényegesebb eltérés 

tehát nem fedezhető fel közöttük. 

 

 

18. ábra: Válaszok aránya a kérdőív kilencedik kérdésére a 9. osztályos diákoktól 
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11. osztály 

a) nem nehéz b) viszonylag nehéz c) nagyon nehéz
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A tananyag mely része nehezebb? A változékonyság 

törvényszerűségei? 

9. osztály 

a) nem nehéz b) viszonylag nehéz c) nagyon nehéz
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19. ábra: Válaszok aránya a kérdőív kilencedik kérdésére a 11. osztályos diákoktól 

 

 A genotípust, mint egységes rendszert a diákok közel 40%-a nagyon nehéznek véli. 

Ebben mindkét évfolyam hasonló véleményen volt. A 9. osztálynak csak 13%-a gondolja azt, 

hogy nem nehéz számára a témakör, míg a 11. osztályban kétszer ennyi ember van ugyanazon a 

véleményen. A kutatás ezen szakaszán is láthatjuk már, hogy a két évvel fiatalabb diákok 

mekkora hátrányban vannak idősebb társaikkal szemben. 

 

 

20. ábra: Válaszok aránya a kérdőív tízedik kérdésére a 9. osztályos diákoktól 
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A tananyag mely része nehezebb? A változékonyság 

törvényszerűségei? 

11. osztály 

a) nem nehéz b) viszonylag nehéz c) nagyon nehéz
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A tananyag mely része nehezebb? A genotípus, mint egységes 

rendszer 

9. osztály 

a) nem nehéz b) viszonylag nehéz c) nagyon nehéz
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21. ábra: Válaszok aránya a kérdőív tízedik kérdésére a 11. osztályos diákoktól 

 

Az utolsó kérdéssorozatban a tankönyvvel kapcsolatos véleményekre voltunk kíváncsiak. 

Szerintük jól tárgyalja-e a genetika témaköreit. Az alábbi szempontok szerint: 

 

1. Jól tanulható, a tanulók számára érthető; 

2. Szakmailag jól megszerkesztett; 

3. Korszerű ismereteket közvetít; 

4. Érdekes, motiválja a tanulókat; 

5. Képekkel jól illusztrált; 

6. Igényes a kivitele. 

 

1. Jól tanulható, a tanulók számára érthető 

A 9. osztályosok 21%-a nem értett egyet ebben, míg a tizenegyedikeseknek csupán 12%-a. Nagy 

valószínűséggel amiatt gondolják így a fiatalabbak, mert eleve hátrányból indulnak az 

idősebbekkel szemben, szakmai tudás tekintetéből, de elképzelhető az is, hogy a 9. osztályos 

tankönyv valóban nem olyan felépítésű szakmailag, hogy a diákok tetszését elnyerje. 

  

26% 

36% 

38% 

A tananyag mely része nehezebb? A genotípus, mint egységes rendszer 

11. osztály 

 

a) nem nehéz b) viszonylag nehéz c) nagyon nehéz
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2. Szakmailag jól megszerkesztett 

Mindkét osztály egyetértett abban, hogy többnyire szakmailag jól megszerkesztett tankönyvekről 

van szó. Körülbelül egynegyedük gondolja úgy, hogy ezzel abszolút nem értenek egyet. 

 

3. Korszerű ismereteket közvetít 

Szintén hasonló arányban nyilvánítottak véleményt erről a kérdésről is a diákok. 20%-uk sem 

gondolta azt, hogy nem a megfelelő ismereteket közli a könyv a tananyaggal kapcsolatban. 

 

4. Érdekes, motiválja a tanulókat 

A tanulók közel egyharmada úgy gondolja, hogy a tankönyvek nem elég érdekesek, nem 

motiválják kellőképpen őket. 30%-uk szerint a könyv tökéletes, motiválás szempontjából, míg 

további 40% részben egyetért az állítással. 

 

5. Képekkel jól illusztrált 

Ennél a kérdésnél viszont már voltak komolyabb eltérések az évfolyamok között. A 11-esek 

30%-a gondolta úgy, hogy teljes mértékben egyet ért azzal, hogy jól illusztrál képekkel a könyv, 

míg a 9. osztálynál a válaszadók 43%-a gondolta ugyanezt. Az illusztrációk nagyban elősegítik a 

diákoknál az elmélet megértését, erre fokozottan érdemes odafigyelni! 

 

6. Igényes a kivitele 

Ezzel a kijelentéssel a diákok 60%-as részben egyetértett. A többi 40% fele-fele megoszlásban 

teljes mértékben egyetértett, vagy éppen abszolút nem értettek egyet vele. 

 



43 

 

 

22. ábra: Válaszok aránya a tankönyvvel kapcsolatos kérdésekre a 9. osztályos diákoktól 

 

 

 

23. ábra: Válaszok aránya a tankönyvvel kapcsolatos kérdésekre a 11. osztályos diákoktól 
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6.2. Kárpátaljai tanárok kérdőíveinek eredménye 

 

A diákok véleménynyilvánítása mellett kíváncsiak voltunk arra is, hogy a tanárok véleménye 

mennyire esik egybe a diákokéval néhány kérdésben, illetve milyen módszereket alkalmaznak a 

tanítási órákon, hogyan értékelnek. 

 Először arra voltunk kíváncsiak, hogy a tanárok véleménye szerint következetesen épül-e 

be az öröklődés és változékonyság a tantárgyi programba vagy sem. A pedagógusok kissé 

kevesebb, mint fele mondta azt, hogy következetesen épül be, míg 53% szerint nem. 

 

 

24. ábra: Válaszok aránya a kérdőív első kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

 

A következő kérdés a 9. osztályban tanított genetika célszerűségére irányult. A tanárok 

háromnegyede nem tartja okos lépésnek azt, hogy a 9. osztályban már tanítani kell a genetikát a 

gyerekeknek. Szerintük még nem rendelkeznek elég ismerettel a genetika megfelelő 

elsajátításához. Mindössze 27%-uk gondolja azt, hogy nincs komolyabb probléma, mivel már 

van annyi tudásuk a diákoknak, hogy sikeresen megtanulják az anyagok. 

47% 

53% 

Véleménye szerint az öröklődés és változékonyság oktatása 

következetesen épül e be a tantárgyi programba?  

a) igen

b) nem
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25. ábra: Válaszok aránya a kérdőív második kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

 

 A harmadik kérdés átfogalmazva szerepelt a diákoknál is. A tanárok és diákok 

egyetértettek teljes mértékben abban, hogy a genotípus, mint egységes rendszer a legnehezebb 

téma tanítási és tanulási szempontból is. A tanárok közel kétharmada ezt a témát tartotta a 

legnehezebbnek. A második és harmadik helyezett azonban felcserélődött. Mivel a tanárok 

könnyebbnek titulálták a változékonyság törvényszerűségeinek oktatását, az öröklődés 

törvényszerűségeivel szemben. 

