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Függelékek
Bevezetés
Manapság a klasszikus tanítási eszközöknek, mint a könyvek, tábla, írásvetítő, egyre inkább versenyezniük kell
az új médiumokkal. Az otthonokban csakúgy, mint az iskolákban egyre szélesebb körben elterjedt az internet
hozzáférés, és az információ mennyisége, melyhez ez által hozzáférünk óriási.A diákok felhasználják a házi
feladataikhoz, a tanárok a felkészüléshez. Tanároknak szóló online szolgáltatások és oktatási-nevelési centrumok
segítenek ötletekkel az új lehetőségek kiaknázásában. Ez a kézikönyv egy példát mutat be arról, hogy hogyan
integrálhatunk egy természettudományos anyagból, mely jórészt az éghajlatra koncentrál, bizonyos részeket a
földrajz, kémia, fizika illetve biológia tanításba. A világ legnagyobb internetes éghajlat enciklopédiájára, illetve
a német intenetes szakszolgálat, a „Teachers online” által kifejlesztett elképzelésekre építve, kereteket, illetve
konkrét példákat szolgáltatunk a természettudomány modern tanítási módjaihoz.
1.

Mi az ESPERE?

Az éghajlatról ma birtokunkban lévő legfrissebb tudás eljuttatása az iskolákba, a tanárok, diákok és a
szélesebb közönség számára érthetőbbé tétele az ESPERE projekt (Environmental Science Published for
Everybody Round the Earth) első számú célkitűzése. Egy nemzetközi projekt keretében, melyben különböző
országok oktatási intézményei, tanárai és tudósai vettek részt, egy Éghajlati Oktatási Hálózat (ESPEREENC épült fel, és egy nagy Éghajlati Enciklopédia készült el 2003-2004-ben.
Egyre gyakrabban szerepelnek az újságok főcímei között olyan témák, mint az ózonlyuk, az üvegházhatás,
globális felmelegedés és az óceáni áramlatok megváltozása. Az éghajlatváltozás nagymértékben meg fogja
határozni az életfeltételeket a következő generációk számára. Jóllehet a megbízható háttértudás az éghajlati
rendszert illetően gyakran hiányzik a tanulók, szüleik, és néha még a tanárok körében is. Nincs megbízható
információ, a hírek ellentmondásosak és nehezen értelmezetőek. A tudományos tudás nagyobb iramban
gyarapszik, mint ahogy azt a tanítási anyag követheti.
Az ESPERE az éghajlati rendszer több aspektusáról informál: a levegőről, amit belélegzünk, az ózon, és már
nyomokban fellelhető gázok jelentőségéről, arról, hogy milyen módon befolyásolja az óceáni körforgás,
illetve az óceánokban fellelhető fitoplankton éghajlatunkat. Az időjárási jelenségeket elmagyarázza,
csakúgy, mint azt az óriási hatást, amit a vízpára, a részecske formálódás és a felhőképződés gyakorolhat a
jövő éghajlatára. Ezen kívül szól a városi speciális körülményekről, és az éghajlat, illetve az éghajlati
változás hatásáról a gazdálkodásra, és az élelem ellátásra. Természeti folyamatokat hasonlít össze az emberi
behatással, és politikai döntéseket és nemzetközi egyezményeket elemez ki. Sok tanítási egységben és
munkalapon foglalkozunk alapvető folyamatokkal, terminusokkal és törvényekkel, melyek szerves részét
képezik a természettudományos oktatásnak, és azzal, hogy hogyan alkalmazhatók ezek az éghajlati
rendszerben.
Az ESPERE Enciklopédia a világ minden részéről származó szakemberek jelenlegi tudását tartalmazza. Az
órai anyagokat professzionális tanárképző trénerek és tankönyvírók állították össze.
A www.espere.net címen online források és ingyenesen letölthető anyagok találhatók 7 nyelven. A projekt
sok tudós és tanár, és az Europai Unio anyagi támogatásával jött létre.
El kell gondolkoznunk azon, hogy tanulóink, és az emberiség számára az egyik legnagyobb kihívást az fogja
jelenteni, hogy megtanuljanak a megváltozott éghajlati körülmények között élni.

2.

Az ESPERE gondolata és tartalma és az ESPERE enciklopédia
2.1 A www.espere.net szerkezete

Az ESPERE egy internet alapú többnyelvű információs platform az éghajlati rendszerről. Az ESPERE két
területből áll, a nemzetközi részből (Információ az ESPERE-ről, kommunikáció és visszajelzésa Forum-on) és a
nemzeti részből (eddig 7 különböző nyelven)(az Éghajlati Enciklopédia a háttérszövegekkel, munkalapok és
interaktív eszközök).
Amikor belép a www.espere.net oldalra, a következő (nemzetközi) kezdőoldalt fogja látni:

A nemzetközi rész
A nemzetközi rész csak angolul található az interneten.
A képernyő jobb oldalán linkeket találhatnak a következő oldalakhoz:
Projetk ESPERE-ENC 1. információ a projektről 7 nyelven
2. információ a nemzetközi ESPERE szervezetről
About ESPERE
3. linkek a projektekkel és az éghajlati rendszerrel kapcsolatban
7 nyelven
FORUM

A nemzeti rész
Ha kiválaszt egy nyelvet a bal oldali menüsorból belép a nemzeti részbe, ahol különböző kategóriákban
információt fog találni a választott nyelven:
- általános információt az ESPERE weboldalról, és hogy hogyan használja
- az ESPERE Éghajlati Enciklopédiát
- az Enciklopédia összegzését „Az éghajlatról röviden” címmel
- eszközök és támogatás a kommunikációhoz és interakcióhoz
- és valószínűleg részeket aktuális témákról és projektekről
Az Éghajlati Enciklopédia
az ESPERE magja. Az enciklopédia 8 témája a következő:

Minden egyes téma sok szöveget és munkalapot tartalmaz az órai munkához. A szövegeket UNIT-okra
osztották, és két szinten készültek: alap és több. Ennek a kézikönyvnek a „Hogyan használjuk?” fejezetében
részletesen bemutatjuk, hogy hogyan lehet tájékozódni az Enciklopédián belül.
Mivel az ESPERE Szervezet azt tervezi, hogy a jövőben folyamatosan frissíti, illetve változtatja a weboldal
tartalmát, az oldal szerkezete változhat. Ennek ellenére az Éghajlati Enciklopédia az oldal magja marad a
későbbiekben is.
2.2 Az Enciklopédia tartalma és kapcsolódó információk
Az ESPERE Éghajlati Enciklopédia azért készült, hogy mélyebb betekintést nyújtson az éghajlati rendszer
különböző részeibe, és abba, hogy ezek hogyan kapcsolódnak össze. Az összesen több száz oldal terjedelmű
szöveges oldalak, és a több száz illusztráció lehetővé teszi, hogy az Enciklopédia mélyebben elmagyarázza az
éghajlatot, mint amennyit általában az iskolában tanulunk, vagy a hírekben hallunk róla. Ennek ellenére nem
összegez többet, mint az éghajlattudomány alapjait érthető módon.

A legjobb módja, hogy általános képet kapjunk az Enciklopédiáról ha rákattintunk a „Az éghajlatról Röviden”
című sorra (bal oldali menüsor)
Itt az enciklopédia minden területéről találhatnak egy rövid összefoglalót, továbbá linkeket magához az
enciklopédiához. A különböző témák közötti navigálás legkönnyebben a jobb felső sarokban lévő táblázat
segítségével valósítható meg. Két szint között lehet választani: alap és több.

Az “Alsó Atmoszféra” című rész leírja a troposzféra fő jellemzőit és a levegő összetételét. Foglalkozik
az üvegházhatással, a troposzférában zajló ózonképződéssel, illetve az ózon szmoggal. Ezen kívül leírja a fő
atmoszférikus kémiai reakciókat, illetve az atmoszférakutatásban használt technikákat.

A “Magas Atmoszféra” című fejezet a sztratoszférával foglalkozik: struktúrájával, dinamikájával és
kémiájával. Részletesen tárgyalja a sztratoszférában zajló ózonképződést és az ózonlyuk problémáját.

Az „Időjárás” témakörben elmagyarázzák az időjárás jellemzőit, a légnyomásrendszereket, frontokat és
az atmoszférikus körforgást. Leírja az El Ninot, az Észak Atlanti Oszcillációt és a fő globális szélrendszereket.
Több oldal foglakozik az extrém időjárási képződményekkel (viharok, áradások) és hatásukkal, míg más
fejezetek az időjárás előrejelzés módszereivel, és azok múltbeli fejlődésével foglalkoznak.

A “Felhők és részecskék” a következő témakör, mely elmagyarázza hogy hogyan képződnek a felhők
és az atmoszférikus részecskék és hogyan befolyásolják az éghajlati rendszert csakúgy, mint egészségünket.

A következő fejezet a “Városok éghajlata”. A légszennyezéssel kapcsolatos fogalmakat (eredete,
hatása) követi a helyi nagyvárosi éghajlat jellegzetes jellmezőinek a bemutatása (például a városi hőszigetek).
Végül szól a savas eső problémájáról.

Az “Óceánok” című fejezet az óceánok és az atmoszféra kölcsönhatásáról szól. Az óceáni áramlatok és
a levegő-tenger gáz csere (például hogy veszi fel az óceán a széndioxidot) szerepét is bemutatja. Több oldal szól
arról, hogy a phytoplankton és a tápanyag bevitel (például vas) hogyan befolyásolja az óceáni folyamatokat.
Továbbá foglalkozik a tengerszint emelkedés problémájával is.

Az éghajlatnak a mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról olvashatunk az “Élelmiszer és Éghajlat” című
fejezetben. A szárazság, az élősködők illetve a betegségek problémáján kívül foglalkozik az üvegházhatás és az
éghajlatváltozás befolyásával. A jövőbeni modellezett éghajlati változások hatásait is bemutatja választott
példákon keresztül.

Az “Ember és az Éghajlat” című fejezet az emberi eredetű éghajlatváltozást tárgyalja, eredetét,
kiterjedését és lehetséges hatásait (figyelembe véve az egyes régiók különböző sérülékenységét, és a változáshoz
való alkalmazkodási képességeit) és a mitigáció módjait. Foglalkozik az éghajlatot érintő különböző nemzetközi
egyezményekkel, és technikákkal vagy cselekedetekkel, melyekre egyéni polgárok vállalkozhatnak.
Az egyes részek tartalmaznak utalásokat a többi részre, illetve belső linkeket is. De eléggé függetlenek
egymástól ahhoz, hogy önállóan felhasználhatók legyenek egy-egy tanóra anyagaként.

3. Hogyan használjuk?
A nemzetközi kezdőoldal
Az ESPERE-ENC egy sok komponensből álló nemzetközi projekt. Az Éghajlati Enciklopédia képezi a magját. A
www.espere.net címre kattintva belépünk az összefoglaló nemzetközi honlapra.

