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Veres Gábor

Kérdések és válaszok az integrált természettudományos1

nevelésrõl

Magyarországon a természettudományos tantárgyat tanító tanárok többsége nem
rendelkezik megfelelõ ismeretekkel az integrált tanítási módokról. Nem a hozzá-
férhetõ információ hiányzik, hiszen kb. 20 éve jelennek meg értekezések és publi-
kációk ebben a témában. Az 1990-es évek végén lefolytatott viták és a megvalósult
kísérletek ellenére máig is csak néhány iskolában létezik integrált természettudo-
mányos tantárgy a 7–12. évfolyamokon (elõtte van természetismeret). Idõközben
nem is a szaktárgyi vagy integrált oktatás lett az igazi kérdés, hanem hogy sikerül-e
hazánkban megvalósítani valamit a korszerû természettudományos nevelés sok or-
szágban már létezõ gyakorlatából. Az ezredforduló környékén kibontakozó új pe-
dagógiai paradigma ezen a területen is kifejtette a hatását, nem kis részben az újra-
gondolt társadalmi megrendelésnek köszönhetõen. Ma természettudományos mû-
veltségrõl, természettudományos kompetenciáról szól a hazai szabályozás (NAT),
és ezt mérik a nemzetközi kompetenciamérések is (PISA). Nem helyes az a kérdés-
feltevés, hogy vajon jobb-e az integrált természettudományos pedagógiai rendszer,
mint a szaktárgyi képzés. A valódi kérdés az, hogy a közoktatás keretében miként
lehet hatékonyabban fejleszteni a természettudományos kompetenciákat, miként
lehet a legszélesebb tanulói rétegeket a természettudományos mûveltség megfelelõ
szintjének birtokába juttatni. Az integráció egy lehetséges eszköz vagy inkább kö-
vetkezmény, amely a tudományosan vizsgálható problémákat mesterséges korlá-
tok nélkül engedi a gyermeki megismerés tárgyává tenni. A kérdés nem a tudomá-
nyos elit kiválasztásáról és képzésérõl szól, hanem a társadalom mint egész viszo-
nyulásáról a megismeréshez, a technológiai fejlõdés elõnyeihez és veszélyeihez.
Ebben az értelemben a természettudományos nevelés lehetõséget ad a cselekvésre
és felelõsségvállalásra a jövõnkért, a Föld jövõéért.

A természettudományos nevelésrõl általában

Mit jelent a természettudományos nevelés, miért idõszerû a megújítása?

A természettudományok lerakták a modern világ alapjait. A 20. században
megismertük az anyag belsejét, benne az atomenergiával, a táguló világegyete-
met a fekete lyukakkal, az emberi testet a sejtjeink DNS-molekuláival. Voltak
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évek és voltak országok, ahol azt hitték a vezetõk – és azt hitették el a vezetet-
tekkel –, hogy a természet legyõzése küszöbön áll. Aztán valahogy megbotlot-
tunk a küszöbben, de az is lehet, hogy a természet védekezni kezdett a legyõze-
tése ellen. A 20. század végére világossá váltak a fejlõdés korlátai, a globális
problémák egyre élesebben, fenyegetõbben rajzolódtak ki. A tudomány bizo-
nyossága mellé a kételyek is felsorakoztak, teret nyertek a tudománytalan el-
képzelések, az áltudományok. A technológiai fejlõdés ennek ellenére szédítõ
sebességgel halad elõre, lassan elérjük Moore törvényének határát, de az infor-
mációs szupersztráda gyorsulása még biztosan tovább folytatódik. A technoló-
giai fejlõdés ellentmondásossága nem kis részben vezetett a posztmodern kor
kialakulásához. A tudományos eredmények társadalmi kezelése néha egy ját-
szadozó gyermek felelõtlenségét idézi, néha pedig a jövõ iránti teljes közöm-
bösséget árulja el.

A természettudományok sajátosan felépített, fejlõdõ ismeretrendszere ma is
szükséges a társadalom számára, de egyre élesebben válik szét a tudáselit mint ki-
sebbség és a nem szakemberek alkotta többség. Az elõbbiek a technológiai fejlesz-
tés elõrevivõi, az utóbbiak ennek haszonélvezõi vagy éppen veszélyeztetett alanyai.
Világos, hogy a társadalom egészét szolgáló közoktatási rendszereknek tekintettel
kell lenniük erre a kettõs megrendelésre. A közoktatás társadalmi (és gazdasági)
hatékonysága akkor megfelelõ, ha az iskolarendszerbõl kilépõk képesek beillesz-
kedni a társadalmi munkamegosztásba, alkalmazkodnak a folytonosan változó kör-
nyezethez, sikerrel részt vesznek a versenyben, és ezzel biztosítják hazájuk ver-
senyképességét is. A hatékony és önálló tanulás vagy a mûszaki problémák felis-
merése és megoldási képessége mindenki számára hasznos tudás. A közoktatáson
belül korlátozottak az idõkeretek, a természettudományos tantárgyakra fordítható
idõ is csökkent, illetve tartalmában változva teret enged a kompetenciafejlesztés
idõigényes módszereinek. Mindez egyesekben felveti az ismeretek mennyiségi
csökkenésének – talán valódi – veszélyét. A kompetenciák fejlesztése valóban csak
ismeretekbe ágyazottan képzelhetõ el. A modern tanuláselmélet ugyanakkor azt is
állítja, hogy a tanulás olyan tudásépítés, amelyre a személyességén túl az alapok
biztos lerakása kell hogy jellemzõ legyen. Melyek azok a kulcsfogalmak, amelyek-
re a természettudományos tudásrendszer alapozható? Vannak-e közös fogalmai,
törvényszerûségei a természettudományoknak? Az igenlõ válasz nyilvánvaló, és
ma már akár a Nemzeti alaptantervbõl is kiolvasható. De megoldott-e a túlzóan
részletes ismeretek kellõ megalapozása, rendszerbe foglalása, elkerülhetõ-e az is-
métlõdés, átfedés és ellentmondó szemlélet a mai szaktárgyi oktatásban? Álláspon-
tunk szerint nem. Tudomásul kellene venni, hogy két rendszerrõl van szó, a szaktu-
domány közvetlenül nem vihetõ, nem viendõ át az iskolákba. Csapó Benõ szerint a
természettudományos nevelés híd a tudomány és a nevelés között. Értelmezése
szerint a természettudományos nevelés: „egyrészt jelenti azt a komplex pedagógiai
praxist, a tanulók tágabb értelemben vett személyiségfejlesztését, amely az értékek
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közvetítésétõl a világszemlélet formálásán, a képességek és készségek fejlesztésén
keresztül az ismeretek közvetítéséig sok mindent magában foglal. Ez a gyakorlat
nem egyszerûen az egyes tudományágak, ismeretkörök tanításának összessége, ha-
nem egészen más céloknak megfelelõ tevékenység. Másrészt jelenti mindennek a
szakmai ismeretrendszerét, tanári kompetenciáit, szakpedagógiáját.”2

A nemzetközi kompetenciamérések világában az országok nevelési-oktatási
rendszerei is versenyeznek. A PISA-mérések kialakult gyakorlata a változó világ
változó igényeihez igazodik. A magyar diákok inkább közepes, mintsem jó ered-
ménye ebben az új szemléletmódban is gyökerezik. Az elemzések szerint (Balá-
zsi és mtsai, 2007) erõsségünk a jelenségek természettudományos magyarázata,
de a jelenlegi gyakorlatban a természettudományi problémák felismerése, illetve
következtetések levonása természettudományi bizonyítékok felhasználása alap-
ján meglehetõsen háttérbe szorul. A természettudományos kompetencia e két
részterületének fejlesztése éppen a problémák komplexitása, szervezõdési szinte-
ket átfogó jellege miatt igényli az integrált megismerési módszerek alkalmazását.
A természettudományos kompetencia fejlesztése nem véletlenül szerepel az
OECD és az EU oktatási célrendszerében, mivel: „általánosan elfogadott, hogy a
természettudományi alapkompetenciák elsajátítása az új technológiák bevezetése
miatt fontos, míg a magas szintû kompetenciák megléte az új technológiák kidol-
gozása, az innovációk szempontjából nélkülözhetetlen. A technika fejlõdésének
élvonalában álló országok pontosan felismerték, hogy a magasan képzett munka-
erõ munkaerõ-piaci megoszlása döntõ tényezõ a gazdasági növekedés és a társa-
dalmi fejlõdés szempontjából, mégpedig azért, mert a magasan képzett egyén a
legkülönbözõbb területeken (szervezés, marketing, tervezés) képes mindenki szá-
mára hasznos újításokat létrehozni.3 Ha Magyarország fel kíván zárkózni a világ
fejlettebb országaihoz, talán át kellene vennünk ezt a szemléletet, és tanulnunk
kellene a megvalósítás már bevált módszereibõl, például a külföldön sikeres és
népszerû science oktatási programokból.

Hogyan írható le a természettudományos mûveltség?

A PISA-mérések új szempontrendszert alkalmaznak a természettudományos ne-
velés eredményességének mérésére. Az ezredfordulót megelõzõ idõszakban az
oktatás hatékonyságának kutatása, a gazdasági hatékonyság, az oktatási beruhá-
zások társadalmi megtérülésének igénye vezetett a tudáskoncepció megváltozá-
sához. Fontossá vált az életben jól alkalmazható ismeretek, készségek és attitû-
dök széles tömegek általi elérésének biztosítása. Ez a fajta tudás rejlik a „science
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literacy” kifejezés jelentésében, amit magyarul természettudományos mûveltség-
nek nevezünk. Lényegi sajátossága, hogy nem csupán a természettudományos is-
mereteket tartalmazza, hanem a tudomány mûködésének megismerését, a tudo-
mányos gondolkodásmód elsajátítását is célul tûzi. Nem valamiféle kultúrtörté-
neti értelmû mûveltségrõl van szó, nem lexikális ismeretek halmozását jelenti a
fogalom, sokkal inkább „az egyénnek az a képessége, hogy a természettudományi
ismeretek és azok alkalmazása segítségével képes kérdéseket feltenni, új ismere-
teket elsajátítani, meg tud magyarázni természettudományi jelenségeket, és meg-
fogalmaz természettudományi problémákkal kapcsolatos, bizonyítékokkal alátá-
masztott következtetéseket. Az egyén megérti az emberi tudásként és emberi felfe-
dezõmunkaként is értelmezhetõ természettudományok jellemzõ tulajdonságait, és
azt, hogy a természettudományok és a technika hogyan alakítja fizikai, szellemi és
kulturális környezetünket. Megfontolt állampolgárként hajlandó magát elkötelez-
ni természettudományi vonatkozású problémák és természettudományos elméle-
tek mellett.” 4

A tudástípusok közül tehát a természettudományos mûveltségen belül a
procedurális és a deklaratív tudás egyensúlya valósul meg. A nevelési gyakor-
latban ez a tudás alkalmazását igénylõ, aktív tanulási helyzetek biztosítását je-
lenti. Rávilágít a kísérletek elvégzésének, illetve a kísérletelemzéseknek a fon-
tosságára. Ha a vizsgálandó természettudományi vonatkozású problémák körét
nézzük, akkor az egy-egy szaktudomány illetékességi körébe tartozók mellett
sok olyat találunk, amelyek több szaktudomány területére is tartoznak (pl. klí-
maváltozás, környezeti kérdések), ezek esetében a nem szaktárgyi, hanem az
integrált jellegû tanulási formák segíthetik a probléma átlátását, megoldását.

A természettudományos mûveltség kereteinek és tartalmának megfogalmazá-
sához hozzájárult a tudományos kutatás és a nevelés-oktatás világának eltérõ fej-
lõdési pályája is. Csapó Benõ szerint: „az oktatás képtelen a tudás gyarapodásá-
nak ütemével lépést tartani, másrészt az új tudás specializáltsága és komplexitása
miatt az eredmények közvetlenül csak a szakértõk szûkebb köre számára hozzá-
férhetõek, és csak sokszoros transzformáció és átértelmezés révén válhatnának
tananyaggá. A tudományos fejlõdés ugyanakkor egyben sok területen felszámolta
a tudás hagyományos értelemben vett szükségességét is. Azokat a kifinomult ipari
termékeket, amelyek létrejöttét a tudomány eredményei tették lehetõvé, egyre ke-
vesebb tudással használjuk, és segítségükkel hatékonyan oldhatunk meg olyan
feladatokat, amelyeket korábban csak alapos tudományos felkészültséggel let-
tünk volna képesek elvégezni. Ez a fejlõdés a világ legtöbb oktatási rendszerében
a természettudományok tanításának válságát idézte elõ.” 5
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Az ellentmondás feloldását a korszerû természettudományos programok
részben a kontextusba helyezés eszközével, részben a jövõre való nagyobb fi-
gyelemmel érik el. Az Angliában nemrég bevezetett, „21 Century Science”,
azaz „A 21. század tudománya” program és taneszközrendszer a tanulók min-
dennapi életéhez közel álló, a természeti és technológiai környezetükben elõ-
forduló témákkal, problémákkal foglalkozik (mobil kommunikáció, sugárzá-
sok, géntechnológia), lehetõséget adva a több szempontú megközelítésekre, vi-
tákra is. Ez a program jó példa a természettudományos nevelés hatékony
fejlesztésére, az egyetemi tudáscentrumok, a kutatóhelyek, a kiadók és a média
partnerségére is. Jó (lenne) tanulni belõle…

Hogyan értelmezhetõ a természettudományos kompetencia?