 

 

26. ábra: Válaszok aránya a kérdőív harmadik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

27% 

73% 

Célszerűnek tarja ezen témaköröknek a 9. osztályban való 

tanítását? 

a) igen, mivel a tanulók

megfelelő ismeretanyaggal

rendelkeznek ennek

elsajátítására

b) nem, mivel nem

rendelkeznek elég

ismerettel

25% 

12% 

63% 

A genetikán belül mely rész oktatása nehezebb?  

a) az öröklődés törvényszerűségei

b) a változékonyság

törvényszerűségei

c) a genotípus, mint egységes

rendszer
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A tanárok 67%-ának véleménye szerint a legnagyobb gondot a tanulóknak a genetikai 

tananyag elsajátítása során a túl sok információ és új fogalmak okozzák, míg csak egyharmaduk 

gondolja azt, hogy inkább a bonyolult összefüggések okoznak komoly problémát a diákoknál. Ez 

a vélemény teljes mértékben ellentétje a diákokénak. Mivel számukra a túl sok új információ 

okoz inkább problémát a bonyolult összefüggésekkel szemben. 

 

 

27. ábra: Válaszok aránya a kérdőív negyedik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

 

A pedagógusok, akárcsak diákjaik, inkább a magyar nyelvű könyveket preferálják a 

témakörök oktatásának segítésében. Háromnegyedük csak és kizárólag magyar nyelvű 

könyveket használ, míg a többiek a magyar nyelvű könyvek mellett ukrán nyelvűeket is 

segítségül hívnak alkalmanként. Kizárólag ukrán nyelvű segédkönyveket egyik tanár sem 

alkalmaz. 

 

 

28. ábra: Válaszok aránya a kérdőív ötödik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

67% 

33% 

Mi jelenti a legnagyobb gondot a tanulóknak genetika elsajátítása 

során? 

a) túl sok új információ,

újfogalmak

b) bonyolult összefüggések

73% 

0% 

27% 

Használ-e a tankönyvön kívül más könyveket a témakörök 

oktatásához? 

a) magyar  nyelvűeket

b) ukrán nyelvűeket

c) magyar és ukrán nyelvűeket
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A hatodik kérdés alapján a tanárok azon véleményét kértük ki, hogy szerintük hogyan 

sajátítják el a diákok a genetikai alapfogalmakat és kifejezéseket. Egyetlen tanár sem mondta azt, 

hogy könnyen megy az elsajátítási rész. Ellentétben közel 50-50%-os arányban gondolták azt, 

hogy nehezen, illetve bizonyos nehézségeket okozva sikerül megérteniük az anyagok. 

 

 

29. ábra: Válaszok aránya a kérdőív hatodik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

 

  A soron következő néhány kérdés már a tanárok tanítási módszereire irányul. Bíztató jel, 

hogy a tanárok 93%-a már használja a technika adta lehetőségeket, és informatikai eszközöket is 

alkalmaz a genetika oktatása során. 53%-uk gyakran / elég gyakran használja ezeket a 

segédeszközöket, míg a fennmaradó 40%-a is alkalmanként rájuk hagyatkozik. Néhány folyamat 

illusztrálása akár mozgókép vagy videó formájában nagyban hozzájárulhat a sikeres megértéshez 

a diákok számára. 

 

 

30. ábra: Válaszok aránya a kérdőív hetedik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

0% 

47% 53% 

Hogyan sajátítják el a tanulók a genetikai alapfogalmakat, 

kifejezéseket? 

a) könnyen

b) bizonyos nehézséget okoz

nekik

c) nehezen

20% 

33% 

40% 

0% 
7% 

Alkalmaz informatikai eszközöket a genetikai témakörök oktatása 

során? 

a)    gyakran

b)   elég gyakran

c)    néha

d)   ritkán

e)    soha
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A tanulásszervezési formák közül legtöbben a tanári magyarázatot, frontális 

osztálymunkát és az önálló tanulói munkát támogatják és alkalmazzák. A tanárok mindössze 

12%-a szokott csoportmunkát használni, és csupán 3%-uk alkalmaz pármunkát az oktatási 

folyamat alatt. 

 

31. ábra: Válaszok aránya a kérdőív nyolcadik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

 

Több felsorolt módszer közül is választhattak a tanárok, hogy a genetikai témakörök 

oktatása során melyeket is szokták alkalmazni. Legtöbben az irányított információgyűjtést 

preferálják internetes és írott forrásból, a tankönyvi ábrák elemzését, illetve a keresztezési 

rendszerek elemzését alkalmazzák. 

 

 

32. ábra: Válaszok aránya a kérdőív kilencedik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

12% 

26% 

26% 

33% 

3% 

Milyen tanulásszervezési formákat alkalmaz az órán a genetika 

témakörök oktatása során?  

a)    Csoportmunka

b)   Frontális osztálymunka

c)    Önálló tanulói munka

d)   Tanári magyarázat

e)    Pármunka

15% 

19% 

22% 

9% 

9% 

9% 

17% 

Milyen módszereket alkalmaz a genetika témakörök oktatása során? 

a)      Irányított információgyűjtés

írott forrásból

b)      Irányított információgyűjtés

internetes forrásból

c)      Tankönyvi ábrák elemzése

d)     Adatsorok, ábrák elemzése

e)      Videofilm irányított

feldolgozása

f)       Szemléltetés videofilm

segítségével

g)      Keresztezési rendszerek

elemzése



49 

 

Az önálló tanulói tevékenységet igénylő, tanórán kívüli feladatok során a tanárok fele az 

internetről történő információgyűjtés mellett tette le a voksát. 28%-uk inkább az írásos 

beszámoló összeállítását preferálja. 11-11% a médiából és könyvtárból való információgyűjtést 

tartja hasznosnak. Ebből is látszik, mekkora segítségünkre lehet az internet használata az oktatás 

– tanulás folyamatában. 

 

 

33. ábra: Válaszok aránya a kérdőív tízedik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

 

Az értékelési formák közül leginkább a tesztet (40%) és a dolgozatot (29%) részesítik 

előnyben a tanárok. A szóbeli feleletet már csak mindössze a tanárok 19%-a használja az 

örökléstan oktatása során, ez a szám a házi dolgozat és önálló feladatoknál már csak 12%. 

 

 

34. ábra: Válaszok aránya a kérdőív tizenegyedik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

11% 

11% 

50% 

28% 

Az önálló tanulói tevékenységet igénylő, tanórán kívüli feladatok e 

témakör oktatása során 

a)      Információgyűjtés

könyvtárban

b)      Információgyűjtés a

médiából

c)      Információgyűjtés az

internetről

d)     Írásos beszámoló

összeállítása

29% 

12% 

19% 

40% 

Milyenek a tanulói munka értékelésének formái e témakör oktatása 

során? 

a)      Dolgozat, röpdolgozat

b)      Házi dolgozat, önálló

feladat

c)      Szóbeli felelet

d)     Teszt



50 

 

A diákok válaszai alapján a genetikai feladatok megoldása nagyban segíti az elméleti rész 

alaposabb megértését. A tanárok ezt ugyanígy gondolják. 73%-uk válaszolta azt, hogy teljes 

mértékben egyetért ezzel, 27%-uk részben egyetértett, míg egyetlen tanár sem nyilatkozta azt, 

hogy szerinte a feladatok megoldása nem segít egyáltalán az elmélet megértésében. 