Itt vagy megtalálhatja az alapvető információt az ESPERE Szervezetről angolul a jobb oldalon (nemzetközi
részleg), vagy egyenesen az Ön nyelvének a kezdőoldalára mehet a bal oldalon (nemzeti részleg).
A nemzeti kezdőoldal

Minden nemzeti kezdőoldalon megtalálhatók az alapvető navigációs eszközök felül a vízszintes eszközsoron, és
egy változó navigációs eszközök bal oldalon egy függőleges eszközsoron. Magában az Éghajlati
Enciklopédiában található még egy navigációs táblázat a jobb felső sarokban, ahol megtalálhatóak a témák és a
szintek.
Mi található a bal oldali eszközsorban a nemzeti kezdőoldalon?
Hol találom...?
Rövid
összefoglaló
Éghajlat
Enciklopédia
Kapcsolat
Rólunk

1. „Hol találom”- rövid magyarázatot ad, hogy hogyan navigáljunk az Enciklopédián
belül, és a hozzá kapcsolódó információ között.
2. „Rövid összefoglaló”- elvezeti Önt az éghajlati rendszer áttekintéséhez és az
Enciklopédiában tárgyalt témák összefoglalójához.
3. „Éghajlat Enciklopédia”- egyenesen az Enciklopédiához visz. Az Enciklopédia
kezdőoldalán található a tartalom összefoglalása.
4. „Kapcsolat”- információt biztosít a kapcsolattartó személyekről.
5. „Rólunk” – az ESPERE-Educational Project on Climate (ESPERE-ENC) projekt rövid
bemutatása.

Az ESPERE keretet biztosít további projektek számára, melyeket még azoban nem terveztünk meg, ezért a lap
megjelenése kis mértékben változhat. Kérem informálódjanak a „Hol találom?” részben.
Az Éghajlat Enciklopédia
A hatalmas „Éghajlat Enciklopédia” képezi a webhely magját. Kattintson az „Éghajlat Enciklopédia” linkre, és
be fog lépni az éghajlatrendszer világába.

Az Enciklopédia – témákból áll, melyek
tanítási egységekre vannak osztva, melyek
szövegekből és munkalapokból állnak.
Annak érdekében, hogy látni lehessen, hogy Ön éppen hol van az Enciklopédián belül, kifejlesztettünk egy
többszintű navigációs rendszert, mely minden oldalon megad egy teljes áttekitést. A jobb oldalon található
egy táblázat, mely bemutatja, az Enciklopédia felosztását témakörök szerint. Itt kiválaszthatja, hogy az
éghajlaton belül mely témakör iránt érdeklődik: válasszon a témakör sorból és klikkeljen az „alap”, vagy a
„haladó” szintre.
A témakörök nevei eléggé általánosak, ezért az Enciklopédia kezdőoldalán a navigátor alatt egy térkép található
a tanegységek listájával, szövegekkel illetve munkalapokkal, mely lehetővé teszi, hogy együtt láthassa a tárgyalt
tanegységet, és annak tartalmát. Íme egy példa:

A témakör és a szint kiválasztása után (például „Időjárás” alap) a kezdőoldal jelenik meg.

Addig, ameddig ugyanazon a témakörön belül van, a témakörnek megfelelő színt találja a bal oldali soron (jelen
esetben világos szürke) a témakör főcíme és a témakör ikonja a lap fehér részének a tetején. Egy al-navigáló
található bal oldalt. Itt választhatja ki a tanegységet, és a meghatározott szöveget, mely iránt érdeklődik. A bal
oldali menün belül keresztül-kasul bejárhatja az összes témakört mindkét szinten. Csak abban az esetben van
szüksége a felső jobb oldali táblázatra, ha témakört szeretne váltani.
A két szint közül az „Alap” 13-15 éves diákok számára, míg a „Haladó” 16-18 éves diákok számára készült.
Ennek ellenére ez csak egy ajánlat a felhasználók számára, a tanárok és a diákok egyénileg eldönthetik, hogy
mely részeket milyen mélységben szeretnék tanulmányozni. Minden egyes tanegység 3-4 szöveges részből áll,
melyek a témakör különböző aspektusait magyarázzák, kiegészítve diagrammokkal és fotókkal. Sok oldal alján
linkek találhatók az Enciklopédia más oldalaihoz, melyek nagyon hasznosak lehetnek a témakör mélyebb
megértése céljából. Végül a lábrészben a szerzőkről, és a legutolsó frissítésről találhatunk információt.
Minden tanegységben találhatók munkalapok, melyek gyakran a szövegekre való utalásokat tartalmaznak. A
munkalapok interaktív kvízeket, kísérletek leírását és önállóan végzendő feladatokat tartalmaznak, melyek
megkönnyítik a bemutatott anyag megértését. A szövegeket angol, német, francia, lengyel, magyar, norvég és
spanyol tudósok írták. A munkalapokat német és norvég pedagógusok készítették, akik a földrajz, kémia és
fizika oktatására specializált intézményekben dolgoznak.
A link lista
Az interneten különösen angol nyelven, de más nyelveken is nagyon sok információ található az éghajlatról.
Ezek a kiadványok nagyon hasznosak lehetnek, hogy mélyítsék egy adott témakörre a rálátásukat, illetve hogy
alternatív aspektusokat, vagy kapcsolódó témákat találjanak köztük, melyeket nem találhatnak meg az ESPERE
oldalain. Minden tanegységen belül lehetőségük van a „link listára” kattintani, ahol további olvasmányokhoz
találhatnak web címeket. A link listát nagyjából a témakör és a nehézségi fok szerint rendszereztük. Mivel az
internetes anyagok gyorsan és folyamatosan változnak, nem tudunk garanciát nyújtani a válogatás minőségét és
aktualitását illetően. Mindenesetre reméljük, hogy a lista jó kiindulópontot jelent a további kutatáshoz, illetve mi
is szeretnék tovább fejleszteni.

Kommunikáció
Az ESPERE -ENC nem csak abból a célból készült, hogy magas színvonalú anyagot biztosítson, hanem azért is,
hogy elősegítse a kommunikációt a tanárok, diákok és a tudósok között. Kérem használják a kommunikációs
eszközöket, kérjék az internetes folyóiratot, használják a kapcsolattartó címeket bármikor ha kérdés merül fel, és
írják meg őket az interaktív forumba, amíg a tudósok tudnak válaszolni a kérdéseikre. Minden kommunikációs
eszköz elérhető a nemzeti kezdőoldalról. A tanárokat különösen várjuk, hogy lépjenek be az ESPERE-be, és
segítsenek megvalósítani a kezdeményezés célját.
4. Az ESPERE és a tanterv
Az ESPERE Éghajlat Enciklopédia különböző tantárgyak (földrajz, kémia, biológia és fizika) tanítását
gazdagíthatja, azonban az éghajlatot legtöbbször mégis a földrajzhoz kapcsolják.
A Charter on Geographical Education (a Földrajzoktatásról szóló Megegyezés), melyet a Comission on
Geographical Education of International Geographical Union (a Nemzetközi Földrajzi Társaság Földrajzoktatási
Bizottsága) adott ki 1992-ben (elérhető a
http://education.qut.edu.au/~lidstone/clb361/Module1/Chartertext.htm címen) azt állítja, hogy a földrajz
tanmeneteket az egész világon kétféle elv szerint szerkesztik : mint regionális tanulmányokat és mint tematikus
tanulmányokat. A tematikus tanulmányokon alapuló tanmenetek 3 csoportra oszthatóak, úgy mint,
szisztematikus, téma-alapú, illetve rendszer alapú megközelítések. Az éghajlathoz kapcsolódó témák
megtalálhatóak
1. A fizikális földrajz szisztematikus megközelítésében mint éghajlat földrajz,
2. a téma-alapú megközelítésben (környezeti minőség, szociális-térbeli egyenlőltenségek, kockázatok és
katasztrófák, globális változás, populáció dinamika, urbanizáció, éhezés a világon, energia gazdálkodás, faji,
nemi és vallási egyenlőtlenségek, a növekedés korlátai, krízis zónák (szociális, természeti, gazdasági), a fejlődés
problémái és stratégiái, fenntartható fejlődés),
3. rendszer-alapú megközelítés: az éghajlat rendszer mint a föld egyik fizikai rendszere.
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/346.html függetlenül attól, hogy milyen megközelítést használ a tanár a
tanítás során, mert az éghajlati témák sok szempontból és sok kontextusban kerülnek bemutatásra az
Enciklopédiában. Azonban hiszük, hogy az éghajlatról nem csak a földrajzórán kellene tanulniuk a diákoknak,
hanem más természettudományi órák keretein belül is, mert az éghajlat teljes megértése nem csak földrajzi
tudást igényel. Ezért itt most bemutatjuk a kapcsolatot az ESPERE Enciklopédia és különböző
természettudományi tanmenetek között.
Tanterv részek
Fizika: hőtágulás, hőmérsékletmérés
10. évfolyam (gimnázium)
a párolgás és a lecsapódás
11. évfolyam
a fénytörés, fényvisszaverődés
11. évfoyam (gimnázium)

ESPERE témakörök
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/3ho.html
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/346.html
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/27l.html
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/34g.html

Kémia: A pH jelentősége az élő szervezetekben.
Indikátorok, kémhatás vizsgálat
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/3hl.html
9. évfolyam
Biológia: növényi anyagcsere, autotrófia és
fotoszintézis
9. évfolyam