A kompetencia fogalma a mai pedagógiai modernizáció egyik kulcsszava.
A pedagógiai köznyelvbe bekerülve azonban jelentése elmosódott, egyfajta
gyûjtõfogalommá, talán valamelyest közhelyessé is vált. A pszichikus struktú-
rákra és mûködésekre alapozott, alkalmazható tudás eredeti jelentése elhomá-
lyosodott, és ma szinte minden fejleszthetõ és értékelhetõ nevelési-oktatási
elem valamiféle kompetenciaként nevezõdik el. A NAT 2007-es felülvizsgálata
átvette az EU-kulcskompetenciák rendszerét, azzal a változtatással, hogy a ma-
tematikai és a természettudományos kulcskompetenciákat kettéválasztotta. Az
ebben a felosztásban definiált természettudományos kulcskompetencia legfon-
tosabb összetevõi:

• A természeti világ alapelveinek ismerete
• Alapvetõ tudományos fogalmak, módszerek ismerete
• A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott szerepének

ismerete, megértése
• Fontosabb technológiai folyamatok ismerete
• A technológiák elõnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak is-

merete
• Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete
• Természettudományos és mûszaki mûveltség alkalmazása a probléma-

megoldásban
• Természettudományos és mûszaki mûveltséget igénylõ döntések megho-

zatala
• Új technológiák, berendezések megismerésének és mûködtetésének ké-

pessége
• Áltudományos, egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánu-

lások kritikája
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• Szándék és képesség a fenntartható fejlõdés érdekében lokálisan és globá-
lis vonatkozásban való cselekvésre

• Etikai kérdések iránti érdeklõdés
• Kritikus és kíváncsi attitûd
• Biztonság és a fenntarthatóság tisztelete a tudományos és technológiai fej-

lõdés hatásaival kapcsolatban

A fentiekbõl kiderül, hogy a NAT által megfogalmazott tudáskoncepció és
fejlesztési követelményrendszer lefedi a természettudományos mûveltség fo-
galmát, de ki is bõvíti annak például a PISA-mérésekben vizsgált körét. A PISA
természettudományikompetencia-rendszerének elsõdleges területei:6

Természettudományi problémák felismerése
• Természettudományosan vizsgálható problémák felismerése
• Természettudományos információk megkereséséhez szükséges kulcssza-

vak felismerése
• A természettudományi vizsgálatok fõbb tulajdonságainak felismerése.
• Jelenségek természettudományi magyarázata
• Adott helyzetnek megfelelõ természettudományi ismeretek alkalmazása
• A jelenségek megfelelõ leírása vagy értelmezése és a változások elõrejel-

zése
• A megfelelõ leírás, értelmezés és elõrejelzés felismerése
• Természettudományi bizonyítékok alkalmazása
• Természettudományi bizonyítékok értelmezése, valamint következteté-

sek levonása és megfogalmazása
• A következtetések hátterében álló feltevések, bizonyítékok és érvek azo-

nosítása
• Természettudományi vagy mûszaki vívmányok társadalmi következmé-

nyeinek megítélése

A kompetencia értelmezési körébe az ismeretek és készségek mellett az atti-
tûdök is beletartoznak, ezek egysége szükséges az egyén cselekvési képességé-
nek kibontakoztatásához. A PISA-mérésekben a tanulók természettudomány-
okkal és annak alkalmazásával kapcsolatos attitûdjeit is vizsgálták az alábbi te-
rületeken:7

A természettudományok iránti érdeklõdés
• A természettudományok és a természettudományi problémák, törekvések

iránti kíváncsiság
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• Hajlandóság többletismeretek és gyakorlat szerzésére különbözõ források
és módszerek felhasználásával

• Ismeretszerzésre irányuló törekvés; folyamatos természettudományi ér-
deklõdés, természettudományi pálya választásának gondolata

• A természettudományi kutatás támogatása
• Alternatív nézõpontok, gondolatok és kutatások figyelembevételének el-

fogadása
• Valóságos információk és ésszerû magyarázatok figyelembevételének tá-

mogatása
• Logikus és körültekintõ következtetés, az alkotás iránti igény kifejezése
• A természeti erõforrások és a környezet iránt érzett felelõsség
• A környezetvédelemben az egyénre háruló felelõsség érzékelése
• Tudatosság az egyén tevékenységének személyes, a társadalmat és a kör-

nyezetet érintõ következményeivel kapcsolatban
• Hajlandóság a cselekvésre a természet erõforrásainak megóvása érdeké-

ben

A NAT és a PISA természettudományoskompetencia-értelmezését összehason-
lítva feltûnõ, hogy a hazai szabályozás kisebb hangsúlyt helyez a tudományos el-
méletek és módszerek megismertetésére, hangsúlyosabban foglalkozik a tudomá-
nyos eredmények technológiai alkalmazásával, annak társadalmi hatásaival, illetve
a tudomány etikai kérdéseivel, társadalmi szerepével. Utóbbiaknak a tanulási fo-
lyamatban való megjelenítése nélkül nem képzelhetõ el a modern, társadalmilag re-
leváns természettudományos nevelés. Ugyanakkor észre kell vennünk a PISA 2006
mérés elemzésében a természettudományos problémamegoldási képesség iskolá-
inkban jellemzõ fejlesztési gyakorlatával szemben megfogalmazott kritikát: „Egy
természettudományi probléma megoldása során … elsõ a probléma azonosítása,
ezt a jelenséghez kapcsolódó ismeret alkalmazása, majd az eredmények értelmezé-
se, felhasználása követi. A tradicionális természettudomány-oktatás, amilyen a mi-
énk is, a középsõ lépésre, a jelenségek természettudományi magyarázatára helyezi
a hangsúlyt, ehhez a diákoknak a természettudomány alapismereteivel és alapel-
méleteivel kell tisztában lenniük. A diákok természettudományi tudása azonban
csak abban az esetben teljes, ha képesek felismerni a természettudományi problé-
mákat és a valós helyzetnek megfelelõen értelmezni az azokkal kapcsolatos megál-
lapításaikat.” 8

A természettudományi problémák felismerését nehezíti, ha azokat eleve a
valós összetettségüktõl megtisztítva, valamely szaktudomány boncasztalára
elõkészítve kapják a tanulók. Ebben az esetben nehéz a technológiai alkalmazá-
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sok és társadalmi vonatkozások felvetése is, hiszen ezek sem részei a szûken
vett szaktudományos tárgyalásmódnak. Az integrált természettudományos tan-
tárgyi környezet nyitott lehet a valós problémák minden oldala felé, korszerû ta-
nulásszervezési módszerekkel (kooperatív technikák, projektek, iskolán kívüli
tanulás) fokozhatja a természettudományos kompetencia fejlesztésének haté-
konyságát.

Mit gondolunk a tanulásról, tanításról?

Az ezredforduló környékére a pedagógia területét érintõ fejlemények és fejlesz-
tések elérték azt a kritikus tömeget, amely az elmélet és a gyakorlat gyökeres
változásához, egy új pedagógiai paradigma kialakulásához vezetett. Ennek né-
hány eleme a következõ:9

• Testre szabott oktatási berendezkedés
• Az egyéni fejlõdés értékelése
• A tanár facilitátor és csapattag
• A tanulók felelõsek a saját tanulási folyamatukért
• Kihívásokkal szolgáló tanulási környezet
• Széles tanulási terület és célkitûzés rendszer
• A tudás érvényessége
• Az értelmes tudás és a tudásépítés fontossága
• A kompetenciák értékelése és fejlesztése
• Élethosszig tartó tanulás
• A diákok erõsségeinek támogatása
• Az oktatással kapcsolatos szemléletmódok újraértékelése

A megváltozott társadalmi környezetben a nevelési-oktatási rendszerek al-
kalmazkodása, a nemzetközi versenyhelyzetben való megfelelés kulcskérdés.
Az új pedagógiai paradigma sok tényezõ változtatását igényli, ennek kivitelezé-
se nem problémamentes. Ha a természettudományos nevelés, az integráció
szempontjából nézzük a kihívásokat, láthatjuk, hogy a tanulási célok és módok,
valamint a tartalmak is változásban vannak, megváltoztak. A tanulás új modell-
je szerint: „a tanár a tanulás hozzáértõ vezetõje. A tudás olyan valami, amit a
diáknak magának kell létrehoznia, míg a tanár szállítja az ehhez szükséges is-
mereteket, alkalmakat, eszközöket és helyzeteket. Az eszközök nemcsak a szoká-
sos laboratóriumi berendezések, hanem sokkal inkább gondolkodásmódok és a
megvalósítás gyakorlati készségei. … Nem tételezhetjük fel, hogy a gyerekek
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elõismeretek, alapfogalmak nélkül kezdik el a természettudományos képzést.
Amikor elkezdünk egy új témát, a diákok nem kezdenek gondolatban új, tiszta
lapot, nem állnak írásra kész tollal a kezükben, hogy ráírják a tanár által gondo-
san elõkészített fogalmakat, szabályokat, szavakat és összefüggéseket.” 10

Ez a konstruktivista tanulásfelfogás a megismerést alapvetõen deduktív úton
képzeli el, azaz a tudásrendszereket az alapelvek, közös törvények felõl lehet
felépíteni. A természettudományoknak ismeretesek olyan közös fogalmai,
amelyek a fizika, kémia, biológia területén is alkalmazhatók. Kétségtelen, hogy
ezek fejleszthetõk szaktárgyi rendszerben is, de az integrált szemlélet, a szerve-
zõdési szinteket átjáró problémakezelés ebben hatékonyabb eszköz. A tanulási
folyamat személyes jellegébõl és az ezt segítõ értékelési módokból következik
az is, hogy a tanárnak alaposabban kell ismernie tanítványai gondolkodásmód-
ját, elõzetes tudását, erre pedig csak a gyakori találkozás és a bõségesebb idõke-
ret ad lehetõséget. A szaktárgyakra felaprózott tanulásszervezés erre kevésbé ad
lehetõséget, mint az egy tanár számára viszonylag magasabb óraszámot biztosí-
tó integrált tantárgy. A tanulóra fókuszáló, a tanulást a környezettel való inter-
akcióban elképzelõ modell megkívánja a szélesebb tanulási területet, átfogva
akár az élet teljességét. Ki kell tehát tágítani a szaktudományos ismereti mezõt,
át kell lépni a formális megismerõrendszerek korlátait, alkalmazkodva a gyer-
meki érdeklõdés, fantázia és alkotóképesség határtalanságához.

A Politechnikum integrált természettudományos programjáról

Milyen célok és feltételek alapján fejlesztjük a Politechnikum helyi
természetismeret-programját?

A Közgazdasági Politechnikumban az alapítás, azaz 1991 óta tanítunk termé-
szetismeret tantárgyat. Az iskolát alapító reformszemléletû pedagógusközösség
a komplex természetismeret tanítását célként jelölte meg, együtt más tantárgy-
blokkok, például társadalomismeret, mûvészet kidolgozásával. Az elsõ évben
még különálló szaktárgyként jelent meg a fizika, a kémia, a biológia és a föld-
rajz, de igyekeztünk közöttük valamiféle koordinációt, párhuzamosságot kiala-
kítani. A négy tantárgy négy tanárt jelentett, ennek megfelelõen kevesebb óra-
számot és több tanítványt. Amíg az iskola csak néhány osztállyal mûködött, ez
nem is jelentett problémát. Késõbb azonban egyre fontosabbá vált a személy-
központú nevelés mint alapérték megõrzése. Ehhez az osztályokban tanító taná-
roknak több idõt kell eltölteniük tanítványaikkal, jobban meg kell hogy ismer-
jék személyiségüket, együttmûködési készségüket, tanulási szükségleteiket.
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A tantárgyak összehangolása sem volt könnyû, hiszen a heti óraszámoknak
megfelelõen külön haladtak elõre az anyagban. 1992-tõl áttértünk a tantárgyi
integrációra, azaz egy tanulási folyamatba, egy tanár irányítása alá szerveztük a
természettudományos nevelést. A rendszer elindítását nehezítette, hogy nem
állt rendelkezésünkre megfelelõ tananyag. Az alapítók által Magyarországra
hozott angliai Co-ordinated Science könyvcsalád felhasználásával kezdtünk sa-
ját tananyagok fejlesztésébe. Hamarosan be kellett látnunk, hogy a hazai viszo-
nyok között a külföldi minta korszerû szemléletmódja a tartalmi követelmé-
nyek eltérõ szintje miatt nehezen alkalmazható. Igyekeztünk kiegészíteni,
adaptálni az angliai rendszert, sajnos eközben gyakran vesztettük el a lényeget,
a komplex és életközeli szemléletet, és tértünk vissza a bennünk megõrzött
szaktudományos, szaktanári szemlélethez. Késõbb a gyakorlati tapasztalatok és
több elnyert pályázati támogatás (KOMA) segítségével elkészítettük a jelenleg
is használatos tanterveket, tananyagokat. 2002–2003 között az Országos Köz-
oktatási Intézettel együttmûködve elkezdtük az integrált természettudományos
pedagógiai rendszer fejlesztését. Ebben a munkában tananyagok készültek,
amelyek kipróbálása akciókutatás keretében történt, és a tapasztalatokat három
tanulmányban és a Kapcsos Könyvben foglaltuk össze.

Milyen integrációs elvek mentén alakul a tartalmi szabályozás?