 

 

35. ábra: Válaszok aránya a kérdőív tizenkettedik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

 

A genetikát oktató pedagógusok 60%-a gyakran ad emiatt genetikai feladatokat házi 

feladatként a diákoknak, egyharmaduk időnként, míg a tanárok 7%-a soha nem szokott 

feladatokat adni házi feladatként a diákok számára. 

 

 

36. ábra: Válaszok aránya a kérdőív tizenharmadik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

 

0% 

27% 

73% 

Egyetért e azzal az állítással, hogy a genetikai feladatok 

megoldása  sokban segítik az elméleti rész alaposabb megértését? 

a) nem értek egyet

b) részben egyetértek

c) teljes mértékben egyetértek

7% 

60% 

33% 

Szokott-e házi feladatként genetikai feladatot feladni? 

a) nem

b) időnként

c) gyakran
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Kétharmaduk szerint a diákok érdekesnek találják az öröklődés és változékonyság 

témakört a biológia tantárgyán belül, egynegyedük szerint nem kedvelik, mivel nagyon nehéznek 

találják és mindössze 8%-uk gondolja azt, hogy azért nem kedvelik, mert abszolút nem tartják 

érdekesnek. 

 

 

37. ábra: Válaszok aránya a kérdőív tizennegyedik kérdésére a kárpátaljai tanároktól 

 

A tankönyvvel kapcsolatos véleményekre is kíváncsiak voltunk a tanárok oldaláról, 

szintúgy, mint a diákok felől. Kiegészítve két szemponttal:  

 

 Igazodik-e a tantervi követelményekbe; 

 Jól bevált-e eddig a tanítás során? 

 

Tizenöt tanár közül egyik sem gondolta azt, hogy a tankönyvek jól tanulhatóak, a tanulók 

számára érthetőek, illetve nem is igazán igazodik a tantervhez úgy, ahogy kellene. Motiváció 

tekintetében is elég lelombozó a helyzet. Egyetlen tanár gondolta azt, hogy érdekes a tankönyv 

és megfelelően tudja motiválni a diákokat, a többiek ezzel egyáltalán nem vagy csak részben 

értenek egyet. Tartalmát illetően viszont bíztató a helyzet. A pedagógusok szerint korszerű 

ismereteket közvetít a könyv, szakmailag is viszonylag jól megszerkesztett. Képekkel jól 

illusztrált, igényes kivitelének köszönhetően 13 tanár is azt vallotta, hogy jól bevált számukra a 

tanítás során. 

67% 

8% 

25% 

Szeretik e a tanulók az öröklődés és változékonyság témakört a 

biológia tantárgyon belül? 

a) igen, érdekesnek találják

b) nem, mivel nem találják

eléggé érdekesnek

c) nem kedvelik, nehéznek

találják
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38. ábra: Válaszok aránya a tankönyvvel kapcsolatos kérdésekre a kárpátaljai tanároktól 
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Mi a véleményed a tankönyvről, hogyan tárgyalja a genetika témaköreit?  

nem értek egyet részben egyetértek teljes mértékben egyetértek
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Az öröklődés törvényszerűségei, a változékonyság törvényszerűségei és a genotípus, 

mint egységes rendszer hármas közül, nehézség tekintetében ismét határozott fölénnyel a 

genotípus, mint egységes rendszer győzedelmeskedett. 

 

 

39. ábra: Válaszok aránya a tananyagok nehézségét illetően a kárpátaljai tanároktól 

 

6.3. A Varga Katalin Gimnázium végzős diákjainak véleményei 

 

A végzős évfolyamnak három osztálya is kitöltötte a kérdőívünket. Összesen 75 diák vett 

részt a kérdőívezésen. Ugyanazt a kérdőívet kapták kézhez, mint a kárpátaljai társaik. Lássuk 

is a kapott eredményeket. 

 A szolnoki diákoknak szintén több mint fele érdekesnek találja az öröklődés és 

változékonyság témakört a biológián belül. Egynegyedük nem tartja érdekesnek amiatt, mert 

túl nehéznek tartja az anyagot, míg 20%-uk szerint nem elég érdekes. 
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40. ábra: A Varga Katalin Gimnázium végzőseinek első kérdésre adott válaszának aránya 

 

A válaszadók 50-50%-ban gondolják azt, hogy az öröklődés és változékonyság 

oktatása következetesen épül be a tantárgyi programba. 

 

 

41. ábra: A Varga Katalin Gimnázium végzőseinek második kérdésre adott válaszának 

aránya 

 

A kárpátaljai diákokhoz hasonlóan úgy gondolják, hogy az öröklődés 

törvényszerűségei a legkönnyebb részhez tartozik. Azonban közel megegyező arányban 

55% 

20% 

25% 

Kedveled-e az öröklődés és változékonyság témakört a biológia 

tantárgyon belül? 

a) igen, érdekesnek találom b) nem, mivel nem eléggé érdekes c) nem, túl nehéz

50% 

50% 

Az öröklődés és változékonyság oktatása következetesen épül e be a 

tantárgyi programba? 

a) igen, mivel megfelelő ismeretanyaggal rendelkezek ennek elsajátítására

b) nem, alaposabb ismeretekre lenne szükség



55 

 

gondolják azt a tanulók, hogy a változékonyság törvényszerűségei és a genotípus, mint 

egységes rendszer okozzák a legnagyobb problémákat a tanulási fázis során. 

 

 

42. ábra: A Varga Katalin Gimnázium végzőseinek harmadik kérdésre adott válaszának 

aránya 

 

A végzős hallgatók a soron következő kérdésben is egyet értenek a kárpátaljai 

diákokkal, mivel ők is a bonyolult összefüggéseket gondolják a legkomolyabb problémának a 

genetika elsajátítása folyamán. Közel a válaszadók fele van ezen a véleményen. Mindössze 

15%-uk mondja ki azt, hogy semmi nem okoz nehézséget a tananyag megértésében, míg 

36%-uk a túl sok információra és fogalomra panaszkodik leginkább. 

 

 

43. ábra: A Varga Katalin Gimnázium végzőseinek negyedik kérdésre adott válaszának 

aránya 

15% 

42% 

43% 

A genetikán belül mely rész tanulása a nehezebb? 

a) az öröklődés törvényszerűségei b) a változékonyság törvényszerűségei

c) a genotípus, mint egységes rendszer

36% 

49% 

15% 

Mi jelent esetleg gondot a genetika elsajátítása során? 

9. osztály 

a) túl sok új információ, új fogalmak b) bonyolult összefüggések c) nincs ilyen
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A genetikai alapfogalmak és kifejezések elsajátítása a diákok 36%-ánál gyakran 

problémát okoz, és a diákoknak mindössze 23%-a mondhatta el azt magáról, hogy nem 

okoznak számára gondot ezeknek az elsajátításai. 

 

 

44. ábra: A Varga Katalin Gimnázium végzőseinek hatodik kérdésre adott válaszának 

aránya 

 

A Varga Katalin Gimnázium diákjai is úgy gondolják, hogy a feladatok megoldása 

sokat segít az elméleti anyag megértésében. Mindössze 16%-uk mondja azt, hogy a feladatok 

nem segítenek az elmélet megértésében. 52% részben egyetért, míg 32% teljes mértékben 

egyetért az állítással. 