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/3le.html

Földrajz: a mezőgazdasági termelés feltételei
11. évfolyam

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/3ld.html

5. Módszertan: az ESPERE anyagok használata az iskolákban
Első sorban a tanár az, aki meghatározza hogyan kezelje az ESPERE anyagokat. Azonban az ESPERE olyan
eszközöket biztosít, melyek a modern, aktív oktatási modell megvalósításához szükségesek. A modell azon
alapul, hogy a tanulót aktívabb részvételre sarkallja az órán, ami a tananyag jobb elsajátítását eredményezi.
Sok módszer létezik a természettudományi tárgyak oktatásában, hogy elérjék ezt a célt. Az éghajlat oktatása
nem korlátozódhat egy tantárgyra, például földrajz. A hatodik fejezet bemutatja, hogy hogyan használjuk az
ESPERE-t különböző technikai feltétek mellet, míg a hetedig fejezetben kész óravázlatok találhatók. Így
minden tanár kiválaszthatja, hogy mely tartalom és módszer az, amely a legjobban érdekli. Ha ugyanabból
az iskolából több tanár is alkalmazza az ESPERE anyagot, akkor a projekt módszer a legmegfelelőbb.
Amennyiben olyan részeket tanítanak az éghajlatról, mely a tanulók között széles körben ismert, úgy a
tanulók aktivizálására alkalmas módszerekből lehet választani, melyek a tantárgyak közötti integrált
tanításon alapulnak.
5.1. Projekt módszer
Ennek a módszernek a fő elgondolása, hogy több tanuló dolgozik egy közös projekten, mely több tanítási
órát vesz igénybe, és a projekt maga kutatási jellegű. E feladat során a tanulók nagy aktivitást tanusítanak,
mivel egy konkrét feladaton dolgoznak hosszú ideig. A diákok függetlenebbekké és kreatívabbakká válnak,
és a világról alkotott képük holisztikusabbá válik az oktatás interdiszciplináris jellege miatt. A végső
eredmény tartalmazhat írott jelentéseket, albumokat, fotókat, térképeket, bizonyos tárgyak gyűjteményét,
web oldalakat, videofilmeket, stb. Az ESPERE pályázatra beadott munkák némelyike kisebb projektek
eredményei voltak, és beváltották az előzetesen hozzájuk fűzött reményeket. A projekt módszer arra is
felhasználható, hogy megtervezzék és kivitelezzék a tanulók helyi akcióit, melyek a környezetvédelemre
irányulnak. A projekt módszer szoros együttműködést kíván az egy iskolán belül dolgozó tanároktól.
A módszert néhány lépésben lehet megvalósítani:
1. Előkészületek
a, a projekt témájának kiválasztása
b, bizonyos eszközök és módszerek megadása
c, a tartalom kiválasztása,
d, időrend és beosztás meghatározása,
e, a projekt egyes részeinek kidolgozásáért felelős személyek kiválasztása
f, a projekt végeredményének és a tanulók aktivitásának részletes értékelési kritériumainak meghatározása
g, a kooperáció szintjének meghatározása a projekt egyes részeinél (mely részek igényelnek egyéni munkát,
melyek készülnek csoportosan)
3.

Megvalósítás

a, a diákok a projekt egyes részein dolgoznak
b, a tanár megfigyeli a tanulók aktivitását és megvitatják mind a jelenlegi eredményt, mind a felmerülő
problémákat
c, a megvalósítás során létrejött változtatások, melyek az eredeti elgondolástól eltérnek, által fejlődik a
projekt
d, a munka előzetes értékelése
4.

Bemutatás

a, a munkának a projekten dolgozó csoporton belüli bemutatása
b, külső bemutatás:
- írásos jelentés készítése a helyi hatóságok számára (ha megfelelő)
- kiállítás az iskolában
- bemutató szervezése
- filmkészítés
- weboldal készítése
5.

Értékelés

a, a csoport munkájának értékelése
b, a tanulók munkájának értékelése a csoporton belül
c, a tanulók értékelése a helyi osztályozási rendszer szerint

A projekt tervezetét még az elején alaposan át kell gondolni, különös tekintettel a téma, a célok és a
különböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködését illetően. Olyannyira, hogy a tanárok közti jó
együttműködés, a lelkesedésükkel karöltve, lehet az ESPERE anyagaira épülő projekt kiindulópontja. Amint
elkészült egy világos tervezet, az együttműködés nem okozhat nagyobb problémát, mivel az szisztematikus
és következetes. A bemutatás a munka egyik legfontosabb fázisa. Különösen a külső bemutatás az, mely a
végeredménynek szélesebb tartalmat ad. A tanulók megtanulhatják, hogy munkájuk más embereknek is
hasznos, nem csak jó jegyet eredményez az ellenőrzőjükben. A bemutatást már a tervezés fázisában
alaposan ki kell dolgozni annak érdekében, hogy a diákok munkáját értékelhetővé tegyük a helyi hatóságok
számára is amennyire csak lehetséges. A munka belső értékelése is nagyon fontos. A tanuló információt kap
arra nézve, hogy hogyan értékeli munkáját a többi diák, illetve a tanár, ami a motiváció fontos részét képezi.
A projekt módszer a legmegfelelőbb az ESPERE anyaginak felhasználására a tanítás során, de a projekt
egyes részein belül különböző más módszerek is alkalmazhatóak.
5.2. Más módszerek
A módszerek, melyek jól használhatóak vagy egyénileg az órai munkában, vagy a projekt módszeren belül a
következőek:
1. Egy szöveg feldolgozása: az ESPERE anyagainak esetében ez főleg a számítógép képernyőjén megjelenő
szöveget jelenti, de minden egyes oldal kinyomtatható (megtalálható a nyomtató ikon a lapokon a főmenü
felső részén). A tanár irányíthatja, formálhatja a tanulók elképzeléseit arra vonatkozóan, hogy mivel fognak
a későbbiekben foglalkozni, ha a szabadságot ad nekik, hogy az ESPERE Enciklopédia egyes részeit
önállóan vizsgálják, dolgozzák fel.
2. Leírás: egy jelenség vagy folyamat analízise és megfigyelése és a hatékony problémamegoldás
megköveteli, hogy a diákok rendelkezzenek az analizálandó tárgyról pontos tudással és leírással.
3. Megfigyelés: az egyik leggyakoribb módszer a környezeti kutatásban a jelenség vagy folyamat
megfigyelése azon a területen ahol az iskola elhelyezkedik, vagy ahol a tanuló lakik. Ahhoz, hogy ez a
tevékenység hatékony legyen a tanárnak alaposan elő kell készítenie azt. A tanulónak tudnia kell, hogy mire
kell figyelnie, mit várhat és hogy hogyan készítsen jelentést a látottakról a későbbiekben.
4. Mérés: ez elengedhetetlen része a jó terepgyakorlatnak és megfigyelésnek.
5. Prezentáció: más országokban és kontinenseken található tárgyak bemutatása modern didaktikai eszközök
segítségével elegendő tudást biztosít a tanulók számára, hogy elemezzék azt. Olyan tárgyak indirekt
megfigyeléséről van szó, melyek nem hozzáférhetőek a diákok számára. A diákok mégis tanulhatnak róluk a
modern média segítségével mint a film, fotók, Internet, videók, stb. Ezért nagyon fontos, az iskolák
ellátottsága a modern didaktikai eszközök terén.
6. Gyakorlat: a terepgyakorlatok nagyon jól kiegészítik a tudást, melyet a tanulók az internetes anyag
tanulmányozásával szereztek. A tanulók a valóságban igazolhatják a hipotéziseket és a tudást, amihez egy
adott jelenségről hozzájutottak az osztályban. A terepgyakorlat a legjobb módszer a környezetről való direkt
tanuláshoz, és ez felel meg legjobban a természettudományos tárgyak jellegének.
7. Megbeszélés: nagyon hasznos a probléma megoldásában a különböző fázisokban. Az ESPERE anyag jó
kiindulópont lehet egy az osztályban vagy internetes fórumon szervezett vitához, megbeszéléshez.
8. Esettanulmány módszer: a természettudományos tárgyak tanításának egész folyamatának jellemző része.
A diákok egyénileg jutnak általános tudáshoz a jól választott példák bemutatásán keresztül, mely lehetővé
teszi, hogy meglássák a környezeti témák széles spektrumát.
9. Mentális térkép: egy probléma megoldásának vizuális bemutatása nagyon hatékony eszköz a megbeszélés
során. Lehetővé teszi, hogy a diákok egész csoportja részt vegyen és bekapcsolódjon a megbeszélésbe.
10. Beszélgetés: tények, jelenségek és folyamatok, melyekről a diákok az internetes oldalakról szereztek
tudomást jó kiindulópontjai lehetnek a tanár által kezdeményezett beszélgetésnek egy kiválasztott éghajlati
jelenségről.
11. Didaktikus játékok: az éghajlati és környezeti témák jó alapul szolgálhatnak didaktikus játékokhoz,
például környezeti hatások előrejelzése egy környezeti tényező megváltozása esetén.
12. Problémamegoldó módszer: nagyon hasznos a diákok azon képességének fejlesztéséhez, hogy önállóan
szerezzék meg a tudást. A tanulók a tanár segítségével megpróbálják a lehető legjobb megoldást megtalálni
egy problémára. Már birtokában vannak a feladathoz szükséges tényeknek. A módszer legérdekesebb része
a probléma megalkotása és a probléma keresése, mindemellett nagy nevelési értékkel is bír.

6. Hogyan használható az ESPERE különböző technikai feltétek mellett?
Ami a technikai feltételeket illeti az iskolában az Internet hozzáférés nagyon fontos. Bár sok iskolában van
írásvetítő, projektor vagy video, az ESPERE anyagának feldolgozásához a legfontosabb eszköz egy
számítógép és internetes hozzáférés, és sajnos sok iskolában nem áll rendelkezésre. Az Enciklopédia
hozzáférhető CD ROM változatban is, de mivel elképzelhető, hogy az ESPERE anyagait fejleszteni fogják ami gyakran megtörténik az internetes anyagokkal – a CD változat hamarosan elavulttá válhat. De az
ESPERE anyagainak használatakor nem szükséges, hogy minden tanuló az óra minden percében a
számítógép előtt üljön. Az Internet használatán kívül a tanulók sok más tevékenységben kell, hogy részt
vegyenek. Az Internet és a számítógépek csak eszközök, szerepük túlértékelése hátrányos lehet a hatékony
tanításra nézve. Az alábbiakban bemutatunk különböző lehetőségeket az ESPERE anyagainak
felhasználására különböző technikai felszereléssel rendelkező iskoláknak.
A technikai feltételek értékelése a következő modell szerint történhet:
1) Nincs sem Internet hozzáférés, sem számítógép az osztályteremben – az ESPERE anyagai nyomtatott
formában vagy írásvetítőn használhatók,
2) Csak egy gép áll rendelkezésre (Internettel vagy anélkül) az osztályteremben – az ESPERE anyagai CDről vagy az Internetről használhatók projektor segítségével, míg a munkalapok kinyomtathatók,
3) Minden tanuló hozzáférhet az ESPERE anyagaihoz (CD/Internet) – hagyjuk a tanulókat a számítógépen
dolgozni, és adjunk nekik nyomtatott útmutatót (lehet elektronikus is).
Az Internet hozzáférés (2. és 3. pont) a következő előnyöket nyújtja: külső linkek (több, és nem ESPERE
információ), fórum (elektronikus tanítás/tanulás), kommunikáció (több infromáció, kérdések).
Figyelembe véve a számítógép használat didaktikus aspektusait a tanításban a fenti modell tovább
fejleszthető a következő módon:
6.1 Korlátlan Internet hozzáférés és számítógépek
Ha a diákoknak és a tanároknak korlátlan hozzáférésük van az Internethez mind az iskolában mind otthon,
ez ideális feltételeket jelent az ESPERE anyagainak feldolgozásához. Ez lehetővé teszi a tanár számára,
hogy az Enciklopédiát az órán használja. A tanár bármelyik pillanatban megkérheti a tanulókat, hogy
lépjenek be az Enciklopédia egy adott oldalára és ott oldjanak meg egy adott feladatot. Az anyag
felhasználható arra, hogy bármilyen téma tanítását gazdagítsák vele. A diákok számára házi feladat lehet,
hogy keressenek meg bizonyos információt az Enciklopédiában, vagy töltsék ki a munkalapokat. A
végeredményt beadhatják az órán, vagy elküldhetik a fórumba, ahol a tanár megtalálhatja és értékelheti azt.
Az tanítási óra is teljes egészében felépíthető az ESPERE Enciklopédiára alapozva. Aztán a diákok az órán
végig a számítógépen oldják meg a feladataikat, de a tanár irányítja és felügyeli munkájukat. Az internethez
való korlátlan hozzáférés sokat segít az oktatási projekt megvalósításában, mivel, például az anyagot nem
kell fénymásolni, és a tanár kevesebb időt tölt az anyag előkészítésével. Ezen kívül a tanulók részt vehetnek
újabb Enciklopédia oldalak kifejlesztésében, és hozzájutnak a legfrissebb hírekhez, melyek az ESPERE
oldalain jelennek meg. Az ilyen jó technikai feltételek segítenek kifejleszteni az oktatás egy új modelljét, és
a diákok számára nagyobb rugalmasságot biztosít a munkájuk megszervezésében.
6.2 Csak a tanárok számára hozzáférhető az Internet
Ha csak a tanár fér hozzá az ESPERE web oldalaihoz, úgy felhasználhatja az Enciklopédiát arra, hogy
feladatokat készítsen a tanulók számára. Ebben az esetben az Internet csak információforrás. A tanár
lemásolhatja a – különösen grafikus – anyagokat az Internetről és írásvetítővel kivetíthető anyagot készíthet
belőle. Minden szöveg és munkalap hozzáférhető nyomtatott verzióban (minden oldalon van egy nyomtató
ikon a felső sorban) Ily módon úgy is használható az anyag, ha a tanulók egyáltalán nem férnek hozzá az
Internethez. Az is lehetővé válik a tanár számára, hogy hozzájáruljon az ESPERE weboldalához, és ott
elhelyezze a saját anyagát, illetve a tanulók által kifejlesztett anyagot. A tanár felügyeli a tanulók és a
weboldal kapcsolatát, például meghatározza, hogy mely hírek érjenek el a diákokhoz. Amennyiben
korlátozott az Internet használata ez jelentősen megnöveli a tanár munkáját, de mégis lehetővé teszi, hogy a
tanítást gazdagítsa. Abban is segít, hogy megszűrje az Interneten található információt, ami sok esetben nem
más, mint „információs zaj”.
6.3 Az Internethez és a számítógépekhez való korlátozott hozzáférés
Amennyiben a tanár és a diák is csak korlátozottan használhatja az Internetet, például délutánonként a
könyvtárban, úgy nincs lehetőség a digitális média órai