Ha a természettudományok integrált tanítása szóba kerül, ellenvetésként említik a
tartalmi elsekélyesedést, a színvonal csökkenését. Okolják ezért a csökkenõ óra-
számokat és a szaktudományos kánontól való eltávolodást. Az idõkeret csökke-
nése valóban veszélyt jelentene, de elsõsorban nem a tartalmak csökkentése mi-
att, inkább a kompetenciafejlesztés módszereinek idõigényessége miatt. A tudo-
mányos alapelvek, közös fogalmak középpontba állítása viszont erõsíti a késõbbi
elmélyítés esélyét. A nem szakemberek számára is fontos, érdekes természettu-
dományos kérdések szaktárgyi besorolása viszont nem mindig egyszerû. Marx
György kérdésfeltevése és válasza erre a következõ: „…melyik tantárgy tanítsa a
klímaváltozást, az ózonlyukat: a földrajz, a biológia, a kémia, a fizika? Netán a
történelem vagy az erkölcstan? A megoldás: kötelezõ természettudomány-érett-
ségi. Ennek anyaga ne a példatárak kedvencei (tömegpontok, merev testek, ideá-
lis folyadékok, egyenáramok, fénysugarak, kémiai elemek, vegyértékkarok, alak-
tan és rendszertan, országok és fõvárosok pillanatnyilag épp aktuális nevei) le-
gyenek, hanem a modern komplex természettudományos gondolkodás. Fizikából
mindenkinek kell például az energia (üzemanyag, erõmû), elektromágneses hul-
lám (parabolaantenna, mobiltelefon, infravörös kapcsoló), elektron (részecske-
hullám-kettõsség, vezetõ–félvezetõ–szigetelõ, vegyérték, fotoszintézis). Kémiából
kell a poláros kötés (tûz, oxidáció, sav–bázis–só, táplálkozás), apoláros kötés
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(delokalizált elektronpályák). Biológiából a lényeg a szaporodás–öröklõdés–mu-
táció–szelekció–illeszkedés–evolució. Kívánatos, hogy az egyes tanárok értsék
kollégáik tananyagát, hogy együtt (vagy egy idõ után egyikük) kérdezhessen a ter-
mészettudományos érettségin fizikát, kémiát, biológiát, földtant, informatikát, be-
leértvén ezek ma is aktuális határterületeit.11

Természettudományos érettségi azóta már választható (bár nem alapmûvelt-
ségi jellegû, és nem is kötelezõ), az erre való felkészítés azonban tantárgyi kere-
tekben történik. A természettudományos mûveltség elismertetését, a kultúrában
elfoglalt helyének méltó kijelölését talán jobban szolgálná, ha legalább a köz-
oktatás bizonyos szakaszában vagy az alapképzésben integráltan jelennének
meg a természettudományok. Valamiféle közös alapozásra, a jelenségek termé-
szetben és technológiában való elõfordulásának, alkalmazásának megjeleníté-
sére, a társadalmi összefüggések bemutatására mindenképpen szükség lenne.
A NAT megfogalmaz ezzel kapcsolatos fejlesztési feladatokat, de az ehhez ren-
delhetõ implementációs eszközök (tananyagok, értékelési eszközök) ma még
nem állnak az iskolák rendelkezésére.

Az integráció egyik eszköze a természettudományos alapfogalmak területtõl
független kiépítése. A Politechnikum hat évfolyamos képzésében a 7. évfolyam
elsõ félévében ezen az úton indulunk. Talán a legfontosabb integrációs elv eb-
ben az idõszakban az általános rendszerelmélet. Nem a mély filozófiai értelme-
zések, hanem nagyon is a gyakorlati mûveletek készségének fejlesztésére tö-
rekszünk. A gyerekek mindennapi tapasztalatait felhasználó kognitív mûveleti
rutint alakítunk ki, és egyfajta metakognitív eszközrendszert állítunk ennek
szolgálatába. A részekre bontás és a közöttük lévõ kapcsolatok vizsgálata, az
egészlegesség értelmezése a mûködésen keresztül vagy például a környezeti
kapcsolatok elemzése olyan szemléletmód, amely késõbb a természeti és a
technikai rendszerek mélyebb megértését szolgálhatja. A természetet eközben
nem a szaktudományok skatulyáiból húzzuk elõ, hanem inkább az anyag szer-
vezõdési szintjeinek lépcsõfokain haladva fedezzük fel. Foglalkozunk a rend-
szerek állapotaival, igyekszünk ezekrõl alapos leírásokat készíteni megfigyelé-
sek, mérések során. Az állapotok összevetése a változások és a folyamatok vilá-
gába vezeti el a tanulókat. Ebben a világban két kulcsszereplõvel ismerkedünk,
az energiával és az információval, amelyek kialakítják és formálják az anyag
különféle megjelenési formáit, rendszereit. Az információ fogalma a mi progra-
munkban mélyebb, mint a köznapi értelmezés, közelebb áll a fizikai alapfoga-
lomként való meghatározáshoz, persze ennek a korosztálynak a számára is ért-
hetõ megfogalmazását igyekszünk adni. Az információs anyagelmélet szerint:
„a világ komplexitásának mai szintje kellett ahhoz, hogy felismerjük az infor-
máció fontosságát és jellemzõit. Világossá vált, hogy míg az anyag adja a »ma-
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tériát«, az energia pedig a mozgást az Univerzumnak, addig az információ az a
valami, amely az egésznek és a részeknek a rendezettséget biztosítja, valami-
képpen a fizikában a rendezetlenség mértékének kifejezésére használt entrópia
fogalmának ellentettje. … Az információ éppen olyan fõszerepet játszik a világ-
ban, mint az anyag és az energia. A világot alkotó rendszerek információs kap-
csolatok (esetleg információs mezõk?) révén szervezõdnek egésszé. Alapvetõ
különbség viszont, hogy az információra nem érvényesek a megmaradási törvé-
nyek, megsemmisíthetõ és létrehozható.”12

Az alapozást követõen a 10. évfolyamig lényegében három fõ vonulatban halad
a témafeldolgozás, ezek: a fizikai világ alapelvei, az anyagfajták és változásaik és
az élõ rendszerek. Felismerhetõ tehát a tantárgyi kapcsolódás a fizika, kémia, bioló-
gia területei felé. A szervezõdési szintek egymásba épülése miatt a fizikai törvé-
nyek, jelenségek beépülnek a kémiai struktúrákba és folyamatokba, illetve mind-
kettõ jelen van a biológiai rendszerekben is. Egy-egy jelenség, rendszer vagy prob-
léma vizsgálata során felfejthetõk ezek a rétegek, átléphetõk a szaktárgyi határok,
persze ez a redukció csak a megoldás megtalálásáig indokolt.

A 11. évfolyam programjában egy új szempont szerint vizsgáljuk a természe-
tet. A keletkezés és fejlõdés gondolata, a világegyetem, a Föld és az élet kiala-
kulása, evolúciója áll a középpontban. Nem csupán leíró, történetmesélõ tanu-
lás zajlik, igyekszünk lehetõséget adni a tanulóknak, hogy felderítsék és meg-
értsék az anyagfejlõdés mozgatórugóit, tisztában legyenek a múltból a jövõbe
vezetõ folyamatokkal.

A 12. évfolyam a kimeneti szempontból fontos területekre mintegy „ráerõ-
sít”. Ekkor már túl vagyunk az alapozáson, sõt a részletes témafeldolgozás is
megtörtént. A meglévõ tudás alkalmazásával, bõvítésével és újraszervezésé-
vel az egészség, a természeti környezet és a technikai világ problémáit, minden-
napi életünkkel összefüggõ aktuális problémáit elemzik, vitatják meg a tanulók.
Kiadott tananyag ebben az évben nincs, de napi rendszerességgel használjuk a
médiából vett aktuális híreket, esetleírásokat, tudósításokat, ezzel is bõvítve a
fejleszthetõ tanulói kompetenciák körét.

Milyen tanulásszervezési módszerek jellemzik a programot?

Az új pedagógiai paradigma megjelenése a nyitott és rugalmas, a környezetre fi-
gyelõ pedagógiai rendszerekre erõs hatást gyakorolt. A változás valamennyi, a
nevelésben- oktatásban érdekelt, részt vevõ szereplõ szemléletének módosulását
feltételezi. A belsõ meggyõzõdések feladása, az új elfogadása nem könnyû, de a
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létezõ problémák megoldásában való sikeresség igazolhatja a kísérletezõket.
A fenntarthatóság ebben a folyamatban is fontos kérdés, nagy a visszarendezõdés
veszélye, különösen akkor, ha a formálisan elsajátított új módszereket nem
támasztja alá a megértés, belsõ meggyõzõdés és elfogadás. Azok a módszerek,
tanulásszervezési eljárások, amelyeket az integrált természettudományos progra-
munk tanítása során alkalmazunk, talán nem forradalmiak (ebben igazodnak a
hazai környezethez), de mindenképpen elõremutatóak, és számunkra célraveze-
tõnek bizonyultak.

A program szerkezete annyiban támogatja a módszertani fejlesztéseket,
hogy a 7–12. évfolyamon végigvonuló integrált tanulás és az ehhez illeszkedõ
11–12. évfolyamos szaktárgyi fakultáció egyfajta feladatmegosztást tesz lehe-
tõvé a mindenkinek szóló és a szakirányú továbbtanulást célzó képzések között.
Ennek köszönhetõen szabadabban tervezhetõ a tananyag, nem kell attól tarta-
nunk, hogy tanítványaink nem tanulhatnak tovább természettudományos pályá-
kon, de attól sem, hogy a tudományosság oltárán feláldozzuk a közérthetõ és
közérdeklõdésre számot tartó témákat. A tanulási folyamatba iktatott különféle
projekteken belül arra is van mód, hogy a tanulók egyéni érdeklõdésük, fejlõdé-
si szintjük és tanulási szükségletük alapján válasszanak feladatokat, munka-
módszereket. Az érdeklõdõ, elmélyültebb tanulók önállóan kutathatnak, mások
az információgyûjtésben, az eredmények bemutatásában vállalhatnak feladato-
kat. A tanórákon jellemzõen a csoportmunka különféle formáit alkalmazzuk,
részint a tanuláshoz szükséges interakciók, részint például a szociális kompe-
tenciák fejlesztése céljából. A szabadon szervezõdõ csoportmunkák és a koope-
ratív technikák kombinációi mellett a frontális tanári magyarázatokat sem vet-
jük el, feltéve, ha ennek az adott tudásrendszer építésében szerepe van, illetve
ha biztosítani lehet a tanulói visszajelzések (a kérdezés, problémafelvetés) lehe-
tõségét. Az iskolai tanulás mellett igyekszünk az otthoni munkát is beemelni a
nevelési folyamatba. Erre nemcsak a házi feladatok, házi dolgozatok, egyéni
kutatási feladatok adnak módot, hanem az új információs és kommunikációs
technológiák is. A projektmunka szervezésére és segítésére gyakran alkalmaz-
zuk a különféle web-eszközöket, pl. a Synergeia vagy a LeMill rendszert, és ter-
mészetesen az iskolai hálózat és az e-mailezés is rendelkezésre áll.

Milyen speciális tanári kompetenciák szükségesek az integrált program
fejlesztéséhez és tanításához?

Önfejlesztés: A tarterv és tananyagfejlesztés, az új pedagógiai elvek és módsze-
rek elsajátítása a folyamatos önképzés igényét és képességét teszi szükségessé.
Ez a pedagóguspálya kicsit a szokványostól eltérõ felfogását jelenti, a kutatás és
fejlesztés nem általánosan jellemzõ a tanárokra, tantestületekre. Az internet
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azonban ebben is tágította a lehetõségeket, de nem árt, ha az ember idegen nyel-
ven (angolul) is olvas érdeklõdésének megfelelõ anyagokat. Esetünkben ezzel
is sikerült idõt nyerni, elõre látni olyan változásokat és folyamatokat, amelyek
hozzánk csak késõbb érkeztek el, de a fejlesztésekben élenjárók, például a pá-
lyázati lehetõségek kihasználásában már felkészültebben indulhattak. A fej-
lesztõmunka egyébként az egyik leghatékonyabb továbbképzési forma, bár két-
ségtelen, hogy sok idõ és munka árán.

Csoportmunka-készségek: Az integrált természettudományos program fej-
lesztése során viszonylag zárt és állandó összetételû csoportban dolgoztunk.
Senki sem rendelkezett elegendõ tudással és képesítéssel a teljes tartalmi és
módszertani terület átfogásához, de jól kiegészítettük egymást. Volt olyan évfo-
lyam, amelyben két tanár a témák szerint egymást váltva tanította ugyanazt az
osztályt. Késõbb, amikor egy osztályban egy tanár vette át a tanítást, fontossá
vált az a biztonság, amit a szaktudás birtokában lévõ kollégák tudtak nyújtani.
Részben a szakok eltérése, részben a személyiségvonások különbözõsége miatt
ez a helyzet konfliktusok forrásává is vált, amelyek feloldása nem volt mindig
könnyû, de ehhez külsõ segítséget is kaphattunk. Az évek során fejlettebb cso-
portmunka-készségekre tettünk szert, és az együttmûködés rutinná vált.

Értékelési készségek: A tanulási folyamatban alkalmazott értékelési módsze-
rek közül fontos a diagnosztikus és a formatív eljárások alkalmazása. A tanulók
elõzetes tudásának ismerete meghatározó a tanulás tervezése, a differenciálás
kialakítása szempontjából, ezért a tanárnak tapasztalt és képzett diagnosztának
kell lennie, aki ismeri a tipikus tanulói gondolkodásmódokat, képes reagálni
ezekre. A formatív vagy segítõ értékelés a folyamatos visszajelzéseken alap-
szik, tanórai környezetben, adott feladathoz kapcsolódóan és ismert követelmé-
nyekre alapozottan gyakorolható. A segítõ értékelés hatékonyabb tanulást biz-
tosít, de több odafigyelést és munkát igényel a tanárok részérõl. A fejlesztõ-
munka része például a kompetenciák fejlõdési szintjeire alapozott értékelési
eszközök kidolgozása is.