 

 

45. ábra: A Varga Katalin Gimnázium végzőseinek hetedik kérdésre adott válaszának 

aránya 

23% 

41% 

36% 

Hogyan sajátíthatók el a genetikai alapfogalmak, kifejezések? 

a) könnyen b) bizonyos nehézségeket okoz nekik c) nehezen

16% 

52% 

32% 

Egyetértesz-e azzal az állítással, hogy a genetikai feladatok megoldása 

sokban segíti az elméleti rész alaposabb megértését? 

a) nem értek egyet b) részben egyetértek c) teljes mértékben egyetértek



57 

 

Az öröklődés törvényszerűségei témakör ismét a legegyszerűbben elsajátítható 

tananyag címet nyerte el. Míg a genotípus mint egységes rendszer eddigi legnehezebbnek 

titulált egyeduralmának a szolnoki diákok véget vetettek. Tizenöttel többen tartották 

„viszonylag nehéznek” a változékonyság törvényszerűségeit, azonban „nagyon nehéznek” 

hattal több diák titulálta a genotípus törvényszerűségeit. 

 

 

46. ábra: A Varga Katalin Gimnázium végzőseinek 9-11. kérdésre adott válaszának 

aránya 

 

A szolnoki diákok sokkal elégedettebben az általuk használt tankönyvvel. Igényesnek, 

jól illusztráltnak tartják. Mindemellett a válaszadók túlnyomó többsége egyet ért abban, hogy 

korszerű ismereteket közvetít a diákok számára, szakmailag jól megszerkesztett formában, 

amely többnyire jól tanulható, átlátható és érthető. Az egyetlen negatívum amit 

megemlítenek, hogy nem eléggé érdekes és nem kellőképem motiválja őket. 
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47. ábra: A Varga Katalin Gimnázium végzőseinek tankönyvről alkotott véleménye 

 

6.4. A Varga Katalin Gimnázium biológiatanárainak véleménye 

 

Tekintettel arra, hogy mindössze három tanár lekérdezéséről van szó, a továbbiakban az 

eredményeket nem fogom diagramon illusztrálni, mindössze a kapott eredményeket, 

érdekességeket szeretném kiemelni. 

 Mindhárom tanár egyetértett abban, hogy 9. osztályban nem célszerű egyáltalán a 

genetika oktatása, mivel korainak tartják, nem rendelkeznek még elegendő ismerettel a diákok 

ahhoz, hogy sikeresen el tudják sajátítani a nehéz és komplex anyagot. 

 A genetika oktatásán belül a legnehezebb anyagnak ketten is a genotípust, mint 

egységes rendszert jelölték meg, egy tanár pedig a változékonyág törvényszerűségeit gondolja 

annak. Tehát az öröklődés törvényszerűségeit ismét csak a legkönnyebb kategóriába 

sorolhatjuk.  

 A tanulók számára a genetikai alapfogalmak és kifejezések elsajátítása bizonyos 

nehézségeket okoz mindhárom tanár véleménye szerint. Mindannyian gyakran használnak 

informatikai eszközöket a genetikai témakörök oktatása során. 

 Szintúgy, mint a kárpátaljai tanárok, ők is a frontális osztálymunkát, az önálló tanulói 

munkát és a tanári magyarázatot alkalmazzák leggyakrabban a tanórákon. A pármunkát senki 

sem használja oktatás céljából. Minden tanár szokta a tankönyvi ábrák elemzését alkalmazni. 
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 Mindhárom tanár értékelési formái közül a leggyakrabbi a dolgozat és röpdolgozat. De 

a házi feladatot, önálló munkát, szóbeli felelést és tesztet is használják.  

 Azzal az állítással, mely szerint a genetikai feladatok megoldása sokban segíti az 

elméleti rész megértését, minden tanár teljes mértékben egyetértett. Emiatt gyakran adnak 

házi feladat gyanánt genetikai feladatokat a diákok számára. 

 A tankönyvvel kapcsolatosan a véleményük nagyon megoszló volt. Általában csak 

részben értettek egyet a kijelentésekkel. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A munka kezdetekor felállított szempontokat soron követve sikeresen válaszoltunk a 

bevezetésben felvázolt kérdéseinkre.  

 A felmérés eredményeképpen elmondhatjuk – tekintettel arra, hogy a kilencedikes 

diákok kétévnyi ismerettel távolabbról indulnak neki a genetika tanulásának, mint az 

idősebbek –, hogy a 9. osztályos diákok számára a genetika oktatása túl korai! Láthatjuk azt, 

hogy a 9. osztályosoknak mindössze 9%-a nem küszködik különösebb problémákkal a 

genetika oktatása során. Ez a szám viszont felettébb alacsony. Az öröklődés 

törvényszerűségeivel még képben vannak, értik, szeretik. A genetikai kifejezéseknél, 

alapfogalmaknál viszont már a 9. osztályos tanulók 29%-a már elveszti a fonalat. Innét pedig 

már teljes homály fedi a következő témaköröket. Azonban a témakörök haladásával egyre 

több és komplexebb anyagot kér számon tőlük a tanterv, amelyekhez nem rendelkeznek elég 

ismerettel. Ezt mind a diákok, mind a tanárok (országon innen és túl is) így gondolják. Ami 

talán mentőöv lehet a fiatalabbak számára, az a gyakori feladatmegoldás, illusztráció, 

modellezés, videó / mozgóképnézés. Ezek mind-mind a tananyag elméleti részének 

megértésében rengeteget tudnak segíteni. Javasolnánk azonban, hogy az öröklődés 

törvényszerűségeinél és a genetikai alapfogalmaknál sokkal mélyebb vizekre ne evezzünk. 

Ezeknek az elmélyítésére több időt kellene szánni a jelenleginél. Mivel a legtöbben ezen a 

részen vesznek el az útvesztőben, alaposabban kellene átrágni magunkat ezeken a részeken. 

 A kárpátaljai és magyarországi diákok is javarészt ugyanazokkal a problémákkal 

küszködnek, ugyanazon témaköröket találják bonyolultabbaknak. A tankönyvet illetően 

érdemes kiemelni, hogy nem találják azt elég érdekesnek, motiválónak. Ezt talán néhány 

genetikai különlegességgel, illusztrációval, kivételekkel lehetne megoldani. Lehetőleg 

emberközpontú témákkal, mivel ez kelti fel leginkább a figyelmüket, ehhez tudják leginkább 

önmagukat azonosítani. 

 A tanárok részéről a tanítási szokásokban lehet felfedezni némi eltérést. A 

magyarországi kollégák sokkal gyakrabban veszik elő a technikát, informatikai eszközöket a 

genetika oktatása során. Ez igen hasznos lehet, mivel manapság szinte mindent tudunk 

számukra ezen keresztül is bemutatni, illusztrálni. A tankönyvet illetően nagyon 

szerteágazóak a vélemények a helyi és magyarországi tanárok körében. A kárpátaljai kollégák 

nem igazán elégedettek a könyvvel. Szerintük nem átlátható, nem érthető a diákok számára, 

nem érdekes, abszolút nem igazodik a tantervhez, valamint képekkel sem elég jól illusztrált. 
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Ezzel szemben a magyarországi pedagógusok többé-kevésbé meg vannak elégedve a 

rendelkezésükre álló tankönyvvel. 