Felhasználására. Másrészről mindenki szereti megspórolni az Internet leghatékonyabb felhasználása
érdekében a sok időt igénylő szörfözést. Ezért a tanár megkérheti a diákokat, hogy oldjanak meg bizonyos
feladatokat az ESPERE Enciklopédia felhasználásával, de ezeket a feladatokat alaposan át kell gondolni, és
meg kell bizonyosodni róla, hogy a feladat megoldása nem igényel túl hosszú Internetes hozzáférési időt.
Ebben az esetben az ESPERE csak az órán feldolgozandó információk forrása. Ha feltételezzük, hogy az
ESPERE anyagok oktatása legalább részben az órán valósul meg, akkor a korlátozott internetes hozzáférés
automatikusan magával vonja, hogy az anyagot iskolai órán kívül kell előkészíteni. De nem szabad
elfejtenünk, hogy rendelkezésre áll, és megrendelhető az Enciklopédia CD-ROM változata, mely nem
igényel Internet hozzáférést. Még korlátozott Internet használati lehetőségek mellett is készíthet a tanár
nyomtatott anyagot az Enciklopédiából. A diákok közvetlenül is kapcsolatba léphetnek az ESPERE-vel,
nem csak a tanárokon és az Interneten keresztül, hanem részt vehetnek az ESPERE által szervezett
versenyeken, melyek az ESPERE weboldalán kerülnek meghirdetésre.
6.4 Szórványos Internet kapcsolat
Sok iskola rendelkezik számítógépekkel és Internet kapcsolattal, de sok esetben ezt az informatika tanítás
számára tartják fent. De néha más tantárgyi órákat is megtarthatnak ezekben a számítógépes termekben.
Ilyen körülmények között a tanár kivételes helyzetben van, mert ő maga szinte korlátozás nélkül
használhatja az Internetet, de a diákoknak csak az órán van lehetőségük használni. Ahhoz, hogy jól
kihasználhassuk ezt a helyzetet, az órát nagyon jól elő kell készíteni. A tanárnak arra kell figyelnie, hogy
csak olyan témákat válasszon, melyekhez szükséges az ESPERE Enciklopédia. A tanulóknak tudniuk kell,
hogy mit keressenek, hogyan dolgozzák fel az információt, és hogy mutassák be. Egy ilyen típusú interentes
hozzáférés megfelelő alapot biztosít egy olyan projekt számára, melyez csak részben van szükség az Internet
használatára.
6.5 Nincs Internetes hozzáférés
Még ilyen körülmények között is alkalmazható az ESPERE Enciklopédia, méghozzá két lehetőség létezik.
A tanár kinyomtathatja az Enciklopédia részeit, és órán kívüli tevékenységekhez használhatja. A másik
lehetőség, hogy a tanár kiválaszja az anyag bizonyos részeit, beviszi őket az órára anélkül, hogy a tanulók
tudatában lennének annak, hogy ESPERE anyagokkal van dolguk. A diákok olyan anyagot használnak,
melyet a tanár készített, de például bizonyos adatokat az ESPERE weboldaláról vett. Az ESPERE anyag
ilyen felhaszálása a legnehezebb és ez igényli a legtöbb időt. Így a tanárok, miután számba vették a
lehetséges előnyöket a befektetett munkához képest, lehet, hogy nem találják elég hatékonynak, és nem
fogják használni az internetes oldalt.

7. Tanórák az ESPERE-vel
Az alábbiakban óraterveket mutatunk be, melyeket olyan tanárok készítettek, akik részt vettek a 2003/2004es ESPERE workshopon. Az anyagot a német Teachers-Online platform (http://www.lehrer-online.de)
mintája alapján szerkesztették. Minden óra kapcsolódik az előző fejezetek témáihoz (tanítási módszere,
Internet használat). Bátorítani szeretnénk a tanárokat, hogy próbálják ki ezeket az óraterveket, melyek az
ESPERE Enciklopédiára épülnek a gyakorlatban, és tapasztalataikat publikálják az ESPERE weboldalain a
függelékben megadott minta szerint.
Óratervek korlátlan Internet hozzáféréssel az iskolában
a.

Példa

Téma: Lehetséges-e a fenntartható fejlődés?
Szerzők: Malgorzata Boronska-Dabros, Agata Ciepichal, Eliza Wojtasik
Tantárgy: földrajz
A diákok életkora: 16-18 évesek (szakközépiskola)
Idő: 2 tanítási óra
Technikai feltétek: 1 számítógép internetes hozzáféréssel 3 gyerekenként
Az órán feldolgozott téma:
- milyen típusú légszennyezést bocsát ki egy adott iparág
- a legiparosodottabb országok egyben a legszennyezettebbek is?
- hogyan függ egy ország környezetvédelme az adott ország jólététől.
- mi az a fenntartható fejlődés és megvalósítható-e világszinten. Milyen feltételek mellett?
Kapcsolata tanítási programokkal
Oktatási célok:
1. Az emberiség függése a természettől és az ember hatása a környezetre.
2. Tanítási viselkedésmódok, melyek segítenek megvédeni a természetes környezetet.
3. Az emberi tevékenységek okozta környezeti fenyegetések tudatosítása.
4. Felelősségérzet kifejlesztése a természetes környezetben végzett tevékenységek iránt.
5. Az önképzés támogatása különböző forrásokban megtalálható információ gyűjtése által
6. A diákok felkészítése a jelenleg létező információforrások használatára.
7. Megtanítani a diákokat, hogy kiválasszák a nekik megfelelő információt és értékeljék azt
8. Az információforrások kritikus felhasználásának készségének kifejlesztése
9. Az emberi egészség és a környezet megóvását fontosnak tartó attitűd kifejlesztése a tanulókban
10. Megtanítani a tanulókat arra, hogyan alkossanak önálló véleményt a környezeti kérdésekkel
kapcsolatban, a vita során hogy fejezzék ki magukat a megfelelő kifejezésekkel, és hogyan oldjanak
meg egyszerű problémákat.
A tanulók által elsajátítandó készségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A környezeti folyamatok megmagyarázásához szükséges információ összegyűjtése a különböző
tudományágakból, azok integrálása, tanulmányozása és tolmácsolása.
A problémamegfogalmazás és megoldás elvei.
A kutatási módszerek eredményeinek bemutatásának móldszerei.
Hipotézis felállítás.
Az emberi tevékenységek okán létrejött változások értékelése a környezetben, és ezek hatása az élet
minőségre, probléma megoldási készségek.
A helyi, nemzeti és a világ környezetének jelenlegi állapotáról és annak módjairól való tudás
megszerzése, hogy hogyan lehet csökkenteni a negatív hatásokat.
Az emberi tevékenységek hatásának észrevétele a környezetre, és annak a tudásnak a megszerzése,
mely szükséges az ökológiai szemléletű tevékenységek lebonyolításához.
A különböző információforrások használatának készsége ahhoz, hogy növeljék az elért tudást.
A tanulók saját megfigyelései és kísérletei eredményének bemutatása illetve, érvelés.

A tanítás tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A nemkívánatos változások okai és hatásai az atmoszférában, bioszférában, hidroszférában és a
litoszférában.
A föld és az ember közötti kölcsönhatás.
Az emberek és a természetes környezet közötti kapcsolatban beállt változások a szocio-gazdasági
fejlődés különböző stációiban, változások az emberek és a természeti környezet kapcsolatával
kapcsolatos vélemények és hozzáállások változása.
Az emberek és a gazdaságuk illetve a környezet kapcsolatának gazdasági és szociális aspektusai.
Globális és regionális környezeti problémák. Példák nemzetközi, és regionális összefogásra a
problémák megoldására.
Példák a földrajzi feltételek hatására az emberi populáció egészségének vonatkozásában.
A környezet értéke. Profit és veszteség a környezet kizsákmányolásában.
Mai globális gazdasági rendszer, és hatása a természeti források ledegradálásában.
Nemzetközi összefogás, mint szükséges eszköz a fenntartható fejlődéshez.
A tradícionális és nukleáris energiatermelés okozta civilizációs fenyegetések.
Állami gazdasági politika.
A globális rendszer működése: gazdaság-társadalom-természet, és az életminőségre kiható
következmények a jelen és a jövőbeli generációkban.
A föld forrásaival való gazdálkodás.