Szakmai kompetenciák: A természettudományok integrált tanítása nem
képzelhetõ el megfelelõ ismeretük nélkül. A legfõbb ellenvetés ezzel a peda-
gógiai rendszerrel szemben éppen az, hogy ilyen képzés nincs Magyarorszá-
gon. Ezen állítás igazával nem vitatkozva azért érdemes figyelembe venni,
hogy a közoktatás még nem tudósképzés, és bármely természettudományi
szak elvégzése során tanulnunk kell valamit a többibõl is. Emellett a tudomá-
nyos megismerési módszerek is közösek, így nem nehéz egy nyelvet beszélni
a szakok szerint eltérõ tudású tanároknak. Valószínû azonban – és a mi helyi
gyakorlatunk is ezt támasztja alá –, hogy a természettudományt tanító, külön-
bözõ szakos tanárokból szervezõdõ munkacsoport alkalmas arra az intézmé-
nyen belüli szakmai továbbképzésre, amely évek során képessé teszi a tanáro-
kat az integrált módon való tanításra.
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Fejlesztési eredmények, tanulmányok

Új Pedagógiai Szemle archívumában:
Veres Gábor: Komplex természetismeret a Politechnikumban I–II. ÚPSZ, 2002. 5–6. sz.
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=archivum&kod=

Az Országos Közoktatási Intézet honlapján:
Tudástárban, a Pedagógiai rendszerek fejlesztése cím alatt:
http://www.oki.hu/showKiadvanySzulo.php?kod=8

Politechnikum–OKI–OM projekt anyagai:

Tanulmányok:
T-1: Hatékony tanulási környezet
T-2: Mátrix
T-3: A tantárgy tanítása
S: Segédkönyv a 7–8. osztály részére
CD: Testvéri tantárgyak (Természettudomány, társadalom, gazdaság –
STS-irányzat. Szerkesztõ: Csorba F. László)

Kulcsszavak:
Konstruktivizmus, tanuláselmélet T-2 17. oldaltól
Személyiségkép S 5. oldaltól
Kompetenciarendszer T-1 30. oldaltól
STS-irányzat CD
Tanulási környezet T-1 21. oldaltól
Probléma alapú tanulás T-2 28. oldaltól
Projekt alapú tanulás T-1 57. oldaltól
Formatív (fejlesztõ) értékelés T-1 64. oldaltól
Tanulási motiváció T-2 46. oldaltól
Kooperatív, kollaboratív tanulás T-1 80. oldaltól
Iskolafejlesztés T-3 71. oldaltól
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Zágoni Miklós

Az emberi tevékenység és a klímaváltozás

Bevezetõ gondolatok

A mai ember, a Homo sapiens története körülbelül a cro-magnoni korig nyúlik
vissza, azaz mintegy 25-30 ezer évre. Ha egy generációt kb. 25-30 évnek tekin-
tünk, jó közelítéssel azt mondhatjuk, ma az ezredik generáció körül járunk. Ál-
lításom szerint éppen most áll elõ az a helyzet, hogy olyan feltételek közé kerül-
tünk, amilyenekre a megelõzõ nemzedékek tapasztalatai nem készítettek fel
minket, így genetikailag nincs adekvát reakciónk.

Helyezzünk el egyetlen sejtet egy tápoldatban! A sejt osztódása tipikusan húsz
percet vesz igénybe. Húsz perc múlva kettõ, negyven perc múltán négy, egy óra el-
teltével nyolc sejt lesz a lombikban. A laboratóriumi tapasztalat szerint körülbelül
két hét alatt telik meg a lombik, ez éppen ezerszer húsz percet jelent. Azaz a duplá-
zódó sejtek mintegy ezer nemzedék után töltik ki a számukra adott teret.

A folyamatot dinamikailag két, egymástól élesen elütõ szakasz jellemzi. Az elsõ
szakaszra végig az a feltétel érvényes, hogy több a táp és a tér, mint a sejt. Minthogy
duplázódásról van szó, egy ezer lépésbõl álló folyamat során a sejtek még a 997. lé-
pés során is a lombiknak csupán a tizenkét és fél százalékát töltik ki. Nyolcvanhét
százalékban még táppal van teli a tér. A 998.-ban a sejtek a tér egynegyedét foglal-
ják el, s háromnegyed részben még mindig szabad a hely. A 999. lépés eredménye-
képpen lesz a lombikban éppen fele-fele arányban sejt és táp. És az ezredik lépés a
végzetes, amikor a sejtek teljes egészében kitöltik a teret, felszívják a tápot, és el-
fogy a szabad tér. Ekkor az egész tenyészet elpusztul.

Az elsõ dinamikai etap a folyamat teljes lefutási idejének 99,9%-áig tart, míg
a második (amikor több a sejt, mint a hely) csupán 0,1%-nyi ideig; a két szakasz
teljességgel aszimmetrikus. Az emberiséggel is hasonló a helyzet. Az elsõ 997
generáció azt érzékelte, hogy a tere végtelen, kitölthetetlen, a természet hatal-
mas és elfogyaszthatatlan, a források kimeríthetetlenek. A 998. lépést tart a kör-
nyezet öntisztulási generációban bukkanhatott föl a végesség érzése, amikor a
fogyasztása és készletek mennyisége már összemérhetõvé kezdett válni, de
még mindig bõven a készletek javára. Aztán a 999. nemzedék döbbent rá, hogy
az általa uralt tér immár azonos a még szabadon maradttal. Õk értették meg,
hogy a következõ kettõzõdés átdobja õket a dinamikai határ túloldalára, abba a
szakaszba, amikor az õsidõk óta tartó, szabad és határtalan növekedés egy hirte-
len, kényszerû és teljes összeomlásba fordul át.

Hiába azonban az utolsó elõtti generáció tudatos felismerése: génjeikben az
elõzõ 998 nemzedék tapasztalata rögzült. Elvárásaik, vágyaik, kódolt cselekvé-
si reakcióik ebbõl az idõszakból valók. Semmilyen eddigi tudás, semmilyen

22



magukkal hozott biológiai vagy kulturális tradíció nem mutat túl ezen. Nem
hisznek a szemüknek: a fal, a telítettség még sohasem volt látható közelségben.
Nem hiszik el, hogy a táp a következõ fordulóban szükségszerûen el fog fogyni.
S nem tudnak mit tenni: kész reflexeik nincsenek, újak kialakulására nincs idõ,
a tudatos cselekvés tömegméretekben pedig szinte megszervezhetetlen.

Az a néhány, aki elõre lát, rádöbben a dinamikaváltozás közelségére. Egyre
többen vannak ilyenek. A „jövõ nemzedékek jogai”-ról kezdenek beszélni (a
pesszimistábbak szerint nem is több, csupán egyetlen ilyen nemzedékrõl van
szó). A többséget mindez nem érdekli. Nem hajlandók elfogadni, hogy õk nem
a korábbi 998.-ba tartoznak, hogy rájuk más törvények érvényesek. Nem értik,
mirõl van szó – genetikai determinációink szerint ez a tragikus realitás.

Miként lehetne mégis a fordulópontot elodázni? Lassítani kell a növekedést, le-
állítani a duplázó szaporulatot és csökkenteni a táp fogyását. A lombikkal szemben
a valóságos Földön a tápnak van egy természetes megújulása. Ha csak abban a tem-
póban fogyasztjuk, ahogyan az a maga természetes forrásaiból feltöltõdik, beállhat
egy egyensúly. Ma ettõl igen távol vagyunk: sokkal nagyobb mennyiségben hab-
zsoljuk fel, mint amilyen mértékben újratermelõdik. Ráadásul az elfogyasztott
anyagokból visszabocsátunk a lombikba olyan hulladékokat, amelyek megmérge-
zik a még megmaradt tápot, elszennyezik a fennmaradt szabad teret is.

Lokálisan eddig is elõfordult – nem is ritkán –, hogy egy adott közösség túl-
nõtte a számára adott kereteket, elfogyasztotta az ott rendelkezésre álló erõfor-
rásokat. Ilyenkor vagy tovább vándoroltak (ez fõképp az ázsiai nomád életfor-
ma idején volt jellemzõ), vagy a szomszéd városok, népek és földek ellen törtek
(a legtöbb háború ezért indult az idõszámításunk kezdete táján), vagy technoló-
giai fejlesztéssel sikerült fenntartani a nagyobb létszámot (lásd a középkor vé-
gének földmûvelési forradalmát a 11–12. századtól kezdve). A mai helyzet nó-
vuma az, hogy a probléma globális méretben jelentkezik: körbeértük, telelaktuk
a Földet. Már csak a más erõforrását vehetjük el, mert mindenütt vannak. S ha-
sonlóképpen, a szemetet sem önthetjük a falu határán túlra, mert ott már egy
másik falu kezdõdik.

A lombikbeli sejtek csak akkor élik túl az ezredik generációt, ha az nem jár
létszámnövekedéssel, legalábbis nem duplázódással, hanem a szaporulat csu-
pán a veszteség pótlására szolgál. Vonatkozik ez az általuk elfogyasztott és fel-
használt nyersanyagokra és erõforrásokra, valamint a kibocsátott szennyezõ és
mérgezõ anyagokra is. Ezt nevezik az adott tenyészet fenntartható populációjá-
nak. Mérete függ a rendelkezésre álló fizikai tértõl és tápanyagmennyiségtõl.
Az állítás az emberiségre is igaz. Csak akkor éli túl a következõ generációját,
csak akkor lesznek további nemzedékei, ha rááll egy egyensúlyi formációra,
mely mérges gázokkal nem fûti túl a lombikját, és nem fojtja meg önmagát idõ
elõtt, ha szennyezésének mértéke lépést tart a környezet öntisztulási képességé-
vel, s végül persze ha fogyasztásával nem falja ki maga alól a tápot.
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A mi nemzedékünk a 998–999. lehet az ezres skálán. Választhat: megkövete-
li-e a maga számára mindazokat a fogyasztási és egyéb szabadságjogokat, ame-
lyek – a lehetõség megléte miatt, akár „természetjogi” alapon – megillették az
összes elõzõ generációt, vagy önként és tudatosan lemond e jogok jelentõs ré-
szérõl annak érdekében, hogy utódai számára is jusson tér és táp.

De vehetünk még egy dinamikai példát. A sáskajárások úgy kezdõdnek,
hogy valamely körülmény révén (széllel, lóháton vagy más úton) néhány pél-
dány eljut egy távoli helyre, számukra kedvezõ környezeti feltételek közé. Ott
körkörösen elkezdik fogyasztani a táplálékot, egyúttal robbanásszerû szaporo-
dásnak indulnak. Minthogy a lerágható új felület (a kör kerülete) lineárisan nö-
vekszik, míg a létszámuk gyarapodása exponenciális (legalábbis négyzetes, az
elfoglalt kör területével arányos), az utóbbi egyszer szükségszerûen meghaladja
az elõbbit, s ekkor a raj pillanatszerûen összeomlik.

A fenntartható populáció az emberiség esetében 500 millió és egymilliárd kö-
zött lehet. Ezeket a létszámokat 1640, illetve 1840 környékén értük el. A mai 6 és
fél milliárd, illetve az 1961-es 3 milliárdról az 1997-es 6 milliárdra történõ duplá-
zó ugrás biztosan nem fenntartható. A végeredmény persze erõsen függ a techni-
kától (az élelmiszer- és orvostudományi technológiákat is ideértve), valamint az
életminõségtõl, vagyis hogy – egy adott kor standardjaihoz képest vagy akár ab-
szolúte – milyen szintet nevezünk még egyáltalán emberi létnek. Hazai vizeinkrõl
most csak annyit, hogy meglátásom szerint a mai magyar irányvonal (melyet,
összes demográfiai gondjával együtt, nem a túlnépesedés problémája jellemez)
sem mentálisan, sem morálisan, sem monetárisan nem fenntartható.

Nem hozok további dinamikai példákat (mezei nyulak elszaporodása Auszt-
rália „végtelen” mezõin stb.), inkább felteszem a kérdést: miként értelmezhetõk
a szabadságjogok egy ûrhajóban. A válaszom elsõ közelítésben az, hogy a sza-
bad földi térben érvényes jogoknál mindenesetre szûkebben. Minden egyes lé-
pés összes következményét elõre végig kell gondolni hosszú távon és egyeztet-
ni az összes többi szereplõvel. Minden elfogyasztott gramm reprocesszálásáról
és újratermelésérõl gondoskodni kell. Luxusigények csak mások normál igé-
nyeinek rovására elégíthetõk ki. Ha én ugrálni akarok, addig a többi ûrhajós
mozdulatlanul ül és kivárja. Csak egyesével kerülhetünk sorra.

A jövõ nemzedékek ombudsmanjának – és tegyük hozzá: a Fenntartható Fej-
lõdés Nemzeti Tanácsának – azokat a szabályokat, szokásokat, cselekvési min-
tákat kellene meghatároznia (megkeresni, bemutatni, egyeztetni, kommunikál-
ni, megértetni, elfogadtatni, kodifikáltatni), amelyek a Föld-ûrhajó zárt terében
az ûrhajósok minél hosszabb utazását vagy lombikjában a túlszaporodott sejtek
megmaradását szolgálják.