 Összegzésképp: a 9. osztályos diákok számára túl korai a genetika oktatása! Még a 11. 

osztály tanulói számára is olykor komoly problémát okoz a megértése, a fiatalabbnak 

semmiképp sem ajánlott. Pedagógusként használjuk ki a technika adta lehetőségeket. Amit 

csak lehet, képen, videóban, modellezéssel mutassuk be a diákoknak! Oldjunk minél több 

feladatot, példát, segítsünk letisztítani az elméleti ismereteket! 
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РЕЗЮМЕ 

 

Дотримуючись аспектів, встановлених на початку роботи, ми успішно відповіли на 

наші питання, викладені у вступі.  

 Про результат нашого обстеження – дивлячись на те що, учні дев’ятого класу на 

2 роки раніше починають вивчати генетику, як старші -, викладання генетики в 9-их 

класах є зарано! Можна спостерігати, що в 9 класах  лише 9% учнів, не мають проблем 

під час вивчення генетики. Ця цифра є досить малою. Якщо, говоримо про спадковість, 

то  діти її краще усвідомлюють, а також розуміють та люблять. Наприклад в  

поясненнях та основних поняттях теми генетики, 29% дітей в 9-му класі, не розуміють. 

І після цього, діти зовсім не розуміють подальших тем. Але протягом проходження 

навчального плану, матеріалу стає більше, та стає важчим, до яких діти не мають 

досить знань. Учні та вчителі(тут, та в інших країнах також) вважають так само. Що 

може бути фактором врятування для молодих, то це часте виконання вправ, ілюстрація, 

моделювання, та перегляд відео або фільмів. Ці фактори як один, так і другий є дуже 

великою допомогою для вивчення, та розуміння теоретичного матеріалу. Але ми 

пропонуємо, щоб, більше чим  про спадковість, і лише основних понять генетики, не 

вивчали. На вивчення складнішого матеріалу потрібно більше часу, чим дано на 

теперішній час. Причиною є то, що більшість учнів на цій частині матеріалу втрачають 

„себе”, учням потрібно ретельніше пройти через цю частину матеріалу.  

 Більшість закарпатських, та угорських учнів спотикаються в ті же самі 

проблеми, і мають схожі думки про те, що це є занадто складний матеріал. Також варто 

згадати те, що учні не вважають підручник достатньо інтересним, та мотивуючим. Але 

це можна виправити з парами нових ілюстрацій, особливих та виняткових речей про 

генетику. Також потрібно вставляти теми які орієнтовані на людей, тому що, учнів 

більшість звертають на це увагу, і до цього можуть краще ідентифікувати себе. 

 Деякі відмінності можуть бути виявлені вчителями у їхніх навичках навчання. 

Наші угорські колеги, набагато частіше застосовують техніку, інформатичні засоби під 

час навчання генетики. Це є досить корисно, бо нині ми можем цими засобами 

ілюструвати будь-що. Щодо підручника, є різноманітні відгуки від місцевих та 

угорських педагогів. Закарпатські колеги не задоволені підручником. На їхню думку не 

зрозумілий, не захоплюючий, і абсолютно не адаптується до навчальної програми, а 

фотографії не добре ілюстровані. 
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MELLÉKLET 

 

Tanulói kérdőív 

a  genetika (öröklődés és változékonyság) oktatásáról 

(kérjük a választ aláhúzni, szükség esetén véleménnyel kibővíteni) 

 

1.  Kedveled-e az öröklődés és változékonyság témakört a biológia tantárgyon 

belül? 

 

a) igen, érdekesnek találom; 

b) nem, mivel nem eléggé érdekes; 

c) nem, túl nehéz; 

d) egyéb: ...................................................................................................................................................... 

 

2. Az öröklődés és változékonyság oktatása következetesen épül e be a tantárgyi 

programba? 

 

a) igen, mivel megfelelő ismeretanyaggal rendelkezek ennek elsajátítására; 

b) nem, alaposabb ismeretekre lenne szükség. 

 

3. A genetikán belül mely rész tanulása nehezebb? 

 

a) az öröklődés törvényszerűségei; 

b) a változékonyság törvényszerűségei; 

c) a genotípus, mint egységes rendszer. 

 

4. Mi jelent esetleg gondot a genetika elsajátítása során? 

 

a) túl sok új információ, újfogalmak; 

b) bonyolult összefüggések; 

c) nincs ilyen; 

c) egyéb: ...................................................................................................................................................... 

 

5. Használsz-e a tankönyvön kívül más könyveket a témakörök tanulásához? 

 

a) magyar nyelvűeket; 

b) ukrán nyelvűeket; 

c) magyar és ukrán nyelvűeket; 

d) más nyelven: ........................................................................................................................................... 

 

6. Hogyan sajátíthatók el a genetikai alapfogalmak, kifejezések? 

 

a) könnyen; 

b) bizonyos nehézséget okoz nekik; 

c) nehezen; 

A nehézségnek mi lehet az oka: .................................................................................................................. 
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7. Egyetértesz-e azzal az állítással, hogy a genetikai feladatok megoldása sokban 

segítik az elméleti rész alaposabb megértését? 

 

a) nem értek egyet; 

b) részben egyetértek; 

c) teljes mértékben egyetértek. 

 

A tananyag mely része nehezebb? 
1-nem 

nehéz 

2-

viszonylag 

nehéz 

3-nagyon 

nehéz 

9. Az öröklődés törvényszerűségei    

10.A változékonyság 

törvényszerűségei 

   

11.A genotípus,  

mint egységes rendszer 

   

 

 

Mi a véleményed a tankönyvről, 

hogyan tárgyalja a genetika 

témaköreit? 

1-nem értek 

egyet 

2-részben 

egyetértek 

3-teljes 

mértékben 

egyetértek 

12.Jól tanulható, a tanulók  

számára érthető 

   

13.Szakmailag jól megszerkesztett    

14.Korszerű ismereteket közvetít    

15.Érdekes, motiválja a tanulókat    

16.Képekkel jól illusztrált    

17.Igényes kivitele    

Egyéb (megfogalmazni):......................................................................................... 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 

 

Köszönjük, hogy kérdőívünk kitöltésével hozzájárultál kutatásunkhoz!  
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Tanári kérdőív 

a  genetika (öröklődés és változékonyság) oktatásáról 

(kérjük a választ bekarikázni, szükség esetén véleménnyel kibővíteni) 

 

Intézmény: ...................................................................................................................................  

Hány éve tanár? ..........................................................................................................................  

Milyen tantárgyat/tantárgyakat tanít? .....................................................................................  