Nevelési célok:
a, általános: a közönség tudatosságának és a környezeti problémák megértése fokának növelése
b, működési: a tanulók megértsék a fenntartható fejlődés fogalmát, globális szinten értékeljék a fenntartható
fejlődés lehetőségeit, megértsék a kapcsolatot a köztudat és a jólét között, értékeljék az oktatás és a tudomány
szerepét a köztudat formálásában.
c, didaktikus: a birtokukban lévő információforrások értékelése, felelősségvállalás a környezet jelenlegi és
jövőbeni állapotáért, a statisztikai adatok módszertanilag helyes használata, megtanulni vitatkozni és
meghallgatni másokat és csoportban dolgozni.
Az óra szerkezete (mit tesznek a diákok, milyen anyagot és módszereket alkalmaznak):
1.
2.

A. tanulók 3 fős csoportokat alkotnak. Minden csoport rendelkezik egy internetes kapcsolattal bíró
számítógéppel.
Minden egyes csoport kap egy táblázatot, amit ki kell tölteniük.
No.

Iparág

Légszennyezés

3. A tanár rövid bemutató előadást tart, aztán a 3 fős csoportok
- az ESPERE Enciklopédia oldalát http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1403
Angol verzió http://www.atmosphere.mpg.de/enid/3rr.html
- és földrajzi atlaszokat
használnak, hogy kitöltsék a táblázatot.
4.
-

A diákok a földrajzi atlaszaikat és földrajzkönyvüket használják, hogy:
példát hozzanak olyan országokra, ahol az ipar egyes ágai különösen fejlettek,
példát hozzanak olyan országokra, ahol a légszennyezés kifejezetten magas.

5.
-

Brain storming
az összefüggés a környezetszennyezés és a gazdaság helyzete között különböző országokban
következtetések megfogalmazása: pl. minél gazdagabb egy ország, annál többet költ a
környezetvédelemre
a fenntartható fejlődés definíciójának megfogalmazása, és annak megvitatása, hogy ez elérhető-e
globális szinten.
a megbeszélés összegzése.

-

2. Példa
Téma: a légszennyezés hatása az emberi egészségre
Szerzők: Marianna Chełmicka, Elżbieta Dobrowolska
Tantárgy: földrajz, biológia, kémia, közgazdaság
Tanulók életkora: 13-15 év
Idő: 2 tanítási óra
Technikai feltételek: 1 Internet kapcsolattal ellátott számítógép minden 2 fős csoportnak
Az órán tárgyalt kérdések:
- a légszennyezés forrásai;
- a különböző típusú légszennyezések hatásai az emberi egészségre;
- a különböző típusú légszennyezések helyi megjelenése.
A nemzeti alaptantervvel és az oktatási programmal való kapcsolat:
- Oktatási célok:
1. A természetes környezetben létező kölcsönhatások megértése.
2. Az emberek természettől való függésének, és az ember környezetre gyakorolt hatásának megértése.
3. Olyan viselkedésformák tanítása, melyek segítenek megvédeni a természetet.
4. Az emberi tevékenységek okozta fenyegetések tudatosítása.
5. Felelőséégvállalás kifejlesztése a természeti környezetben folytatott tevékenyésgekért.
6. Az önképzés támogatása különböző forrásokban megtalálható információ gyűjtése által
7. A diákok felkészítése a különböző információ források helyes használatára.
8. Megtanítani a tanulókat, hogy kiválasszák és értékeljék a számukra megfelelő információt.
9. Az információ források kritikus megítélésének készségének kifejlesztése.
10. Annak lehetővé tétele a diák számára, hogy folytathassa a tanulást azután is, hogy megszerezte a szükséges
információt és gyakorlati készségeket.
11. A diákok fizika, kémia és biológia tudásának fejlesztése annak érdekében, hogy tudatára ébredjenek a
cselekedeteik következményeinkek, és saját felelősségüknek.
12. A tudományban használatos kutatási készségek fejlesztése.
13. A tanulók kíváncsiságának és kutatási kedvének ösztönzése.
14. A kísérlet és a megfigyelés szerepének bemutatása a természettel foglalkozó tudományokban.
15. Az emberi egészség és a környezet megóvását fontosnak tartó attitűd fejlesztése.
16. Megtanítani a tanulókat, hogy hogyan formáljanak egyénileg véleményt környezettel kapcsolatos témákról,
hogyan vitassák meg azokat a megfelelő szakkifejezések használatával és hogyan oldjanak meg egyszerű
feladatokat.
17. Fizikai, kémiai és biológiai kísérletek tervezéséhez és megvalósításához, továbbá az eredmények
analizálásához szükséges feltételek biztosítása.
18. Mindennapi példák felhasználása a környezetről való tanításban.
- Készségek, melyeket a diákoknak el kell sajátítaniuk
1. A megfigyelés és a kísérletkből következtetések levonásának a készsége; részletes információ alapján
általános megállapításokat tenni.
2. A természettel kapcsolatos különböző információs források használata.
3. A természeti folyamatok leírásához szükséges információ gyűjtése, integrálása, tanulmányozása és
tolmácsolása a különböző tudományágakból.
4. Különböző módszerek alkalmazása a természetet tanulmányozásában:
a. az információgyűjtés közvetlen és közvetett módjai;
b. az információ hasznosságának és megbízhatóságának megítélése;
c. problémák megfogalmazásának és megoldásának elvei;
d. a természetről meglévő tudás gyakorlati alkalmazása;
e. a kutatások eredményeinek bemutatási módszerei;
f. hipotézis felállítása;
g. a megfigyelés és a kísérletek eredményeinek analízise azok megbízhatóságának megítélése mellett;
5. az emberi tevékenység által létrejött változások megítélése a környezetre, ezek hatása az életminőségre, a
probléma megoldás készsége.

6. a környezet jelenlegi állapotáért felelős okok helyi, nemzeti és globális szinten, annak módozatai, hogy
hogyan csökkenthető az okozott kár nagysága.
7. az emberi tevékenység hatásának észrevétele a környezetre, és az ahhoz szükséges tudás, hogy
környezetvédelmi szemléletű tevékenységeket végezzenek.
8. különböző anyagok tulajdonságainak meghatározása, és hatásuk a környezetre.
9. a megszerzett tudásnak a mindennapi életben való használata.
10. Különböző információ források felhasználása a megszerzett tudás bővítéséshez.
11. a természetet irányító törvények iránti érdeklődés felkeltése.
12. a diákok saját megfigyelései és kísérletei eredményeinek bemutatása, érvelés.
13. diagrammok készítése és tolmácsolása.
14. földrajzi, kémiai, biológiai és fizikai kifejezések helyes használata.
- A tanítás tartalma:
1. Alapvető természeti törvények.
2. Az atmoszféra, bioszféra, hidroszféra és litoszféra nemkívánt változásainak okai és hatásai.
3. A gazdasági és társadalmi aspektusai az emberi tevékenységek és a környezet közötti kapcsolatoknak.
4. Globális és regionális környezeti problémák. Példák nemzetközi és regionális összefogásra a
megoldásukban.
5. Példák a földrajzi feltételek hatására az emberi populáció egészségére.
6. A környezetünkben megtalálható anyagok és kémiai reakciók.
7. Fémek és nem fémek, a levegő mint gázok keveréke, a nitrogen és az oxigén tulajdoságai, oxidok,
légszennyezés.
b. a felhasznált tanítási program: "Moje miejsce w przestrzeni geograficznej, Program nauczania geografii
(gimnazjum)", 1999, (ed.) G. Wnuk, Kiadó: Stow. Oświatowców Polskich in Toruń.
Oktatási célok:
A tanuló:
- tudjon példát hozni a gáznemű, folyékony és szilárd légszennyezésre;
- le tudja írni a légszennyezés fő forrásait;
- különbséget tudjon tenni a természetes és az ember által okozott légszennyezés között;
- ismerje a kifejezéseket: London szmog, LA szmog, savas eső, üvegház hatás, ózonlyuk;
- meg tudja magyarázni a légszennyezés hatásait és eredetét;
- ismerje a gázokat, melyek az ún. "nagy ötös csoport"-ba tartoznak;
- le tudja írni a fent említett jelenség hatását az élőlényekre (emberek, állatok, növények) az éghajlatra, és
épületekre;
- tudja, hogy az ipar mely ágainak van a legnagyobb hatásuk a légszennyezésre;
- tud javaslatokat tenni a légszennyezés csökkentésére;
- tudja igazolni azt a véleményt, hogy a légszennyezés nem cask regionális, de nemzetközi probléma;
- az információt össze tudja kapcsolni és következtetéseket tud vonni belőlük;
- hatékonyan tud csoportban dolgozni;
- elő tudja adni saját véleményét;
- meg tudja találni a szükséges információt az Interneten.
Pedagógiai megjegyzések (mi okozott problémát a tanulóknak, mire kellene különösen oda figyelni az órán,
stb.): nehéz volt a diákoknak összekapcsolni az információt és következtetést levonni, illetve a saját
véleményüket megfogalmazni.
Az óra szerkezete (mit csinálnak a diákok, milyen anyagokat és módszereket használtak):
1. A tanár rövid bevezetője: légszennyezés és más jellegű szennyezések (pl. vízben és talajban) melyek
veszélyeztetik egészségünket.
2. A tanulók párokat alkotnak.
3. Minden pár kap egy a tanár áltak készített táblázatot:

Szennyező anyag

Kémiai képlet

A szennyezés
forrása

Hatása az emberekre

Szénmonoxid
Ózone
Kéndioxid
Kénoxid (IV)
Nitrogén oxidok

-

Nehéz
fémet
tartalmazó por
4. A tanulók kitöltik a táblázatot az ESPERE oldalak segítségével:
a. Témakör: "Városok éghajlata", szint: alap, rész: "Emberi tevékenység okozta légszennyezés",
szöveg: "Az antropogenikus légszennyezés okai"
b. Témakör: "Városok éghajlata", szint: alap, rész: "Emberi tevékenység okozta légszennyezés",
szöveg: "A légszennyezés negatív hatásai "
c. Témakör: "Városok éghajlata", szint: haladó, rész: "Emberi tevékenység okozta légszennyezés",
szöveg: "Üzemanyag égetés az energia termélésben és a szállításban"
d. Témakör: "Városok éghajlata", szint: haladó, rész: "Emberi tevékenység okozta légszennyezés",
szöveg: " Ipar, és a gazdaság más ágai"
e. Témakör: "Városok éghajlata", szint: haladó, rész:"Városi éghajlat", szöveg: "Városi bioklíma"
5. Brain storming: mely légszennyezés a legveszélyesebb az ember számára és miért? (pld. sok helyen jelenik
meg, vagy kis mennyiség nagy veszélyt jelent)
6. Minden pár bemutatja a munkája eredményét és álláspontját.
3. Példa
Téma: A levegő minősége a városodban
Szerzők: Marianna Chełmicka, Elżbieta Dobrowolska
Tantárgy: földrajz
A tanulók életkora: 13-15 év
Idő: 2 óra
Technikai feltételek: 1 internetes kapcsolattal rendelkező számítógép páronként
Az órán megbeszélt témák:
- A levegő minősége megfigyelésének rendszere a városodban,
- A levegő minőség és annak változása a városodban,
- A levegő minőségét meghatározó tényezők helyi szinten
- A levegő minőségének mérésére használt paraméterek.
- :Oktatási célok
1. A természeti környezetben lévő kölcsönhatások megértése.
2. Az ember függésének megértése a környezettől.
3. Olyan viselkedési formák tanítása, melyek segítenek megóvni a környezetet.
4. Tudatában lenni azoknak a civilizációs veszélyeknek, melyeket az emberi tevékenységek okoznak.
5. A természeti környezetben végrehajtott cselekedetekért való felelősség fejlesztése.
6. Az önképzés támogatása a különböző forrásokból összegyűjtött információ segítségével.
7. A diákok felkészítése a különböző információforrások helyes használatára.
8. Megtanítani a tanulókat, hogy hogyan szelektálják és értékeljék az információt.
9. Az információ kritikus szemléletű felhasználása készégének kifejlesztése.
10. Lehetővé tenni a tanulóknak, hogy információhoz és gyakorlati készségekhez jussanak, de ugyanakkor
lehetőségek adni nekik a további képzésre.
11. A diákok tudását növelni a fizika, kémia, biológia és földrajz tárgyakból hogy jobban megérthessék a
tudomány lehetőségeit és korlátait.
12. A tudományban használatos kutatási módszerek kifejlesztése.

13. A diákok k.íváncsiságának és kutatási kedvének ösztönzése.
14. A kísérlet, megfigyelés és elméletnek a tudományban elfoglalt helyének bemutatása.
15. Az emberi egészség és a természeti környezet iránt törődést mutató attitűd fejlesztése
16. Megtanítani a tanulókat hogyan fejezzék ki véleményüket a temészetvédelemmel kapcsolatban, hogy
vitassák meg azt a szakkifejezések megfelelő használatával és hogyan oldjanak meg egyszerű problémákat.
17. Biztosítani a feltételeket a biológiai, kémiai és fizikai kísérletek megvalósításához, az eremények
elemzéséhez.
18. Hétköznapi példák felhasználása a környezeti nevelésben.
- A tanulók számára elsajátítandó készségek
1. A megfigyelés és a következtetések levonásának készségének kifejlesztése, a részletes információból
általános megállapítás tételének készsége.
2. A természetet érintő különböző információforrások használata.
3. A természeti folyamatok leírásához szükséges információ gyűjtése, integrálása, tanulmányozása és
tolmácsolása a különböző tudományágakból.
4. Különböző módszerek alkalmazása a tudományban:
a. az információ közvetlen és közvetett gyűjtése,
b. az információ hasznosságának és megbízhatóságának megítélése;
c. problémák megfogalmazásának és megoldásának elvei;
d. a természetről meglévő tudás gyakorlati alkalmazása;
e. a kutatások eredményeinek bemutatási módszerei;
f. hipotézis felállítása
g. a megfigyelés és a kísérletek eredményeinek analízise azok megbízhatóságának megítélése mellett;
5. az emberi tevékenység által létrejött változások megítélése a környezetre, ezek hatása az életminőségre, a
probléma megoldás készsége.
6. a környezet jelenlegi állapotáért felelős okok helyi, nemzeti és globális szinten, annak módozatai, hogy
hogyan csökkenthető az okozott kár nagysága.
7. az emberi tevékenység hatásának észrevétele a környezetre, és az ahhoz szükséges tudás, hogy
környezetvédelmi szemléletű tevékenységeket végezzenek.
8. különböző anyagok tulajdonságainak meghatározása, és hatásuk a környezetre.
9. a megszerzett tudásnak a mindennapi életben való használata.
10. Különböző információ források felhasználása a megszerzett tudás bővítéséshez.
11. a természetet irányító törvények iránti érdeklődés felkeltése.
12. a diákok saját megfigyelései és kísérletei eredményeinek bemutatása, érvelés.
13. diagrammok készítése és tolmácsolása.
14. földrajzi, kémiai, biológiai és fizikai kifejezések helyes használata
- A tanítás tartalma:
1. Alapvető természeti törvények.
2. Az atmoszféra, bioszféra, hidroszféra és litoszféra nemkívánt változásainak okai és hatásai.
3. A gazdasági és társadalmi aspektusai az emberi tevékenységek és a környezet közötti kapcsolatoknak.
4. Globális és regionális környezeti problémák. Példák nemzetközi és regionális összefogásra a
megoldásukban.
5. Példák a földrajzi feltételk hatására az emberi populáció egészségére.
6. A környezetünkben megtalálható anyagok és kémiai reakciók.
7. Fémek és nem fémek, a levegő mint gázok keveréke, a nitrogen és az oxygen tulajdoságai, oxidok,
légszennyezés.
b. a felhasznált tanítási program: "Moje miejsce w przestrzeni geograficznej, Program nauczania geografii
(gimnazjum)", 1999, (ed.) G. Wnuk, Kiadó: Stow. Oświatowców Polskich in Toruń.
Oktatási célok:
A tanuló:
• Ismerje a légszennyezés kutatás módszereit,
• Tudja hogy kell a levegő portartalmát megmérni ,
• Meg tudja mérni és értékelni tudja a légszennyezést a forgalom intenzitása alapján nagy és alacsony
forgalmú helyeken;
• Tudja elemezni a légszennyezés mérés eredményeit egy adott területen;
• Össze tudja hasonlítani a kapott eredményeket a megengedett küszöbértékekkel;

•
•

Ismeje és jellemezze a légszennyezés elleni védekezési módokat,
A környezet állapotának megjavítására irányuló projekteket tudjon javasolni a városában .

Pedagógiai megjegyzések (mi okozott problémát a tanulók számára, mire kell különösen figyelni.): a diákok
számára nehéz volt áttörni a kommunikációs korlátot a kérdőív elkészítésekor, és nehezen tudták elemezni a
kérdőíveket és következtetéseket levonni belőlük.
Az órák szerkezete (mit tesznek a diákok és milyen anyagokat, illetve módszereket használnak az órán):
1. Az óra előtt a tanulóknak meg kell látogatniuk egy helyi légminőség mérő állomást.
2. A látogatás alatt a diákoknak érdeklődniük kell az ott dolgozóktól az előző évi mérési adatokról táblázatok és
más formában levő adatokról.
3. A diákok elkészítik a kérdőíveket az előre elkészített lapok alapján. 10 embert kérdeznek meg az utcán a
forgalom erősségéről.
4. Az órán a diákok bemutatják a kapott eredményeket diagrammok formájában, bemutatva a légszennyezés
időbeni változását.
5. A diákok párokat alkotnak.
6. A diákok összehasonlítják a kapott eredményeket a megengedett küszöbértékekkel:
Megengedett légszennyezés értékek (Lengyelország)
Szennyezés Koncentráció ( µg/ m3)
Az
egész
országban, Védett területeken
kivéve az ipari területeken (pl.
gyógyforrások,
nemzeti parkok)
CO
1000
500
SO2
200
75
NH3
200
50
NO2
150
50
O3
30
20
H2S
5
1
Por
120
60
ϕ < 10µm
7. A diákok összehasonlítják az eredményeket az ESPERE anyagbeli példákkal:
a. Témakör: "Városok éghajlata", szint: alap, rész: "Emberi tevékenységből származó légszennyezés", szöveg: "
A légszennyezés negatív hatásai"
b. Témakör: "Városok éghajlata", szint: alap, rész: "Emberi tevékenységből származó légszennyezés", szöveg:
"Légszennyezés miatt veszélyeztetett területek"
8. A tanulók elemzik a kérdőíveket és következtetéseket vonnak le.
9. Brain storming: Magas a légszennyezés a városotokban? Miért? Mit lehet tenni ennek megváltozatásáért?
2. Az iskolában cask a tanár számára elérhető korlátlan Internet hozzáférés
4. Példa
Téma: Nemzetközi összefogás a környezet védelme érdekében
Szerzők: Malgorzata Boronska-Dabros, Agata Ciepichal, Eliza Wojtasik
Tantárgy: földrajz
Tanulók életkora: 16-18 év
Idő: 1 óra
Technikai feltételek: legalább 1 számítógép a teremben internetes kapcsolattal és egy projektor; lehetőleg két
tanulónként 1 számítógép internetes kapcsolattal.
Az órán megvitatott témák:
- Melyek a környezetszennyezés szempontjából legveszélyeztetettebb területek az országban és miért?
- Mit lehet tenni, hogy csökkentsük a környezetszennyezés hatásait?
- Mit tehetünk mi helyi szinten, hogy támogassuk a regionális és nemzetközi munkát?
Kapcsolat a tanítási programokkal