A fenti retorika lefordítása a szakparaméterekre (vagyis az egyes állapotjelzõk
fenntartható tartományának megjelölésére) e tanulmány keretein belül nyilván nem
lehetséges. Ezt a Fenntartható Fejlõdés Nemzeti Stratégiájának vagy az új
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ombudsmannak kell elvégeznie. Itt csupán egyetlen indikátor, az éghajlati feltétel-
rendszer állapotáról és alakulásáról, valamint az errõl alkotott képünkrõl szólok.

Hogy a légkörszerkezet milyen mértékben befolyásolja a földi életlehetõsé-
geket, azt egyetlen adattal jellemzem: az ún. üvegházhatású gázok légköri je-
lenléte nélkül a Föld felszínének átlaghõmérséklete mínusz 18 fok lenne a mai
plusz 15 helyett. Az elõbbi egy élettelen jégtömb, ez utóbbi gyakorlatilag az
egész bolygófelszínt lakhatóvá teszi, le a mélyóceánokig. A jégkorszak idején,
amikor a bolygó lakhatósága a mainak kb. a háromnegyedére szorult vissza, a
hõmérséklet csupán 4-5 fokkal volt alacsonyabb. De az átlaghõmérséklet
messze nem az egyetlen lényeges paraméter; az egyes helyeken a hõmérséklet-
és csapadékeloszlás még fontosabb. Mindezt a bolygófelszín jellege (erdõborí-
tottság változása, talaj állapota, növényfajták, beépítettség) is befolyásolja. Az
ezekben bekövetkezõ bármiféle változások nemlineáris módokon vezethetnek
lokális, regionális, illetve globális skálájú klímakilengésekhez vagy tartós el-
mozdulásokhoz.

Mindezekrõl a nagyközönség az utóbbi években számos információt kapott,
azonban az elért rétegek szélesedésével csökkent a tartalom pontossága. Ez elég
jól ismert jelátviteli probléma. A valódi gondok abból származnak, ha a döntés-
hozatali szinteket is fél- vagy pontatlan információk érik el. Ehhez társult egy
második jellegzetesség. Az üzenetek akkor értek célba, ha egyértelmûek voltak.
A lándzsa is akkor ül, ha elég hegyes. Ez azonban túlegyszerûsítésekhez,
szimplifikáláshoz, idõnként katasztrofális felnagyításhoz vezetett. Részletes,
bonyolult, „ha …, akkor …”-okkal tarkított elõadásokat a politika nehezen visel
el. Baj van, cselekedj! – ezt érti. De így az egész témakört belengi a zöld homály
és a katasztrófahangulat a racionális elemzés helyett. (Felhív egy rádióriporter:
Nagyon nagy baj van? Nincs, felelem. Akkor hagyjuk, mondja õ. Ha viszont
igent mondok, még egyet ütöttem a ferdén bevert szögre, amit inkább kihúzni és
újrailleszteni kellene.) Úgy is mondhatom: a tudóst a bonyolult kérdések, a poli-
tikust az egyszerû válaszok érdeklik.

A harmadik probléma pedig, hogy – éppen az üzenet átvitele (meg a pályáza-
tok elnyerése) érdekében – a tudománynak is többet és biztosabbat kellett állíta-
nia (hazudnia?!) önmagáról, mint amit valóban tud. Ezt én nagy bajnak, szinte
bûnnek érzem. A témakör bonyolultsága és az elõre jelezhetõség korlátozottsá-
ga miatt valójában a tudományban sokkal több a kétely, mint amennyit kifelé
mutat(ni kénytelen). A média mitizál („a számítógépes modellek azt mutatják
…”), és végül a „tudós” is kezdi elhinni, hogy az eszköze tényleg csodaszer,
amivel a jövõbe lát. Márpedig túl fontos dologról van szó ahhoz, hogy a hamis-
ságot ide is beengedjük. A tudománynak jobban kellene vigyáznia a maga tisz-
taságára és becsületére, voltaképpeni „végsõ autoritás” szerepére. Ezt a „nem
tudom” néha jobban szolgálná, mint a „biztos vagyok benne”. Az oktatásban
nézetem szerint ennek kiemelt jelentõséget kell tulajdonítani.
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Ami tény, a légkörszerkezet és a talajfelszín jelentõs emberi átalakítása,
egyúttal súlyos ráhatás a vizek rendszerére és az élõvilágra. Ami bizonytalan, az
a következmények hálózata. Azt kell azonban jól megérteni, amit Neumann Já-
nos így fogalmazott: a tudásunk korlátozott; amikorra azonban biztosat fogunk
tudni, már késõ lesz.

Tovább szûkítve a kört: nincs félrevezetõbb szókép, mint a „végtelen levegõ-
óceán”. Valójában a légkör koránt sem végtelen, sõt, nagyon is véges és sérülé-
keny: számunkra lényeges magassága (ahol lényegében az összes meteorológi-
ai folyamat lezajlik) csupán tíz kilométer. Egy város – ha nincs szél – néhány
nap alatt képes elszennyezni, telepiszkítani saját levegõburáját. A szél is csak
„továbbhordja” azonban a szennyezést, és végül az egész szféra megtelik.

A bolygólégkör szerkezetének az emberi tevékenység általi jelentõs és tartós
megváltoztatása (egyes mesterséges – ipari eredetû – üvegházhatású gázok tíz-
ezer éves felezési idejûek, azaz ha ezzel balzsamozták volna az egyiptomi mú-
miákat, a kibocsátott mennyiség nyolcvan százaléka még a levegõben lenne)
nyilvánvalóan ellentmond a fenntarthatóság definíciójának (a jelen generáció
igényeit oly módon kielégíteni, hogy az ne korlátozza a következõ generációk
jogát ugyanerre; más megfogalmazásban: a bolygót azonos vagy jobb állapot-
ban áthagyományozni az utánunk érkezõknek, mint amilyenben mi örököltük).
A fenntarthatóság eme megfogalmazása a szabadságjogok mások általi korláto-
zottságának természetes kiterjesztése a késõbb megszületõ jogalanyokra.

Érvényes természetesen ez az elv más környezeti feltételekre, illetve erõforrás-
okra is, egyes fajok végleges kipusztításától a szén és az olaj elégetéséig – ez utób-
biak például az energiatermelésnél sokkal hasznosabb felhasználású nyersanyag-
oknak bizonyulhatnak a jövõ technológiájában. Ezért a most kodifikálás alatt álló
Fenntartható Fejlõdési Stratégiában, a Megújuló Erõforrás Stratégiában, valamint
kiemelten a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában (NÉS) teszünk kísérletet arra,
hogy a fenti elveknek számszerûsítetten eleget tegyünk.

A NÉS megalkotására a Magyar Tudományos Akadémia klímaprogramja tett
javaslatot, amit a Kormány elfogadott. A stratégia a következõket tûzi ki célul:

1. Összhangban a nemzetközi törekvésekkel, el kell érni, hogy a Föld légkör-
ének rohamos átalakítása leálljon, és az emberi eredetû gázok mennyisége
ne lépje át az ipari forradalom elõtti szint kétszeresét; ekkor remény van
egy pár évszázad alatti regenerációra.

2. A hazai kibocsátáscsökkentés járuljon hozzá ahhoz, hogy a globális átlag-
hõmérséklet ne emelkedjék 2-2,5 °C-nál jobban (ami földrajzi okoknál
fogva a Kárpát-medencében 3-4 fokot jelent.

3. Az elkerülhetetlen mértékû változásokra (átlaghõmérséklet emelkedése,
évszakok eltolódása, szélsõségek növekedése, csapadékrend átalakulása)
minden érintett területen – agrártermelés, vízellátás, egészségügy stb. –
felkészülni, védekezni, alkalmazkodni szükséges. (Mind az EU, mind az
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OECD elvárja, hogy futó és leendõ közösségi támogatások felhasználásá-
nál szempont legyen a „climate proofing”: a klímaérzékenységi, sérülé-
kenységi vizsgálat.)

A klímastratégia közel húsz éves idõtávra szól (2025-ig), nem feladatokat,
hanem célokat jelöl meg, míg az egyes végrehajtási lépések megválasztásának
lehetõségét és a hozzá rendelendõ eszközöket – kétévente megalkotandó és az
Országgyûlés elé terjesztendõ nemzeti éghajlat-változási programok formájá-
ban – meghagyja az aktuális kormányzatoknak.

A tárcaközi vitában a NÉS-hez számos hozzászólás érkezett (például emberi
jogi megközelítésben is). Az anyag 2008. februárban került a kormány elé, és
várhatóan tavasszal terjesztik a Parlament elé jóváhagyásra.

1. Alapfogalmak

1.1. Idõ, idõjárás, éghajlat

Az idõ (meteorológiai értelemben, mint „szép idõ, csúf idõ”) a légkör pilla-
natnyi állapota, a légköri állapothatározók (hõmérséklet, légnyomás, szélsebes-
ség, csapadék, páratartalom, felhõzöttség) meghatározott értékei.

Az idõjárás az egymás után következõ légköri állapotok sorozata.
Az éghajlat pedig a légköri állapotok összessége, melyet az átlagok és a szélsõér-

tékek eloszlása, napi, havi, évszakos és éves együttese jellemez. (A magyar éghajlat
szó a görög eredetû klíma pontos megfelelõje; a két kifejezés ugyanazt takarja, váltott
használatuk a köznyelvben nem tartalmi, csupán stiláris okokból történik.)

Az egész folyamatot tekinthetjük úgy, mint egy folyót, melynek egy idõpont-
ban vett állapota, hullámainak magassága és eloszlása az adott pillanatban ta-
pasztalt idõ; az idõjárás ezen állapotok egymás utáni menete, a folyó „hullám-
zása”; az éghajlat pedig az a meder, amelyet a folyó elfoglal, kitölt.

1.2. Éghajlati ingadozás, éghajlatváltozás

Az éghajlat természetes változékonysága úgy jellemezhetõ, mint amikor a folyó
átmenetileg új medret keres magának (éghajlati ingadozás). Az éghajlat válto-
zásának pedig az, amikor a folyó egyértelmûen és hosszú távra új irányt, új
medret választ.

Ha az éghajlatot alakító tényezõk valamelyike hosszú távon megváltozik, az
az éghajlat természetes változásához vezethet. Minthogy a földi éghajlatot ve-
zérlõ legfontosabb külsõ tényezõ a Napból érkezõ energia, ennek kis változásai
hosszú távú (esetleg periodikus) éghajlati átalakulásokat indukálhatnak.
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1.3. Az éghajlatot vezérlõ fõ tényezõk

A Napból a Földre érkezõ sugárzási energia több okból is megváltozhat. Ilyen
okok: a Nap belsõ energiatermelésének változása; a Nap felületének változásai
(napfolt-tevékenység); a Nap és a Föld közötti kozmikus tér „tisztasága”, eset-
leg „pora”; a Földnek a Nap körüli keringésében elõálló változások (pálya-
elem-módosulások, mint a pályaellipszis változása, elfordulása, a Föld tengelye
dõlésszögének „bólogatása”, billegése, illetve a tengely körbeforgása (pre-
cesszió, búgócsiga-effektus).

A földi légkör felsõ határát érõ „fûtés” a felhõborítottság és a légkör tisztasá-
ga függvényében jut le a felszínre, amely a víz-, hó- és jégborítás függvényében
verõdik vissza, illetve nyelõdik el. E kettõt együtt planetáris albedónak nevez-
zük. (Aldebó: tükrözõ felület, sugárzás vagy fény visszaverõ képessége.)

1.4. Paleoklimatológia, jégkorszakok

Az õstörténet óta mindegyik paraméterben állt már be tendenciózus és periodi-
kus változás is. Százmillió éves idõtávon a Nap hõtermelése növekszik, a Föld
légkörének összetétele pedig alapvetõen változik. Ugyanilyen idõtávon átala-
kul a kontinensek helyzete és egymáshoz való viszonya is, alapjaiban rendezve
át a napsugárzás elnyelésének és visszatükrözõdésnek a viszonyait, valamint az
óceáni áramlásokat. A földpályaelemek módosulása miatt százezer éves besu-
gárzási ciklusok érvényesülnek. Ezek – áttételek révén – a planetáris albedóban,
a Föld felhõ- és a felszín hó- és jégborításában is változásokat okoznak. A Föl-
dön visszatérõ jégkorszakok és jégkorszakközi idõszakok (interglaciálisok) ide-
jén az óceánok és a szárazföldek felületén a tartós (nyáron is megmaradó) jég
kiterjedése ciklikusan növekedett, illetve csökkent. A legutolsó jégkorszak
földtörténeti értelemben nagyon közeli idõpontban, mintegy tizenkétezer évvel
ezelõtt ért véget. Addig Közép- és Nyugat-Európát egészen a Kárpátok északi
határáig nyáron is megmaradó, tartós jég borította. Ennek visszahúzódása és a
hõmérséklet tartós emelkedése, a nagy léptékû természetes klímaváltozások át-
meneti elcsöndesedése után indulhatott meg az emberi civilizáció, a letelepe-
dés, agrártermelés és városépítés, mintegy 8-10 ezer évvel ezelõtt.

1.5. Az emberiség lélekszáma

Az emberiség fejlõdése, számbeli gyarapodása és ipari-mezõgazdasági terme-
lése az elmúlt évszázadban a természetes klímavezérlõ tényezõkkel összemérhe-
tõ nagyságú behatást kezdett gyakorolni a földi környezetre és a klímarendszer-
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re. Ez a földtörténetben tipikus, évezredek vagy évmilliók alatt végbemenõ ter-
mészetes klímaváltozásokhoz képest rendkívül gyors, néhány évtized alatt
érvényesülõ változásokat hozhat létre.