1) Véleménye szerint az öröklődés és változékonyság oktatása következetesen épül e 

be a tantárgyi programba?  

a) igen, mivel: ...................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

b) nem, mivel: ..................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

2) Célszerűnek tarja ezen témaköröknek a 9. osztályban való tanítását?  

a) igen, mivel a tanulók megfelelő ismeretanyaggal rendelkeznek ennek elsajátítására 

b) nem, ennek magyarázata: .............................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

3) A genetikán belül mely rész oktatása nehezebb?  

a) az öröklődés törvényszerűségei 

b) a változékonyság törvényszerűségei 

c) a genotípus, mint egységes rendszer 

 

4) Mi jelenti a legnagyobb gondot a tanulóknak genetika elsajátítása során? 

a) túl sok új információ, újfogalmak 

b) bonyolult összefüggések 

c) egyéb (megfogalmazni): ...............................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

5) Használ-e a tankönyvön kívül más könyveket a témakörök oktatásához? 

a) magyar  nyelvűeket 

b) ukrán nyelvűeket 

c) magyar és ukrán nyelvűeket  

d) más nyelven: ................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

6) Hogyan sajátítják el a tanulók a genetikai alapfogalmakat, kifejezéseket? 

a) könnyen 

b) bizonyos nehézséget okoz nekik 

c) nehezen 

A nehézségnek mi lehet az oka? ....................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  

7) Alkalmaz informatikai eszközöket a genetikai témakörök oktatása során? 

a) gyakran  

b) elég gyakran 

c) néha  

d) ritkán  

e) soha 



72 

 

8) Milyen tanulásszervezési formákat alkalmaz az órán a genetika témakörök 

oktatása során? (több válasz is adható) 

a) Csoportmunka 

b) Frontális osztálymunka 

c) Önálló tanulói munka 

d) Tanári magyarázat 

e) Pármunka 

Egyéb: ..........................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

9) Milyen módszereket alkalmaz a genetika témakörök oktatása során? (több válasz 

is adható) 

a) Irányított információgyűjtés írott forrásból 

b) Irányított információgyűjtés internetes forrásból 

c) Tankönyvi ábrák elemzése 

d) Adatsorok, ábrák elemzése 

e) Videofilm irányított feldolgozása 

f) Szemléltetés videofilm segítségével 

g) Keresztezési rendszerek elemzése 

h) Tanulói kísérlet 

Egyéb:  ........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

10) Az önálló tanulói tevékenységet igénylő, tanórán kívüli feladatok e témakör 

oktatása során (több válasz is adható) 

a) Információgyűjtés könyvtárban  

b) Információgyűjtés a médiából  

c) Információgyűjtés az internetről  

d) Írásos beszámoló összeállítása 

Egyéb: .........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

11) Milyenek a tanulói munka értékelésének formái e témakör oktatása során? (több 

válasz is adható) 

a) Dolgozat, röpdolgozat  

b) Házi dolgozat, önálló feladat  

c) Szóbeli felelet  

d) Teszt 

 

12) Egyetért e azzal az állítással, hogy a genetikai feladatok megoldása  sokban 

segítik az elméleti rész alaposabb megértését? 

a) nem értek egyet 

b) részben egyetértek 

c) teljes mértékben egyetértek 

 

13) Szokott-e házi feladatként genetikai feladatot feladni? 

a) nem 

b) időnként 

c) gyakran 

 

14) Szeretik e a tanulók az öröklődés és változékonyság témakört a biológia 

tantárgyon belül? 

a) igen, érdekesnek találják 
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b) nem, mivel nem találják eléggé érdekesnek  

c) nem kedvelik, nehéznek találják 

d) egyéb: ...........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

 

Mi a véleménye a tankönyvről, 

hogyan tárgyalja a genetika 

témaköreit? 

1-nem értek 

egyet 

2-részben 

egyetértek 

3-teljes 

mértékben 

egyetértek 

Jól tanulható, a tanulók  

számára érthető 

   

Szakmailag jól megszerkesztett    

Korszerű ismereteket közvetít    

Érdekes, motiválja a tanulókat    

Jól bevált a tanítás során    

Igazodik a tantervi  

követelményekhez 

   

Képekkel jól illusztrált    

Igényes kivitele    

Egyéb (megfogalmazni):..........................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

A tananyag mely része nehezebb a 

diákok számára? 

 

1-nem nehéz 
2-viszonylag 

nehéz 

3-nagyon 

nehéz 

Az öröklődés törvényszerűségei    

A változékonyság 

törvényszerűségei 
   

A genotípus,  

mint egységes rendszer 
   

 

 

Köszönjük, hogy kérdőívünk kitöltésével hozzájárult kutatásunkhoz!  
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A 10. és a 11. osztályos biológia tankönyvekben lévő genetika oktatásának felépítése, 

összehasonlítása, valamint a tantárgyi programok menete 

 

A 10. osztály 

 

Összesen 70 óra van megadva a tantárgy oktatására, ami heti 2 tanórát vesz igénybe. 

Témakörei:  

 A biológiai sokféleség 

 Anyag- és energiacsere 

 Öröklődés és változékonyság 

 Szaporodás és egyedfejlődés 

Bevezetés (4 óra) 

 A biológia és az ökológia tudományok közötti kapcsolatok 

 Az élő anyag szerveződési szintjei 

 Az élő anyag tulajdonságai 

 A természet és a társadalom fenntartható fejlődésének stratégiái 

Biológiai sokféleség (13 óra) 

 A rendszertan, mint az élőlények sokféleségéről szóló tudomány. 

 A modern osztályozás alapelvei 

 A faj koncepciója és kritériumai 

 Vírusok, viroidok, prionok sokfélesége 

 A vírusok kialakulásának hipotézisei.  

 A vírusok kapcsolata a gazdaszervezettel és hatásuk rá.  

 A vírusok szerepe az élőlények evolúciójában.  

 A vírusok felhasználása a kártevők elleni küzdelemben. 

 A prokarióták. Az archeák és a baktériumok. 

 Az eukarióták mai rendszerezéséről szóló nézetek. 

 Földünk biológiai sokfélesége, mint az evolúció következménye. 

 Laboratóriumi munka: Egy adott faj rendszertani helyének meghatározása. 

 Projekt: Egy adott faj jellemzése kritériumai alapján 

Anyag- és energiacsere (15 óra) 

   Fehérjék, nukleinsavak, szénhidrátok, lipidek 

 Az anyag és energiaforgalom, mint a biológiai rendszerek működésének alapja. 
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 Az autó- és heterotróf anyagcsere sajátosságai. 

 Metabolizmus folyamatainak energia ellátása 

 A különböző energia fajták átalakulása az autotróf és heterotróf szervezetekben. 

 A metabolizmust biztosító sejt szervecskék (mitokondrium, szintest, lizoszóma, 

stb) 

 Enzimek szerepe a sejt anyagcseréjében 

 A vitaminok szerepe az anyagcserében 

 Bizonyos kémiai elemek és anyagok hiánya, illetve többlete által okozott 

betegségek 

 Az ivóvíz minőség jelentősége az ember egészsége megőrzésében 

 A tudatos táplálkozás, mint a normális anyagcsere alapja 

 A toxikus anyagok negatív hatása az anyagcserére 

 A toxikus vegyületek közömbösítése az emberi szervezetben 

 Az anyagcsere folyamatok neuroendokrin szabályozása 

Gyakorlati munka: Az emberi szervezetben zajló szénhidrát, lipid és fehérje anyagcsere 

sémáinak összeállítása. 