Oktatási célok:
1. Az emberiség függése a természettől és az ember hatása a környezetre.
2.Olyan viselkedésmódok tanítása, melyek segítenek megvédeni a természetes környezetet.
3.Az emberi tevékenységek okozta környezeti fenyegetések tudatosítása.
4.Felelősségérzet kifejlesztése a természetes környezetben végzett tevékenységek iránt.
5.Az önképzés támogatása különböző forrásokban megtalálható információ gyűjtése által
6.A diákok felkészítése a jelenleg létező információforrások használatára.
7.Megtanítani a diákokat, hogy kiválasszák a nekik megfelelő információt és értékeljék azt
8.Az információforrások kritikus felhasználásának készségének kifejlesztése
9.Az emberi egészség és a környezet megóvását fontosnak tartó attitűd kifejlesztése a tanulókban
10.Megtanítani a tanulókat arra, hogyan alkossanak önálló véleményt a környezeti kérdésekkel kapcsolatban, a
vita során hogy fejezzék ki magukat a megfelelő kifejezésekkel, és hogyan oldjanak meg egyszerű problémákat.
11. A diákok kíváncsiságát és kutatási kedvét ösztönözni.
11. Olyan attitűd kifejlesztése, mely fontosnak tartja az emberi egészséget és a környezet védelmét.
12. Megtanítani a diákokat, hogy hogyan alakítsanak ki egyéni véleményt a környezetvédelemmel kapcsolatban,
hogyan használják a szakkifejezéseket helyesen ennek megvitatásakor illetve hogyan oldjanak meg egyszerű
problémákat.
13. Hétköznapi példák használata a környezeti nevelés során.
- Készségek, melyeket a diákoknak el kell sajátítaniuk
1. A természeti folyamatok leírásához szükséges információ gyűjtése, integrálása, tanulmányozása és
tolmácsolása a különböző tudományágakból.
2. az információgyűjtés közvetlen és közvetett módjai;
3. az információ hasznosságának és megbízhatóságának megítélése;
4. problémák megfogalmazásának és megoldásának elvei;
5. hipotézis felállítása;
6. az emberi tevékenység által létrejött változások megítélése a környezetre, ezek hatása az életminőségre, a
probléma megoldás készsége.
7. a környezet jelenlegi állapotáért felelős okok helyi, nemzeti és globális szinten, annak módozatai, hogy
hogyan csökkenthető az okozott kár nagysága.
8. az emberi tevékenység hatásának észrevétele a környezetre, és az ahhoz szükséges tudás, hogy
környezetvédelmi szemléletű tevékenységeket végezzenek.
8. különböző anyagok tulajdonságainak meghatározása, és hatásuk a környezetre.
9. a megszerzett tudásnak a mindennapi életben való használata.
10. Különböző információ források felhasználása a megszerzett tudás bővítéséshez.
12. a diákok saját megfigyelései és kísérletei eredményeinek bemutatása, érvelés.
- A tanítás tartalma:
1. Biodiverzitás (egyedekben, génekben és ököszisztémákban), és védelmének fontossága.
2. Az atmoszféra, bioszféra, hidroszféra és litoszféra nemkívánatos változásainak okai és hatásai.
3. A föld és az emberek közötti kölcsönhatás.
4. Változások az emberiség és a természeti környezet viszonyában a társadalmi-gazdasági fejlődés különböző
stációiban; az emberiség és a természeti környezet kapcsolatát érintő vélemények és attitűdök változása.
5. Az emberiség , a gazdaság és a természeti környezet közötti kapcsolatok gazdasági és társadalmi
aspektusai.
6. Globális és regionális környezeti problémák. Példák a nemzetközi és regionláis összefogásra a
megoldásukhoz.
7. A környezet értéke. A kizsákmányolásából származó profit és veszteség.
8. Mai globális gazdasági rendszer és ennek hatása a föld forrásainak romlására.
9. Nemzetközi összefogás mint a fenntartható fejlődés egyik feltétele.
10. Állami gazdaság politika.
11. Tájvédelem példái különböző országokban.
12. A globális rendszer működése: gazdaság-társadalom-környezet, következményei az életminőségre a
jelenben és a jövőbeli generációkban.
13. A föld forrásaival való gazdálkodás.
b. a felhasznált tanítási program: "Program nauczania geografii w liceum ogólnokształcącym - kształcenie w
zakresie rozszerzonym" by P. Wład, kiadta: ORTUS in Raszyn, 2002.

Oktatási célok:
- a diákok meghatározzák saját és az állam szerepét a természet védelmében;
- a diákok meg tudják nevezni az állami környezetvédelmi politika elemeit (jogi, szervezési, technikai és
gazdasági tevékenységek);
- a diákok tudjanak dolgozni az Interneten megtalálható bizonyos anyagokkal;
- a diákok tudjanak csoportban dolgozni.
Pedagógiai megjegyzések (mi okozott problémát a diákok számára, mire kell különösen odafigyelni.): a diákok
nem ismerik a környezetvédelem jogi alapjait, tehát hogy megkönnyítsük a beszélgetést helyes lenne megkérni
őket, hogy előzőleg gyűjtsenek információt ezzel kapcsolatban például az Internetről.
Az óra szerkezete (mit tesznek a diákok, milyen módszereket és anyagokat alkalmaznak):
1. A tanár rövid beveztő előadást ad a diákoknak a légszennyezés enyhítéséről, melyet az ESPERE Enciklopédia
következő oldalával lehet illusztrálni:
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1405
Angol verzió:
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1436
2. A diákok párokat alkotnak.
3. Minden csoport kap egy táblázatot, mely az eurorégiókkal kapcsolatos információt tartalmaz. A diákok olyan
régiókat választanak, melyekben a környezetvédelem elsőbbséget élvez.
4. Minden csoport megkapja Európa kontúr térképét és bejelölik rajtuk a választott régiókat.
5. A diákok elemzik a fent említett ESPERE oldalon lévő szöveget. Abban az esetben ha nem áll rendelkezésre
számítógép vagy Internet hozzáférés minden csoportnak, a diákok a weboldal nyomtatott verzióját kapják
kézhez.
6. Brain storming: Milyen tevékenységek történtek, hogy enyhítsék a légszennyezés hatásait a régióban?
3. Számítógép és Internet nélküli órák
5. Példa
Téma: Természeti optikai jelenségek
Szerzők: Danuta Biczewska, Jadwiga Jaworska
Tantárgy: fizika
Tnaulók életkora: 13-15 év
Idő: 2 óra
Technikai feltételek: lehetőleg internetes kapcsolattal rendelkező számítógépek (1 komputer minden 2 diákra);
ha cask 1 Internet kapcsolattal rendelkező gép van, akkor szükség van projektorra; ha nem áll rendelkezésre
számítógép, akkor az ESPERE anyag alapján előre elkészített írásvetítős anyag használható.
Az órán megbeszélt téma:
- Mik a fény tulajdonságai?
- Mik a fénnyel kapcsolatos folyamatok?
- Hogyan magyarázhatjuk meg a megfigyelt természetes optikai jelenségeket ezzel az elméleti tudással?
Kapcsolat a tanítási programmal:
Oktatási célok:
1. A természeti környezetben lévő kölcsönhatások megértése.
2. A diákok kíváncsiságának és kutatási kedvének ösztönzése.
3. A kísérlet, a megfigyelés és az elmélet szerepének bemutatása a természeti környezetben.
4. Megtanítani a diákoknak hogy hogyan építsenek modelleket, és mi ezeknek a szerepük az egyes jelenségek
magyarázatában és elméletek felállításában.
5. Hétköznapi példák felhasználása a környezeti nevelésben.

6. Bemutatni a diákoknak a megfigyelés, és a tanulmányozás és a fizikai és csillagászati jelenségek leírásának
módszereit.
- Készségek, melyeket a diákoknak el kell sajátítaniuk
1.A megfigyelés és a kísérletekből következtetések levonásának készsége fejlesztése; általános
megállapítások tétele részletes információ alapján.
2. A körülöttünk jelen levő természeti jelenségek megfigyelése és leírása.
3. A természeti tárgyakban használatos különböző módszerek:
a. az információgyűjtés közvetlen és közvetett módszerei;
b. a természetről meglévő tudás gyakorlati alkalmazása;
c. a kutatási módszerek eredményeinek bemutatásának módszerei;
4. A megszerzett tudás mindennapi életben való használatának készsége.
5. A természetet irányító törvények iránti érdeklődés felkeltése.
6. A diákok saját megfigyeléseinek, kísérleteinek eredménye előadásának készsége és az érvelés.
7. A világot szabályozó törvények létezésének tudatosítása mikro és makro szinten, és az ennek
eredményeképpen megjelenő filozófikus gondolatok.
8. Modellek használata a fizikai jelenségek és folyamatok magyarázatára, és a modellek korlátainak
tudatosítása.
9. Diagrammok rajzolása és magyarázata.
10. A fizika törvényeinek felhasználása kiválasztott természeti folymatok magyarázatára.
11. A földrajzi, kémiai, biológiai és fizikai szakkifejezések helyes használata.
- A tanítás tartalma:
1. Alapvető természeti törvények.
2. Az anyag tulajdonságai.
3. A fény és annak szerepre a természetben.
4. A fény terjedése: tükröződés és fénytörés. A fény természete.
b. a felhasznált tanítási programok:Oktatásügyi Minisztériumi iratok: DKW-4014-105/99 kiadta: Zamkom,
DKW-4014-30/01 Kiadta: MAC Edukacja, DKW-4014-93/99 kiadta: Nowa Era, DKW -4014-201/99 kiadta:
WSiP S.A., DKW-4014-58/01 kiadta: Gdańskie Wydawnictwo Oświowe.
Oktatási célok:
a. általános célok:
- a fény alapvető tulajdonságairól és a geometriai optikai törvényeiről meglévő tudás megerősítése;
- a létező természetes optikai jelenségek bemutatása, és azok eredetének magyarázata a geometriai optika
törvényeivel;
- megtanítani a tanulókat, hogy megfigyeljék a változásokat a természetben, keressék az ok-okozati
összefüggéseket, és következtetéseket tudjanak megfogalmazni a jelenségek megfigyeléséből és az előzetesen
megszerzett tudásból.
b. működtetési célok:
- a diákok tudják, hogy a fény egyenes vonalban terjed, energiát ad, visszatükröződik, és hogy az atmoszféra
vissza tudja tükrözni a napfényt;
- a diákok ismerjék, meg tudják nevezni és határozni: a fényvisszaverődés törvényét, a fénytörés jelenségét és
törvényét, a fényszóródás jelenségét, természeti optikai jelenségeket, melyek a tükröződés és a törés
következményei (mirage, Fata Morgana, sun pillars, brocken bow) természeti optikai jelenségeket, melyek a
fénytörés és a fényszóródás eredményei (szivárvány), más természeti optikai jelenségeket, melyek nem
magyarázhatóak a geometriai optika törvényeivel (glória, korona (fényszóródás és interferencia), auróra
(mágneses mező) és és a növényzet és az állatok fénykibocsátása ;
- a diákok megértsék és meg tudják magyarázni a tipikus eseteit: a szivárvány megjelenésének, a kapcsolatot a
fény incidencia szöge és a visszatükröződés között, illetve ezek következményeit, a kapcsolatot a földet elérő
napenergia mennyisége és a felhőzet mennyisége és típusa között, az ózonréteg és a felhők védő szerepét, a
sűrűségbeli különbségek és a fény terjedési sebességéének különbsége miatti fénytörés jelenségét, a fehér fény
szóródásának jelenségét, és a szivárvány eredetének mechanizmusát;
- a diákok a tudásukat összetett helyzetekben tudják alkalmazni: meg tudják rajzolni a föld, hold és a nap
helyzetét a napfogyatkozáskor, meg tudják magyarázni a védőszemüveg használatának szükségességét a hóról és

vízrőr visszatükröződö napsugár esetén (energia felhalmozódás), meg tudják magyarázni az ég színét a nap
különböző szakaiban és a por és légszennyezés hatását az ég színére különösen naplementekor, meg tudják
magyarázni a a folyók és források látszólagos apadását, meg tudnak magyarázni olyan atmoszférikus optikai
jelenségeket, melyek a különböző sűrűségből eredő különböző fényterjedéssel vannak kapcsolatban.
Pedagógiai megjegyzések (mi okozott problémát a diákoknak és mire kell különösen odafigyelni az órán): a
mentális térkép használata során fontos észben tartani, hogy:
• A térkép témájának a papírlap közepén kell helyet foglalnia és helyettesíthető egy megfelelő ikonnal,
• Csak kulcsszavakat és nem mondatokat kell leírni,
• A szavakat a vonalakra kell írni,
• A sornak olyan hosszúnak kell lennie mint a szónak,
• Az ikonoknak, melyek a szavakat helyettesítik teljesen meg kell felelniük a szavaknak.
• A csoportmunkának megfelelő tempóban kell haladnia, amit ellenőrizni kell.
Az óra szerkezete (mit tesznek a diákok, milyen anyagokat és módszereket alkalmaznak):
1.