Az emberi populáció Egyiptom és Mezopotámia elõtt mintegy 5-10 millió
fõbõl állt. Honfoglalásunk idején körülbelül 300 millió, Amerika fölfedezése-
kor 500 millió, Petõfi korában, az ipari civilizáció gyors felfutásának kezdetén
1 milliárd ember élt a Földön. A századfordulóra ez másfél milliárdra, az
1950-es évekre pedig kétmilliárdra nõtt. 1961-ben, egészen elképesztõ növeke-
dési tempóval, már hárommilliárd, 1974-re négy-, 1987-re öt-, 1999-re pedig
hatmilliárd lett a lélekszám. Mindehhez az elmúlt száz évben az energiaterme-
lés és -fogyasztás, a vegyipar, az olajipar, az agrárium, a mûanyagok, a motori-
zált közlekedés létrejötte és robbanásszerû emelkedése társult.

Ezek következtében az emberiség száz év alatt megváltoztatta bolygója felszínét
és légkörének összetételét. A felére csökkent az erdõvel borított terület kiterjedése,
másfajta növények jelentek meg, rohamosan növekedtek a városok, lebetonozott és
leaszfaltozott felületek sokasága jött létre, szennyezõdött a talaj és a vizek, és kü-
lönféle gázok kerültek a légkörbe. Ez utóbbiak mennyisége, illetve összhatása ma
már a klímát befolyásoló természetes tényezõkével összevethetõ.

2. A légkör összetétele, emberi eredetû módosulása

2.1. A légkör összetétele

Lásd 1.1. és 1.2. táblázat

A légkör mai összetétele, 1.1. táblázat

Állandó összetevõk, százalékban
Nitrogén N2 78,08%
Oxigén O2 20,95%

E kettõ együtt kiteszi a légkör 99%-át.

Egyéb állandó összetevõk
Argon Ar 0,93% 9300 ppm
Neon Ne 0,0018% 18,2 ppm
Hélium He 0,0005% 5,24 ppm
Kripton Kr 0,0001% 1,14 ppm
Hidrogén H2 0,00005% 0,55 ppm
Xenon Xe 0,000009% 0,09 ppm
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Változó mennyiségû gázok
vízpára H2O 0–4% (0,5 – 400)� 102

széndioxid CO2 0,0375% 375 ppm
metán CH4 0,00017% 1,74 ppm
ózon O3 0,00005% 0,5 ppm = 500 ppb
dinitrogén-oxid N2O 0,000031% 0,31 ppm = 310 ppb
szénmonoxid CO 0,000012% 0,12 ppm = 120 ppb
ammónia NH3 0,001 ppm = 100 ppb
nitrogén-dioxid NO2 1 ppb
CFC-12 0,5 ppb = 500 ppt
CFC-11 0,3 ppb = 300 ppt
kén-dioxid SO2 0,2 ppb = 200 ppt
kénhidrogén H2S 0,2 ppb = 200 ppt

(ppm, ppb, ppt: parts per million, billion, trillion, a százalék tízezred, tízmil-
liomod, tízmilliátdod része).

Felfedezésük történeti sorrendje szerint, 1.2. táblázat
Vízpára: Arisztotelész, i.e. 350 körül
Széndioxid: Joseph Black, 1752.
Hidrogén: Cavendish, 1766.
Nitrogén: Daniel Rutherford, 1772.
Oxigén: Schelle, Priestley, 1773.
Ózon: Schönbein, 1840.
Hélium: Lockyer, 1868.
Argon: Lord Rayleigh, Ramsey, 1894.
Kripton: Ramsey, 1895.
Neon: Ramsey, 1898.
Xenon: Ramsey, 1898.

A légkör 99%-át kiteszi két állandó összetevõ: a nitrogén és az oxigén. A nitro-
gén-gáz 78, az oxigéngáz a levegõ 21 százalékát adja. Ezenkívül kis mennyi-
ségben található benne számos nemesgáz, legtöbb az argon, a neon és a hélium.
Változó mennyiségben van jelen a légkörben a vízpára, a szén-dioxid, a metán,
az ózon és a dinitrogén-oxid. Található még benne szén-monoxid, ammónia és
nitrogén is. Végül a vegyipar által elõállított, a természetben elõ nem forduló
gázok is kerültek a légkörbe az elmúlt évszázad során (telített és telítetlen freon-
gázok, klórgázok, fluor- és brómvegyületek).

Ha a fenntarthatóságot eredeti értelmezése szerint vesszük: „a jelen gene-
rációk szükségleteinek olyan kielégítése, mely nem veszélyezteti a jövõ ge-
nerációk szükségleteinek kielégítését”, ez azt is jelenti, hogy a természeti
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környezetet meg kell õrizni a maga tiszta formájában. Vonatkozik ez a leve-
gõkörnyezetre is.

Márpedig az emberi tevékenység ennek az elvárásnak élesen ellentmond. Az
elmúlt másfél évszázad során a földi légkör tartalmát, szerkezetét lényeges
összetevõiben jelentõsen megváltoztattuk, méghozzá oly módon, hogy ez egy-
részt még igen hosszú ideig, generációk sokaságáig hatni fog, másrészt ezek a
szerkezeti változtatások nem lényegtelen mellékkörülményeket, hanem követ-
kezményeiben súlyos rendszerelemeket érintenek.

Ez a 150 év példátlan változásokat hozott. Vasúti közlekedés, elektromos
áram, nehézipar, vas- és acélkohászat, szén- és fémbányászat, olajipar, vegy-
ipar, mûanyaggyártás, papíripar, benzin, autóipar, aszfalt- és betonutak, tégla-,
beton- és toronyházak. Repülés, tengeri fúrótornyok, olaj- és áruszállító teher-
hajók, tömegturizmus, nagyüzemi mezõgazdaság és állattartás, monokultúrás
növénytermesztés, mûtrágyázás, hogy csak néhányat soroljunk fel az azelõtt so-
hasem létezett vagy csak sok nagyságrenddel kisebb léptékben létezett tevé-
kenységek közül.

Mindehhez az ipari tevékenység, az energiafelhasználás, a fosszilis tüzelõ-
anyagok (fa, szén, gáz, olaj) égetésének ugyanilyen tempójú emelkedése is tár-
sult. Ez összességében a légkör szerkezetének lényeges módosulásához veze-
tett: a metán mennyisége az ipari kor elõtti szinthez képest megkétszerezõdött, a
szén-dioxid mennyisége egyharmadával nõtt, és megjelentek olyan kémiai
komponensek, amelyek azelõtt a természetben nem fordultak elõ: ilyenek a hû-
tõgépekben, kozmetikai palackokban, légkondicionáló berendezésekben hasz-
nálatos hajtógázok.

Az említett légköri vegyületek (vízgõz, szén-dioxid, metán, nitrogén-dioxid,
ózon és a freonok) közvetlenül nem károsítják a környezetet: kémiailag nem
szennyezõ, biológiailag nem mérgezõ (a freonok kivételével) természetes gá-
zokról van szó. Van azonban egy fizikai tulajdonságuk: hozzájárulnak a légkör
energia-mérlegéhez. Egy 190 éves kifejezéssel: üvegházhatású gázok.

2.2. Vízgõz

Földünk légkörének állandó összetevõi (nitrogén, oxigén, nemesgázok) között
állandóan jelen van, de változó mennyiségben a vízpára. Valamennyi légköri
gáz-összetevõ között ennek a legnagyobb a térbeli változékonysága. Rendkívül
száraz a levegõ a hideg sarki régiók fölött, ugyanakkor az óceánok fölött vagy a
nagy trópusi esõfelhõkben százszázalékos páratartalom alakulhat ki. Az éghaj-
latot alakító légköri összetevõk között a vízgõz legfontosabb üvegházhatású
gáz, jelenléte mintegy 26 fokkal járul hozzá a földfelszín átlaghõmérsékletéhez.
Ennek egy része (mintegy 21 °C) közvetlen üvegház-hatásból származik, a ma-
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radék a párák és felhõk hõ visszatartó hatásának következménye. A vízgõz,
másfelõl, hûti is a Földet: a felhõk teteje visszaveri a Napból érkezõ fénysugara-
kat, ezzel csökkenti a melegítõhatást, illetve hó és jég formájában a felszínt védi
a napsugárzás elnyelõdésétõl, szintén hûtõhatást eredményezve. A víz az egyet-
len kémiai elem, mely mindhárom halmazállapotában (szilárd, folyékony, gáz-
nemû) is elõfordul a Földön.

2.3. Szén-dioxid

A szén-dioxid a légkör természetes összetevõje, amelyhez az utóbbi két évszá-
zadban jelentõs mennyiségû emberi eredetû többlet járult. Antarktiszi és grön-
landi mély-jégminták tanúsága szerint (a jégbe zárult levegõbuborékok meg-
õrizték keletkezési koruk légkörének összetételét) a légkör szén-dioxid-tartal-
ma az elmúlt több mint félmillió évben 190 és 290 ppm között ingadozott (ppm:
milliomod térfogatrész; 1 ppm egyenlõ egy részecskével a millió részecske kö-
zött az adott térfogategységben).

Így tartott ez egészen a 19. század közepéig, amikor is – már jó tízezer éve – a
felsõ határ közelében tartózkodott. A század végén – a korabeli mérések szerint –
már 0,03% (300 ppm) volt a koncentrációja. Azóta – a széntüzelés, az olaj- és
gázégetés és a fák kivágása miatt – gyors emelkedésnek indult, s mára megha-
ladta a 380 ppm-et. A mai világméretû kibocsátási trendeket figyelembe véve,
számítások szerint 2015-re eléri a 450, 2050-re az 500-560 ppm-et.

Az emberiség jelenleg mintegy 22 milliárd tonna szén-dioxidot juttat a levegõ-
be. Ez akár elhanyagolhatónak is tûnhet a szén természetes körforgásához képest.
Az óceánok és a légkör közötti szén-dioxid- forgalom évente mintegy 100 milli-
árd tonna (a szén-dioxid a vízben jól oldódó gáz, így a tengerek felszíne és a fölöt-
te tartózkodó levegõ között egyensúly alakul ki a gáz cseréje révén); a növényzet
is hasonló nagyságrendben vesz fel, illetve bocsát ki szén-dioxidot. Hosszabb tá-
von a „Nagy Földi Termosztát” – az önszabályozó kölcsönhatások révén – az
emelkedésre csökkenéssel, a csökkenésre emelkedéssel válaszol, így a koncent-
rációk lassú hullámzással, meghatározott korlátok között ingadoznak.

Ehhez az évezredes idõtávon érvényesülõ közelítõ egyensúlyhoz képest a
relatíve kicsi, de évrõl évre megjelenõ emberi kibocsátás hozzáadódik, s a
többlet a légkörben összeadódik. Igaz tehát, hogy az emberi behatás a múlt
században csupán 1, ma körülbelül 2 százaléka a természetes forgalomnak, de
az összegzõdés miatt ez tíz év alatt ma már húsz százalékra nõtt! Ennek felét a
természetes nyelõk képesek eltüntetni, a másik fele azonban megmarad, és
fölhalmozódik. Éppen ez a ma ismeretes fölhalmozódási ráta teszi lehetõvé a
fenti jóslatot, mely szerint a légköri koncentráció megkétszerezõdik (kb. 560
ppm) a század közepére.
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2.4. Metán

A metán légköri koncentrációja 1850-ig 0,7 ppm körül volt, ez mára 1,7-re nõtt,
jelenlegi növekedési üteme 0,015 ppm/év.

Természetes forrásai az óceánok, valamint a nedves-mocsaras ökosziszté-
mák oxigénhiányos bomlása (összesen kb. 150 millió tonna/év).

Fõ civilizációs eredetû forrásai a fosszilis tüzelõanyagok elégetése, a föld-
gáznak a kitermelés során történõ szabad eltávozása, a kõolaj és termékeinek
párolgása, a szarvasmarhák bendõjében az emésztés, a rizsföldek, a szerves hul-
ladékok bomlása és a biomassza-égetés.

Mai legnagyobb forrása a globális felmelegedés következtében gyorsan ol-
vadó sarkvidéki örökké fagyott rétegek felolvadása és a megfagyott növényi
szerves anyagok bomlása. Mindezekbõl összesen kb. 370 millió tonna/év kibo-
csátás származik. Összesen kb. 35 millió tonnával gyarapszik légköri mennyi-
sége évente. (E becslések hibaszázaléka magas, 30–50% között van.) A metán
üvegházhatása 1 molekulára vetítve 21-szerese a szén-dioxidénak.

2.5. Dinitrogén-oxid

A dinitrogén-oxid a fosszilis tüzelõanyagok és a biomassza elégetése, ipari fo-
lyamatok és a mûtrágyázás során kerül a légkörbe, míg természetes forrásai a
tengervíz és a talaj. Koncentrációja az iparosodás elõtti korhoz képest kb.
17 százalékkal emelkedett. A globális felmelegedéshez való hozzájárulása
azonban molekulánként a szén-dioxidénak 314-szerese.

(Jegyezzük meg: a dinitrogén-oxid tiszta formájában az orvosi gyakorlatban
százötven éve használt mûtéti altatógáz. Oxigénnel keveredve „kéjgázt” alkot,
mely régóta ismert fájdalomcsillapító, nagyobb mennyiségben euforikus álla-
potot, „nevetõgörcsöt” okoz. Amúgy sokan naponta használják: a folyékony
tejszínhabospalack hajtógáza.)