Az öröklődés és változékonyság (24 óra) 

• Genetikai alapfogalmak. 

• Genetikai alaptörvények. Keresztezéstípusok. 

• Az emberi öröklődés molekuláris genetikai alapjai. 

• Az eukarióta sejt örökítő anyagának szerkezete. 

• Szabályozó és szerkezeti gének. A génműködés szabályozása. 

• Az ember kariotípusának sajátosságai. 

• Kromoszóma-analízis, mint a kariotípus szerkezetében történő változások 

kimutatásának módszere. 

• Az emberi genom kutatásának jelenlegi helyzete. 

• Az emberi tulajdonságok többgénes és poligénes öröklődése. 

• Citoplazmás öröklődés az embernél. 

• A változékonyság formái(örökletes és nem örökletes) az embernél. 

• A mutációk és tulajdonságaik. A spontán mutációk. A biológiai antimutációs 

mechanizmusok. Az emberi genom védelme a káros mutagén hatásoktól. 

• Genetikai monitoring az emberi közösségekben. 
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• Az emberi közösségek génállományának sajátosságai és az alakulásukra ható 

tényezők. 

• Az allél eloszlás törvényszerűségei az emberi populációkban. 

• Az orvosi genetika mai feladatai. 

• Örökletes betegségek és anomáliák. 

• Az örökletes hajlam miatt kialakuló betegségek. 

• Ezek diagnosztikája és megelőzése. 

• Az orvos-genetikai konzultáció és annak szervezése 

• Laboratóriumi munka: A modifikációs változékonyság törvényszerűségeinek 

tanulmányozása. 

• Gyakorlati munka: Genetikai feladatok megoldása. 

• Projekt: poszter, szórólap, prezentáció, book-treyler v. skribe készítése. 

• Az emberi közösség genetikai monitoringja. 

• Skreening program az újszülöttek számára 

• Génterápia és annak perspektívái 

A szaporodás és fejlődés (12 óra) 

• A szaporodás,mint a fajfenntartás mechanizmusa. 

• Az emberi szervezet regenerációjának sajátosságai. 

• Szövetek és szervek transzplantációja és annak perspektívái. A bioetika szabályai. 

• A sejtek növekedése és fejlődése valamint a rájuk ható tényezők. 

• A sejtek öregedése és halála. 

• A sejtciklus megbomlásának okai és annak következményei. 

• A rákkeltő tényezők fogalma és a rákos betegségek. 

• A rákos betegségek megelőzése. 

• Az ivarsejtek. Képződésük sajátosságai. 

• A megtermékenyítés lényege és biológiai jelentősége. A megtermékenyítés 

megbomlásának okai az embernél. 

• Az ember, mint társadalmi lény, szaporodásának sajátosságai. A szaporodás és az 

egészség. 

• A reproduktív orvoslás lehetőségei és perspektívái. 

• A születés-szabályozás biológiai és társadalmi aspektusai. 

• Az ember embrionális fejlődése. 

•  Az embrionális indukció. 

• Az ember növekedésére és fejlődésére ható tényezők. 
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• Laboratóriumi munka: Az emberi ivarsejtek felépítésének tanulmányozása. Az 

embriogenezis szakaszainak tanulmányozása. 

 

A 11. osztály 

 

A táblázatban összefoglaltak szerint a 11. osztályban 2019.-ig az alábbiak szerint épült fel a 

genetika oktatása: 

Az I. Témakörre: Az örökletesség törvényszerűségeire 7 tanóra van adva, ami meglehetősen 

kevés. 

A témakörön belül 6 paragrafus van és egy gyakorlati munka. 

Csak akadémiai szinten oktatják a több gén egy tulajdonság és egy gén több tulajdonságról 

szóló részt. Valamint a citoplazmás öröklődést. 

Fogalmak, amiket el kell sajátítani: öröklődés, változékonyság, allél gén, domináns, recesszív, 

homozigóta, heterozigóta, genotípus, fenotípus, tesztelő keresztezés, hibridizáció, hibridek, 

tiszta vonalak, hasadás, kapcsolt öröklődés, gének közötti távolság, homogaméta, 

heterogaméta. 

Akadémiai szintű fogalmak: episztázis, komplementer gén, poliméria, többszörös génhatás, 

citoplazmás öröklődés. 

A II. Témakörre: A változékonyság törvényszerűségeire 4 tanóra van adva. 

A témakörön belül három paragrafus van, két laboratóriumi munka, és egy gyakorlati munka. 

Elsajátítandó fogalmak: reakciónorma, variációs sor, variációs görbe, kombinatív 

változékonyság, mutagének, spontán mutációk, örökletes változékonyság, homológ sorok. 

A III. Témakörre: A genotípus mint egységes rendszerre 6 tanóra van adva. 

A témakörön belül hat paragrafus van. A standard program szerint nem kell tanítani a 

génexpressziót és annak szabályozását az eukariótákra. 

Fogalmak, amelyeket el kell sajátítani: heterózis hatás, rokon és nem rokon keresztezés, 

autoszómás domináns, autoszómás recesszív, orvosi genetika, génterápia, molekuláris 

diagnosztika, nemesítés, korszerűsítés, GMO szervezet, sejt és szövettenyészet, klónozás. 

 

2020/21-es tanévtől a 11. osztályos biológia tantárgy oktatása megváltozik. 

Összesen 70 óra van megadva a tantárgy oktatására, ami heti 2 tanórát von maga után. 

Az alábbi témakörök oktatása valósul meg, ami a 10. osztály folytatása: 

 Alkalmazkodás 

 Az egészséges életmód biológiai alapjai 
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 Ökológia 

 A fenntartható fejlődés és a környezetgazdálkodás 

 A biológiai kutatások alkalmazása az orvostudományban, a szelekcióban és a 

biotechnológiában. 

Alkalmazkodás (20 óra) 

• Az alkalmazkodás, mint az élőlények közös tulajdonsága. 

• Az alkalmazkodás általános törvényszerűségei. 

• Pre - és posztadaptáció. Az adaptáció jellemzői. 

• A molekuláris és sejt szintjén kialakuló adaptációk. 

• Az élőlények alkalmazkodásának stratégiái. 

• Az ökológiailag plasztikus és nem plasztikus fajok fogalma. 

• Az adaptív radiáció fogalma. 

• A növények és állatok életformái, mint a környezethez való alkalmazkodás formái. 

• Az ökológiai niche, mint egy adott faj környezetéhez való alkalmazkodásának 

következménye. 

• A valódi (coevolúció) és coadaptáció fogalma. 

• A fő életterek és az élőlények hozzájuk való alkalmazkodása. 

• Az élőlények hőszabályozásának módjai. 

• A szimbiózis és formái. 

Az egészséges életmód biológiai alapjai (12 óra) 

• Az ember egészségével foglalkozó tudományok. 

• Az egészséges életmód elvei. 

• Az egészséges életmód alapjai: a racionális táplálkozás, a mozgás, a személyes és 

társadalmi higiéné, pihenés. 

• Biztonság és szexuális kultúra. 