A tanár elmondja a diákoknak hogy a mentális térkép módszerrel fognak dolgozni az órán. Ha nem
ismerős nekik ez a módszer, a tanár röviden bemutatja azt.
2. A tanár bemutatja az óra célját, és felírja a táblára a címet: “Természetes optikai jelenségek.”
3. A tanár felerősít egy nagy papírlapot a táblára és a közepére felírja : FÉNY, aztán 3 vonalat rajzol
belőle, és elnevezi őket: “tulajdoságok”, “jelenségek” és “megfigyelések”.
4. A tanár kiválaszt néhány diákot asszisztensnek, akik minden 2 diáknak adnak néhány papírlapot. A
diákok arra használják őket, hogy lemásolják a táblán lévő ábrát és a csoprtmunkához, például nevek,
jelenségek és folyamatok leírásához. Az ő lapjukat aztán hozzáerősítik a táblán lévő nagy laphoz, hogy
kiegészítsék azt.
5. Az összes diákot 2 csoportra osztják, és megkérik, hogy idézzék fel a fény legfontosabb tulajdonságait
(nem látható, egyenes vonalban terjed, energiát szállít), és a fénnyel kapcsolatos folyamatokat
(tükröződés, fénytörés, fényszóródás, fényelhajlás, interferencia), és írják le ezeket az információkat
kulcsszavak formájában a papírlapokra, melyeket aztán oda rögzítik a nagy laphoz a “tulajdonságok” és
“jelenségek” részekhez.
6. A diákoknak fel kell idézniük optikai jelenségek neveit, melyeket ők maguk tapasztaltak, vagy
melyekről hallottak, és melyek megmagyarzhatóak a geometriai optika szabályaival. A diákok felírják a
neveket a lapokra és hozzáerősítik a nagy laphoz a “megfigyelések” részhez. Figyelem: a tanárnak
óvatosan irányítania kell ezt a beszélgetést.
7. A diákok megpróbálják megmagyarázni a megnevezett jelenségeket az optika alapszabályai
segítségével, a tanár igazolja az állításaikat, és nem engedi, hogy az aurora, glória és korona szavak
felkerüljenek a nagy táblára; azokat a neveket félreteszik a tábla szélére.
8. A tanár képes illusztrációt mutat a megbeszélt jelenségről. Ha nincs internetes hozzáférés írásvetítőt
lehet használni. Ha van számítógép, de nincs internetes kapcsolat PowerPointtal készült bemutatót lehet
tartani. Ha rendelkezésre áll internetes számítógép, az ESPERE anyagot közvetlenül a weboldalról lehet
bemutatni. A weboldal címe: http://www.atmosphere.mpg.de/enid/27l.html
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/34g.html
9. A diákok bejelölik a lapjaikon és a táblán a helyes kapcsolatot a jelenségek és a megfigyelések között.
10. A tanár összefoglalja az órát a teljes mentális térkép segítségével, és elmondja a diákoknak, hogy
néhány jelenséget nem lehet megmagyarázni a geometriai optikával, hanem a fény hullám
természetével, és más folyamatokkal (és rámutat azokra a nevekre, amik a táblán oldalt helyezkednek
el). Ha van elég idő a tanár röviden elmagyarázza ezeket a jelenségekkel.

8. A tanulók tesztelése
8.1. Az ESPERE Enciklopedia munkalapjai
ESPERE Éghajlat Enciklopedia munkalapokat tartalmaznak, melyek:
• kísérletekre
• tesztek, kvízekre
oszlanak.

A munkalapok kiegészítik a szövegeket, és szerves részei a tanítási egységeknek. A tartalmuk megegyezik az
egyes egységekben bemutatott szövegekkel. A tesztek (kvízek) rendszerint 10 kérdésből állnak, és a diákoknak a
helyes választ kell kiválasztaniuk minden kérdésnél, tehát a teszt az ESPERE anyag feldolgozása után
megszerzett tudását méri a tanulóknak. Ha a diák a számítógépen oldja meg a tesztet a program megmutatja neki
az eredményt a végén, és lehetővé teszi, hogy a diák megtudja, mely válasz volt rossz. Tehát a teszt főleg a
tanulók önértékelésére készült. Bár, ha nem áll rendelkezésre számítógép és Internet, a tanár kinyomtathatja a
tesztet, és a diákok kitölthetik azt papíron. A tanár felhasználhatja még a teszt részeit mint az óra kiinduló
pontját, például kezdheti az órát azzal a kérdéssel, hogy milyen tényezők irányítják a városok éghajlatát. Egy
másik lehetőség, hogy az óra elején a tanár lehetséges válaszokat javasol a kérdésekre mint hipotéziseket, amiket
az óra folyamán igazolnak a diákok. A tesztek aztán felhasználhatók különböző módokon a technikai feltételek
szerint, és a választott órai forgatókönyv szerint.
Néhány munkalapon javaslatok vannak a diákoknak, melyek irányítják a munkájukat. Például a
diákoknak meg kell mérniük vagy figyelniük bizonyos dolgokat, és aztán ezt táblázattá, grafikonná vagy
térképpé alakítani. Az ilyen tevékenység nem csak érdekes, de értékes is didaktikai szempontból. Lehetővé teszi
a diákok számára, hogy készségeiket használja és, ösztönözze őket az aktívabb részvételre. Ezen kívül a
tanulókat motiválja, hogy többet tudjanak meg a helyről ahol élnek.
A munkalapok többféle módon tesztelik a tanulók tudását, bátorítja őket, hogy megfigyeljék és
értékeljék a világban minket körülvevő jelenségeket. Ezért ez számukra érdekes anyag, mely lehetővé teszi, hogy
a diákok önállóan dolgozzanak, függetlenül attól, hogy van-e internetes kapcsolat. Továbbá a tanár számára is
értékes didaktikus eszköz, melyet közvetlenül, vagy átalakítva is felhasználhat.
8.2. Példák olyan tesztekre, melyek az ESPERE anyagaira épülő óratervekhez készültek
Minden tanár elkészítheti a saját óratervét az ESPERE anyagainak segítségével. Az alábbiakban
bemutatunk néhány olyan tesztet, melyek a diákok számára készítettek az ESPERE Enciklopédia anyagainak
felhasználásával készült óratervekhez.
1. Teszt
Téma: Lehetséges a fenntartható fejlődés? (7. fejezet, 1. óraterv)
Feladat:
Válaszd ki a helyes választ:
1. A kipufogógázok főleg a következő gázokat juttatják a levegőbe:
a) kéndioxid
b) nitrogen oxidok és szénmonoxid
c) merkúr
2. A kéndioxidot főleg a következők juttatják a levegőbe:
a) finomítók
b) energia termelés
c) építőanyag gyártás
3. Az energiatermelés NEM juttat a levegőbe:
a) kéndioxidot
b) merkúrt
c) nitrogen oxidokat
4. Az a nehézfém, amit mind az energiatermelés, a közlekedés a fémgyártás és a vegyipar a levegőbe juttat a
következő:
a) merkúr
b) kadmium
c) ólom
A felhasznált ESPERE oldal: Témakör: "Városok éghajlata", szint: haladó, rész: "Emberi tevékenység okozta
légszennyezés", szöveg: " Ipar és a gazdaság más ágai"
2. Teszt

Téma: A légszennyezés hatása az emberi egészségre (7. fejezet 2. óraterv)
Feladat
Az emberi test mely szervei vannak legjobban kitéve a légszennyezés károsító hatásainak? Töltsd ki a táblázatot.
Szervek
SO2

NOx

CO

Cd

Szennyezés
Pb

F

O3

VOCs

Tüdő
Szív
Szem
Agy
Máj
Vese
Csontok
A felhasznált ESPERE oldal: Témakör: "Városok éghajlata", szint: haladó, rész: "Városi éghajlat", szöveg:
"Városi bioklíma"

Függelék
Hogyan készítsünk óratervet, és hogy jelenítsük meg azt az ESPERE weboldalán?
Azok a tanárok, akik érdeklődnek a ESPERE-vel való közreműködés iránt beküldhetik az óraterveiket
elektronikus formában, az ESPERE anyagát felhasználva, hogy megjelenjen az ESPERE weboldalán. A német
“Teachers on-line” modelljét kellene követni. Az ESPERE weboldalán találhatók példák ilyen óratervekre.
Az óraterv (melyet előtte kipróbáltak) tartalmazza:
1) Általános információ: témakör, a szerző neve, tantárgy, a diákok életkora, időtaram,
2) Bevezetés – miért kell ezt a témát megvalósítani, és mely tanítási program szerint,
3) Technikai feltételek,
4) Pedagógiai megjegyzések – mi okozott problémát a diákok számára, és mire kell különösen odafigyelni az
órán,
5) Az órán tágyalt téma,
6) Az óra oktatási céljai,
7) Az óra szerkezete – mit tesznek a diákok, milyen anyagokat és módszereket használnak,
8) Munkalapok, melyek vagy az órán kerülnek felhasználásra, vagy a diákok tesztelésére,
9) Linkek az ESPERE oldalakhoz, melyeket az óratervhez használtak, és más internetes oldalakhoz, melyek
hasznosak lehetnek egy óra megvalósításához.
Az óraterv szövegét (max. 3500 szó) MS Word szövegszerkesztővel kell készíteni. A szöveg nem
tartalmazhat számokat, csak a hivatkozási információ. Az adatok egy külön fájlban kell elküldeni, mely mérete
nem haladhatja meg a 300 pixeles szélességet, és lehetőleg GIF vagy JPG formátumúak legyenek, az ábrákat
pedig az IrfanView szoftver segítségével lehet elkészíteni. Az óraterv szerzőjének különösen figyelmet kell
szentelnie a copyright jogokra az adatok esetében. Ha az adapt az Interneten található, és közvetlenül nem
használható fel jogi kötelezettségek miatt, akkor egy linket kell feltüntetni ahhoz az oldalhoz, ahol ez az adapt
található. Egy belső link megadásakor figyelni kell a weboldal tartalmára, és a címnek a konkrét oldalhoz kell
vezetnie, nem csak egy intézmény főoldalához, stb. Ha egy tanár rátalál az ESPERE oldalain egy óratervre,
lehet, hogy vannak kérdései a szerzőhöz azzal kapcsolatban, ezért az óratervnek tartalmaznia kell a szerző email
címét és/vagy levelezési címét.