2.6. Halogénezett („fluorozott”) szénhidrogének

Ezek olyan, a természetben elõ nem forduló vegyületek, amelyek teljes egészé-
ben az emberiség ipari tevékenysége következtében kerülnek a levegõbe. Koz-
metikai és egyéb spray-k hajtógázaiként, mûanyagipari habképzõ anyagként
(polisztirol, polifoam, hungarocell), hûtõszekrények, autók és épületek klíma-
berendezéseinek hûtõközegeként gyártják.

Ezek mindegyike rendkívül stabil vegyület, némelyikük várható légköri tar-
tózkodási ideje az 5000–100 000 éves idõtartományba esik. A szorosan vett klí-
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maváltozási problémán kívül hozzájuk fûzõdik az ózonréteg lebontásának, az
ózonlyuk kialakításának problémája.

Az ózon háromatomos oxigén, mely a felsõ légkörben a Nap UV sugárzásá-
nak hatására szétbomló kétatomos oxigénmolekulából keletkezik egy oxigén-
atom csatlakozásával. Molekulája igen labilis és reakciókész. Az UV sugarak
bontják is. Mennyisége az állandó keletkezés és lebomlás folyamatában évek
százmillióin át egy egyensúlyi érték körül ingadozott.

Az ózonréteget károsító anyag kibocsátását korlátozó Bécsi Egyezményben
és az azt kiegészítõ Montreali Jegyzõkönyvben szabályozták a CFC-gázok ter-
melését. Az ipar ezért elkezdett olyan, a telített (kemény) freonokat helyettesítõ
és kiváltó anyagokat keresni, amelyek nem reagálnak az ózonnal, s átállt a
HCFC-k (hidrogénezett freonok) és perfluorokarbonok (PFC-k) gyártására.
Ezek üvegházhatása azonban gyakran igen jelentõs, némelyiküké eléri egy
CO2-molekula relatív hatásának tíz-százezerszeresét. Valamennyi üvegházha-
tású gáz közül ezek a legerõsebbek (a legnagyobb melegítõhatással rendelkez-
nek). Szintén rendkívül hosszú légköri tartózkodásúak. Ha Neander-völgyi ele-
ink használták volna, annak negyede még ma is a légkörben lenne. Ha ugyanezt
a cro-magnoni ember teszi, a mennyiség fele még ma is a levegõben volna.

Külön meg kell még említeni a kén-hexafluoridot, mely a félvezetõk gyártá-
sakor, valamint magnézium- és alumíniumgyártás melléktermékeként keletke-
zik. Elektromos szigetelõanyagként is használatos.

2.7. Ózon

Az ózon két, egymástól viszonylag jól elkülönülõ térrészben található a légkör-
ben: döntõ többsége (mintegy 90%-a) a sztratoszférában (kb. 25 km-es magas-
ságban), maradék 10%-a pedig a troposzférában (a légkör alsó 10-12 km-es ré-
tegében). Az emberi beavatkozás következtében mindkét réteg sérül, és sajnos
mindkettõ kedvezõtlen irányban. A sztratoszferikus ózonréteg a kemény (telí-
tett) CFC-gázok hatására fogy (s így, mint az elõzõ pontban láttuk, jobban leen-
gedi a föld felszínére a rákkeltõ UV sugárzást – „ózonlyuk”-probléma), a
troposzferikus ózon mennyisége pedig növekszik, amivel hozzájárul az üveg-
házhatás erõsödéséhez.

2.8. Aeroszolok

Az aeroszolok kicsiny légköri részecskék, melyek mérete, koncentrációja és ké-
miai összetétele igen különbözõ. Némelyek közvetlenül jutnak a légkörbe, má-
sok a már ott lévõkbõl keletkeznek. Mintegy 90 százalékuk természetes úton jut
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a levegõbe: vulkáni kilövellésekbõl, óceáni sócseppekbõl, a talaj eróziójából.
Az emberi eredetûek fõképp a tüzelõanyag- és biomassza-égetésbõl, különféle
gyári füstökbõl és a közlekedésbõl származnak. Idetartoznak a legkülönfélébb
füstök, porszemcsék, a hamu, a kén-dioxid, a kénsav, az ammónia (a savas esõk
fõ felelõsei) és hasonlók.

Az aeroszolok árnyékolóhatást fejtenek ki, azaz visszaverik a Nap sugárzá-
sát, így az üvegházhatással ellentétes, hûtõhatást fejtenek ki. Az üvegházgá-
zoktól eltérõen azonban az esõvel kimosódnak a légkörbõl, tehát viszonylag rö-
vid a légköri tartózkodási idejûek. Így a vulkánkitörésekkel és a különféle ipari
kibocsátásokkal hiába növekszik meg újra és újra a koncentrációjuk, átlagosan
10 nap alatt, de a legnagyobb tömegû szennyezések esetén is legfeljebb egy év
után kitisztulnak a levegõbõl.

Az aeroszolok emberi kibocsátása jelenleg mintegy egyötödével csökkenti
az üvegházhatású gázok pozitív járulékát. Azonban – a szûrõknek és egyéb
technológiai fejlesztéseknek hála – ipari eredetû forrásaik várhatóan csökkenni
fognak a jövõben, míg az üvegházgázok koncentrációja rohamosan nõ, ezért az
éghajlatváltozást csökkentõ relatív potenciáljuk egyre kisebb.

2.9. Tartózkodási idõk

Légköri tartózkodási idejük szerint, 1.3. táblázat
Hélium 1 milliárd év
Nitrogén, oxigén 1 millió év
CFC-k 1000–80 000 év
Széndioxid 50–150 év
Dinitrogén-oxid 8 év
Hidrogén 6 év
Metán 4 év
Ózon 2 év
Szénmonoxid 4 hónap
Víz 10 nap
Ammónia 7 nap
Nitrogén-dioxid 6 nap
Kén-dioxid 4 nap
Kénhidrogén 1 nap

A hélium 1 milliárd éves, a nitrogén és az oxigén 1 millió éves, a különféle flu-
orgázok némelyike százezer éves körforgással kerül be, illetve ki a légkörbõl.
A szén-dioxid 50-150 év alatt, a metán négy év alatt szívódik fel, míg egy víz-
molekula tipikusan 10 nap alatt megfordul a légkör és a földi vízkészletek kö-
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zött. Ilyen nagyságrendû a különféle lebegõ porszemcsék, kémiai szennyezõdé-
sek, aeroszolok légköri tartózkodási ideje is.

3. Az üvegházhatás

3.1. Felfedezése

1827-ben vetette föl Jean-Baptiste Fourier, hogy a légkör oly módon viselkedik a
földfelszínnel, mint egy üveglappal lefedett edény: a felülrõl érkezõ látható fényt,
a napsugárzást átengedi, a lentrõl jövõ hõt (a láthatatlan, „fekete” sugárzást)
visszatartja. Ezzel 190 évvel ezelõtt megszületett az üvegházhasonlat. Megindul-
tak a vizsgálatok, hogy a légkört alkotó gázok melyike felelõs az üvegházhatá-
sért. Az 1860-as években Tyndall laboratóriumi körülmények között azt is kimu-
tatta, hogy a szén-dioxid üvegházhatású gáz. Ugyanerre a megállapításra jutott
számos más, fõképp háromatomos molekulára vonatkozóan is.

1896-ban Svante Arrhenius részletes számításokat végzett a szén-dioxid lég-
köri melegítõhatására vonatkozóan. Megvizsgálta, hogy az emberiség ipari
szén-dioxid-kibocsátása milyen tempóban növekszik, s ennek következtében mi-
lyen hõmérséklet-emelkedés várható a Földön. Úgy ítélte meg, hogy a légkör
szén-dioxid- tartalmának megkétszerezõdése néhány száz évbe telik, s ennek ha-
tására Svédország átlaghõmérséklete mintegy 6-8 °C-kal emelkedik majd.

Egy 1910-ben megjelent német ismeretterjesztõ könyv (Jégkorszak és klíma-
változás) már beszámol az ipari szén-dioxid-kibocsátás növekedésérõl. „Szén-
gáz mennyisége a légkörben 0,03 térfogatszázalék. (…) Az ipari kibocsátás
1860-ban 140, 1890-ben 510, 1894-ben 550, 1899-ben 690, 1904-ben 890 és
ma (1910-ben) 1100 millió tonna…”, majd, Arrhenius 1896-os cikkére való hi-
vatkozás után megállapítja, hogy egy 6-8 °C-os melegedéssel járó klímaválto-
zás „kókuszpálmát hozna Németországba”.

3.2. Értelmezése

A Földet érõ sugárzások abszolút többsége a Napból ered (ezenkívül kozmikus
háttérsugárzás, valamint a Hold visszaverõdõ fénye éri még el a földfelszínt).
A Nap 98 százalékát kitevõ hidrogénatomok termonukleáris fúzió során alakul-
nak át héliumatomokká. A felszabaduló energia többszörös szóródás után a Nap
felszínérõl elektromágneses sugárzás formájában lép ki. A sugárzás 99 százalé-
ka a 0,17–4 mikrométer hullámhosszúságú tartományba esik. Ezen belül 7 a
röntgen- és az ultraibolya-, 46 a látható fény- és 47 százalék az infravörös tarto-
mányra jut. A maximális energiát szállító hullámhossz 0,47 mikron, mely ép-
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pen a látható tartomány közepére esik (nem véletlenül alakult ki erre a látórend-
szerünk az evolúció során).

1. ábra. A Föld-légkör rendszer sugárzási mérlege Kiehl és Trenberth [1997] nyomán

A Napból érkezõ rövid hullámhosszú (az ultraibolya és a látható fény tarto-
mányába esõ) sugárzás gyakorlatilag akadálytalanul halad át a Földet körülve-
võ levegõburkon. Egy része visszaverõdik a felhõkrõl, más része a légkörben
lebegõ porszemcséken, aeroszolokon szóródik szét. A bejövõ napsugárzás a
tiszta légkörben nem nyelõdik el, abban melegítõhatást nem fejt ki. Nagyobbik
hányada lejut a felszínre, ahol részben visszaverõdik a tengerek vizérõl, a talaj-
ról és a jeges-havas felületekrõl.

A felszínre lejutó napsugárzás elnyelõdik a vízben, a növényekben és a szán-
tóföldekben, a talajban, ezeknek a molekuláit termikus mozgásba hozza, meg-
emeli a hõmérsékletüket, melyek hosszú hullámú (láthatatlan, infravörös) hõsu-
gárzás formájában ezt a hõtöbbletet visszasugározzák a légkörbe. E hosszú hul-
lámhosszú sugárzás egy része akadálytalanul áthalad a légkörön, és kijut a
világûrbe, más része azonban elnyelõdik egyes légköri komponenseken. Mi-
közben ugyanis a tiszta légkör gázösszetevõi valamennyien gyakorlatilag telje-
sen átlátszóak a Napból érkezõ UV és látható frekvenciájú fénysugarakra, ezen
összetevõk némelyikének a molekulái éppen a talajból kilépõ hosszabb hullám-
hosszú sugárzásokra „érzékenyek”. Elnyelik ezeket, ezáltal rezgési, forgási ger-
jesztett állapotokba kerülnek, majd az alapállapotba térve az elnyelt energiát új-
ból kisugározzák. A felszín kisugárzási spektruma a 0,4–80 mikron tartomány-
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ba esik. A 3,5–4 mikron közötti sávban a CO2-nak, 5 és 8 mikron között a
vízgõznek, 13–17 mikron között ismét a CO2-nak, 20 mikron felett megint a
gõznek van elnyelési sávja. A 8 és 13 mikron közötti tartományra egyik gáznak
sincs elnyelése, ez a légköri sugárzási ablak.

A talaj által infravörös fotonok formájában kisugárzott energia nem távozik
el teljes mértékben az említett okok miatt a Földrõl a világûrbe, mely így tovább
melegíti a légkört.

A sugárzás egy része tehát újból és újból visszatér a földfelszínre, nem távo-
zik el a rendszerbõl, így megemeli annak termikus energiáját. Ez a
termikusenergia- növekedés az üvegházhatás eredménye. Értéke a mai Földön
33 fok: ennyivel melegebb a Föld felszíne, mint lenne a légkör üvegházhatású
gázkomponenseinek jelenléte nélkül.

Az 1. ábrán látható globális átlagértékek becslése, illetve mérése rendkívül
bonyolult folyamat, a különbözõ szerzõ adatai 10–15%-kal is eltérnek egymás-
tól. Ugyanakkor az egyes komponensek nem változtathatók tetszõlegesen, hi-
szen a felszínen, a légkörben, illetve a légkör tetején a sugárzási egyensúly szi-
gorú mérlegegyenleteket feltételez. Ráadásul ezektõl a rendszer lokálisan, regi-
onálisan, idõlegesen, sõt akár globálisan és hosszú távon is eltérhet a földi
vegetáció, a jégborítottság, a kontinensek helyzete függvényében, s mindez
erõteljesen befolyásolja a helyi és a globális klímákat is. Elég csak a nagy szén-
megkötés idõszakára (karbonkorszak) vagy a jégkorszakokra utalnunk.

3.3. Növekedése

A Napból a légkör tetejére érkezõ sugárzás egy merõleges felületre 1368 W/m2.
Ezt egyenletesen elosztva (átlagolva) a Földgömb egészére, azaz az árnyékos
oldalra is, 342 W/m2 teljesítményû sugárzást kapunk. Mintha az egész Földet
beborítva, négyzetméterenként három és fél darab 100 wattos izzó világítaná
meg a légkör tetejét. Ebbõl rögvest visszaverõdik a felhõkrõl, a légköri aeroszo-
lokról és némely gázokról 77 W/m2, így eléri a felszínt kb. 198 W/m2. (Ez még
mindig két 100 wattos égõ teljesítményének felel meg négyzetméterenként.)
A felszíni hó és jég, az óceánok, továbbá a különféle növényborítások és talaj-
fajták hatására ebbõl visszaverõdik 30, elnyelõdik és termikus energiává alakul
168 W/m2.