• Az alkohol, a dohányzás és a kábítószerek negatív hatása az egészségre. 

• A stressz és a környezet hatása az ember egészségére. 

• Az ember immunrendszere. Az immunkorrekció, az immunterápia. 

• A fertőző és nem fertőző és a járványos nemi betegségek megelőzése. 

Gyakorlati munka: Fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatos javaslatok kidolgozása. 

Projekt: Egészségem megőrzésének egyéni programja. 

Ökológia (15 óra) 

• Az ökológia tárgya, feladatai és módszerei. 
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• Az ökológia kapcsolata más tudományokkal. 

• Az ökológiai törvények. 

• Az ökológiai tényezők és csoportosításuk. 

• Az ökológiai tényezők egyedekre és társulásokra gyakorolt hatásának 

törvényszarűségei. 

• A szteno és euribionták. 

• A populációk és csoportosításuk. 

• A populáció szerkezete és jellemzése. 

• Az egyedszám és a sűrűség szabályozásának mechanizmusai. 

• A populációk szerepe az ökoszisztémákban. 

• Az ökoszisztémák tulajdonságai és jellemzésük. 

• A különböző fajú egyedek közötti kapcsolatok az ökoszisztémákban. 

• Az ökológiai szukcesszió, mint a szukcesszió fejlődési folyamata 

• A szukcesszió okai és típusai. 

• Az agrocönózisok. Szerkezetük és fennmaradásuk sajátosságai. 

• Az agrocönózisok hatékonysága növelésének módjai. 

• A bioszféra, mint globális ökoszisztéma. 

• Szerkezete és határai. A biogeokémiai ciklusok. 

• Vernadszkij tanítása a bioszféráról és a nooszféráról. Ennek jelentősége a globális 

ökológiai krízis elkerülése érdekében. 

• Projekt: helyi természetes vagy mesterséges ökoszisztéma szerkezeti sajátosságának 

kutatása. 

A fenntartható fejlődés és a környezetgazdálkodás (13 óra) 

• A világ és Ukrajna ökológiai problémái napjainkban. 

• A szennyezések típusai és következményei. 

• A „környezet minőségének” fogalma. 

• A környezetszennyezés kritériumai. 

• Az atmoszférára gyakorolt atropogén hatás. 

• A légszennyezés következményei és a levegővédelem. 

• A vízszennyezés. A természetes vizek minőségének romlása, a vízhiány, a vizes 

élőhelyek ökológiai állapotának értékelése. Vízvédelem. 

• Az emberi tevékenység hatása a talajra és annak következményei. 

• A talajvédelem szükségessége. 

• Az ember hatása a faji sokféleségre. 
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• A fajok aklimatizációjának és reaklimatizációjának problémái. 

• A biológiai sokféleség megőrzése. 

• Ukrajna ökológiai politikája, természetvédelmi törvények, nemzetköz vállalások. 

• Vörös Könyv, Fekete lista, Zöld könyv. 

• A fenntartható fejlődés koncepciója és annak jelentősége. 

• Természethasználat a fenntarthatósággal összefüggésben. 

• Az ökológiai gondolkodásmód fogalma. 

• A nemzetközi összefogás szükségessége a környezetvédelemben. 

• Gyakorlati munka: Vidéketek ökológiai állapotának értékelése. 

A témakörök sorrendjét az életfunkciók határozták meg. Minden témakörnek kell, hogy 

legyen ökológiai és egészségmegőrző aspektusa. A programnak 3 fő tartalmi vonala van: 

 Ökológiai biztonság és fenntartható fejlődés 

 Egészség és biztonság 

 Társadalmi felelősség 

Ökológiai biztonság és a fenntartható fejlődés a tanulók ökológiai kultúrájának, társadalmi 

aktivitásának, felelősség tudatának, környezetvédelmi aktivitásának fejlesztésére irányul. 

Az egészség és a biztonság a tanulók egészségmegőrző kompetenciájának fejlesztésére, az 

egészséges életmód kialakítására és a biztonságos élettér kialakítására irányul. 

A társadalmi felelősség az egyén felelőssége környezetéért, a társadalom felelőssége a 

környezetér, a bioetikai normák megtartása, a természettel szemben elkövetett hibák 

következményei. Fejleszteni kell a tanulókban a társadalmi és természetben zajló folyamatok 

kritikus értékelésének képességét. Vállalkozási és pénzügyi alapismereteket kell nyújtania. 

Kompetenciafejlesztés a biológia és ökológia oktatása során. Kulcskompetenciák: 

• természettudományos kompetenciák fejlesztése 

• ökológiai és egészségügyi kultúra fejlesztése 

• Élethosszig tanulás igényének kialakítása 

• Informatikai kompetenciák fejlesztése 

• Anyanyelvi tudományos kommunikációs képességek fejlesztése 

• Idegen nyelvű szakirodalmi kompetenciák 

• Matematikai kompetenciák 

• Kreativitás és vállalkozó szelleműség 

• Társadalmi és állampolgári kompetenciák 

• Önazonosság és önkifejező kompetenciák 
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Tantárgyi kompetenciák: 

A tanulóknak tudniuk kell: 

A biológia és ökológia helyét a tudományok rendszerében; 

A biológia és az ökológia szakkifejezéseit; 

Az egyed alatti és az egyed fölötti szerveződési szintek egymásra épülését; 

A biológia és ökológia alapelveinek, törvényeinek és törvényszerűségeinek ismerete; 

A biológia és az ökológia szerepét Földünk mai arculatának kialakításában. 

A tanulónak képesnek kell lennie: 

• Alkalmazni a megszerzett elméleti és gyakorlati tudást döntéshozatal vagy váratlan 

szituációkor. 

• Megtervezni saját tevékenységét és értékelni másokét az egészségmegőrzés és a 

környezethasználat során. 

• Ok-okozati összefüggések feltárására a természeti jelenségek és az ember gazdasági 

tevékenysége között és ezek hatására az egészségre 

• Etikusan használni az információs rendszereket a biológiai ismeretek felhasználásában 

és terjesztésében. 

A tantárgy oktatásának sajátossága, hogy fejlessze a tanulók kutatói kompetenciáit. 

 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

• Köszönöm a segítséget és a sok munkát Dr. Nagy Béla témavezető tanáromnak. 

• Köszönöm a segítséget azoknak a tanároknak, illetve diákoknak, akik a kérdőívek 

kitöltésében segítettek. 

• Köszönöm a segítséget azoknak a személyeknek, akik segítettek a kérdőíveket 

eljuttatni az intézményekbe. 

• Köszönöm Simon Dánielnek a segítőkészségét.  

 



NYILATKOZAT 

 

Alulírott, Ablonci Annamária biológia szakos hallgató, kijelentem, hogy a diplomamunkámat 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Biológia és Kémia Tanszéken 

készítettem, biológia diploma megszerzése miatt. 

Kijelentem, hogy a dolgozatomat más szakon korábban nem védtem meg, saját 

munkám eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök, stb.) 

használtam fel. 

Tudomásul veszem, hogy a dolgozatomat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola könyvtárában a kölcsönözhető könyvek között helyezik el. 
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