Ez a felszín elsõdleges energiabevétele. Azonban az általa visszasugárzott
infravörös hõsugárzás egy részét a légkör üvegházhatású gázai elnyelik, és
visszafordítják a felszín felé. Jelentõs felgyülemlés történik, bizonyos értelem-
ben a kondenzátorhoz hasonló hatás, ahol a két lemez között tartósan „rezonál”,
megmarad a töltés, esetünkben az infravörös sugárzás, a „hõtöltés”. Ennek mér-
téke a földi üvegházgáz-koncentráció mellett eléri a 324 W/m2-t. Ennyi a fel-
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szín termikusenergia- többlete ahhoz képest, mintha nem volnának üvegházgá-
zok a légkörben.

Az emberi tevékenység által az 1750-es évek óta a légkörbe juttatott szén-di-
oxid, metán és egyéb üvegházhatású gázok révén mára összesen mintegy 2,30
W-tal nõtt meg ez a fûtési teljesítmény négyzetméterenként. Noha ez a mennyi-
ség nem tûnik soknak: a teljes felszíni sugárzási bevétel alig fél százaléka, ez a
növekedési ráta példa nélküli az elmúlt 10 ezer évben, ráadásul az elmúlt évtize-
dekben a növekedése is felgyorsult.

3.4. A globális felmelegedés

Az üvegházhatás növekedésének eredménye kimutatható a felszíni hõmérsék-
let emelkedésében, a tengervizek mélységi (3000 méterig kimutatható) melege-
désében, a sarki hósapkák kiterjedésének és vastagságának csökkenésében, az
állandó tengeri jég határának visszahúzódásában és a jégréteg vékonyodásában,
a hegyi gleccserek és a hóhatár olvadásában és feljebb húzódásában, számos, a
hõmérséklet változására érzékeny ökoszisztéma megváltozásában, a nyárias
napok számának növekedésében, a szélsõséges hidegek számának csökkenésé-
ben, és számos hasonló jelenségben.

A 2007 februárjában kiadott ENSZ-klímajelentés (IPCC Negyedik Helyzet-
értékelõ Jelentés) megállapítja:

„Az éghajlati rendszer melegedése egyértelmû. Az utóbbi tizenkét évbõl
(1995–2006) tizenegy a mûszeres mérések történetének legmelegebbje volt.
A százéves, 1906-tól 2005-ig tartó hõmérsékleti adatsorra illesztett lineáris
trend 0,74 °C melegedést mutat. Az utolsó ötven évre illesztett lineáris emel-
kedés közel kétszerese a százéves átlagnak. Az 1961 óta végzett vizsgálatok azt
mutatják, hogy az óceánok felszíne melegedett, és ez a melegedés egészen
3000 méteres mélységig kimutatható. A légkör átlagos páratartalma emelke-
dett, ami egybevág a melegebb levegõ nagyobb párafelvevõ képességével.
A hegyi gleccserek, a hóborítottság és a sarki jégsapkák olvadnak mindkét fél-
tekén. Változások mutathatók ki a sarkvidékek hõmérsékletében, élõvilágában,
az óceán sótartalmában, a csapadék mennyiségében, a széljárásban, a szélsõsé-
ges idõjárási jelenségekben, ideértve az extrém szárazságokat, a nagy csapadé-
kokat, a hõhullámokat és a trópusi ciklonok intenzitását. A globálisan észlelt
hõmérséklet-emelkedés legnagyobb része nagy valószínûséggel az emberi te-
vékenység következménye.”
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3.5. A globális felmelegedés jövõje

A szóban forgó ENSZ-jelentés – az összes elérhetõ történeti, statisztikai, dina-
mikai és számítógépes elõrejelzés egybevetésével – a különféle várható kibo-
csátási jövõképekhez globális felmelegedési értékeket társít. A szén-dioxid-tar-
talom légköri megduplázódásához egyensúlyi melegedésként 2 és 4,5 °C közöt-
ti hõmérséklet-emelkedést állapít meg. A fokozatos koncentrációnövekedéssel
elért duplázódás pillanatához 1 és 3 °C közötti emelkedést prognosztizálnak. Ez
nagy valószínûséggel a század közepe táján realizálódik. A század végére ez a
melegedés a kétszeresére nõhet: mai modelljeink legnagyobb valószínûséggel
1,8 és 4 °C közé teszik a századvégi hõmérséklet emelkedését, de felsõ érték-
ként 6,4 °C emelkedés is megjelenik.

E rövid idõ alatt bekövetkezõ, nagymértékû globális felmelegedés egyes fizi-
kai elméletek szerint nem valószínû, sõt némelyek szerint egyenesen lehetetlen.
Azt állítják, hogy ilyen mértékû felmelegedéshez nem elégséges „még egy
dunyhát húzni” a Föld felszíne fölé, hanem ehhez a bejövõ sugárzásnak (pl. a
napsütés erõsségének) kell megnövekednie, vagy ennek a felszínben és az óceá-
nokban elnyelõdõ hányadának (pl. a felhõzet vagy a felszíni jégtakaró csökke-
nésével). Ha ezen utóbbi elméletek válnak valóra, azaz a föld-légkör-óceán
rendszer megtalálja az eredményesebb önhûtés módozatait, akkor a globális át-
lagos felmelegedés alacsonyabb értéke következik be (pl. 1-1,5 fok), ehhez
azonban a globális és a regionális éghajlati szerkezet (légkörzés, felhõborított-
ság, hidrológiai ciklus) jelentõsebb átalakulása társulna.

3.6. A regionális hõmérsékletek jövõje

A globális felmelegedés nem egyenletesen oszlik el a Föld felszínén. A trópusi öv-
ben, ahol már úgyis elég meleg van, a hõmérséklet nem sokat emelkedik, a sarkok
környékén azonban a melegedés jelentõs. 1 fokos globális felmelegedéshez az
Északi-sarkon akár 3-4 fok melegedés tartozhat. A mérsékelt öv középsõ részein,
illetve kimondottan a Kárpát-medencében 1 fokos átlagos globális melegedés kb.
1,4 °C emelkedést okoz. Ezért a jövõképek két szélsõ esete lényegesen eltérõ éghaj-
lati állapothoz és lényegesen eltérõ cselekvési módokhoz és kényszerekhez vezet.

Ha a globális felmelegedés 2050-ig nem haladja meg a további 1 fokot, a Ma-
gyarországon bekövetkezõ 1,4 °C melegedés különösebb mezõgazdasági és
társadalmi problémák nélkül átvészelhetõ, még akkor is, ha ehhez a csapadékvi-
szonyok valamelyes átrendezõdése társul. Azonban egy feltételezett 3 fok körü-
li globális melegedés bõ negyven éven belül hazánkban több mint 4 °C hõmér-
séklet-emelkedést, azaz évtizedenként mintegy 1 fok melegedést jelentene, ami
katasztrofális lenne.
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A fentiek csupán a hõmérsékleti átlagokra vonatkoznak. Ahhoz, hogy megért-
sük, miként függ össze a globális felmelegedés és a klímaváltozás, azaz hogy mi-
ként reagálnak a földi éghajlati rendszer elemei az átlaghõmérséklet elmozdulására,
elõször meg kell ismerkednünk ezzel a rendszerrel és összetevõivel. Így föltárul
elõttünk egy Nagy Földi Játszótér minden bonyolultsága és szépsége.

4. Az éghajlati rendszer elemei

4.1. Az általános légkörzés

Az általános légkörzés a Föld kiterjedt légköri áramlási rendszereinek együtte-
se. Összefüggõ rendszer, amelyben globális, regionális és lokális skálájú légkö-
ri mozgásformák együtt jelennek meg. Fõ meghatározói:

a) a Föld forgása és az ehhez tartozó globális fizikai feltételek,
b) a Föld tengelyének ferdeségébõl származó speciális hõmérsékleti eloszlás,
c) a légtömegek mozgására és eloszlására vonatkozó egyéb fizikai feltételek,
d) a légköri vízforgalom egyensúlya,
e) a légkör alulról fûtöttségének ténye.
A trópusokon meredek szögben beesõ napsugárzás hõtöbbletet okoz a polá-

ris régiók alacsonyabb szögben történõ besugárzásához képest. Ezt az elemi
tényt már Arisztotelész észrevette (i. e. 382–321), s innen – a napsugarak beesé-
si hajlásszögébõl (klinein) származik a klíma szavunk. Az Egyenlítõ körüli tar-
tomány nagyobb melege a termodinamika elemi szabályai szerint a hidegebb
területek felé, a magasabb földrajzi szélességek és a pólusok felé igyekszik.
A légkörön áthaladó napsugárzás, felmelegítve a talajt, a légkört alulról fûtötté
teszi (hasonlóan a tûzhelyre feltett fazék vízhez, s szemben például a napsütés
által felülrõl melegített tavakhoz és óceánokhoz).

A trópusokon a meleg talaj fölött gyorsan melegszik a levegõ is, ez felszáll
10-12 kilométer magasságba, s ott északi és déli irányba terül szét. Elhagyja a
Föld forgása során leggyorsabban mozgó régiót, de amíg a magasabb földrajzi
szélességek felé közelít, megõrzi a felemelkedésekor szerzett horizontális irá-
nyú impulzusát. Ahol leszáll, a 30. szélességi körök mentén, a felszín (jóval ki-
sebb forgási sugara miatt) alacsonyabb sebességgel mozog, így a levegõ a ma-
gasban jelentõs sebesség-különbséggel elõresiet. Ezt észleljük az adott délkö-
rök mentén az északi és a déli féltekén magaslégköri futóáramlásként. Ez a
magasban az adott helyen mindig létezõ nyugatias irányú nagyon erõs szél.

Leszállás után a felszín közelében ezen légtömegek egy része megindul vissza-
felé az Egyenlítõ irányába. Így mindig egyre inkább lemarad a felszínhez képest
(mely az Egyenlítõnél a Föld forgása miatt gyorsabban mozog, mint bárhol má-
sutt), ezért ott állandó keleties széljárást észlelnek. Ez az a meghatározó széljárás,
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amellyel a hajósok a szubtrópusokon Európából átkelhettek az Atlanti-óceánon, in-
nen kapta a nevét: passzátszél. A trópusokon a levegõ aztán ismét felmelegszik, új-
ból megindul a feláramlás, és így egy zárt légkörzési cella jön létre.

A 30. szélességi kör környékén leszálló levegõ másik ága a felszín felett továbbha-
lad a pólusok felé. A felszálláskor az Egyenlítõnél nyert nagy impulzus momentumá-
nak jelentõs részét azonban még hordozza. Nem juthat be közvetlenül a forgási sar-
kok fölé, ott ugyanis „áll” a felszín az Egyenlítõhöz képest, így a levegõnek elvileg
végtelenül gyorsan kellene a felszínhez képest mozognia. Ez természetesen nem le-
hetséges, ezért a levegõ ezt a globális forgási többletét több kisebb forgó rendszerré
átalakulva veszti el. Így bomlik le a mozgási energia mérsékelt övi ciklonokká.

A magasabb szélességek alatti, mérsékelt övi ciklonalitás tehát az általános
légkörzésnek nem véletlen, mellékes velejárója, hanem a fizika megmaradási
törvényébõl származó nélkülözhetetlen eleme. Minthogy a ciklonok a szubtró-
pusok felõl jövõ meleg és a sarkokról a talaj fölött visszaérkezõ hideg levegõ-
nek a találkozási felületei, a mérsékelt öv alatt ezek hordozzák az idõjárási
frontokat. Ha a globális felmelegedés következtében bármilyen változás áll be a
ciklonpályák tipikus elhelyezkedésében, a ciklonok vonulásának menetében,
kialakulásuk feltételeiben, méretükben vagy fennállásuk tartósságában, az
adott földrajzi hely éghajlatát lényegesen befolyásolja.

4.2. Az óceáni vízkörzés

A világóceán nem egy tó, amely nyugalomban van, és nem egy folyó, amely va-
lahonnan valahová áramlik. Azonban, ahogyan a Földgolyót körülvevõ levegõ-
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burokban jelen vannak, a világóceán nagy egészében is találunk rendszeres
áramlatokat. Ezeket a Nap energiája és a szél hajtja. Az általános óceáni cirkulá-
ció legfõbb jellemzõje, hogy részt vesz a globális energia- és impulzusmomen-
tum-transzportban, azaz a trópusi övezetek hõtöbbletét szállítja át a magasabb
szélességi körök övezeteibe, a mérsékelt övbe és a pólusok felé. A trópusokról
származó meleg víz felszíni áramlatok formájában halad a poláris övek felé,
ahol lehûlve lesüllyed, majd mélyvízi hideg áramlásként visszafolyik az Egyen-
lítõ felé, ahol azután a felszínre emelkedik. A felszíneken a víz áramlását az ál-
talános légkörzés meghatározó felszíni szelei, tipikus keleti passzátszelek hajt-
ják, míg az áramlás egészét a Föld forgása, az ebbõl származó eltérítõ erõk és
kényszerfeltételek, a kontinensek elhelyezkedése, valamint a víz hõmérsékleti
és sûrûségi viszonyai határozzák meg.

Az elmúlt ötven év kutatásai egyértelmûvé tették, hogy a kontinensek között
elhelyezkedõ három nagy óceáni medence belsõ áramlásai egységes áramlási
rendszerbe illeszkednek, melynek neve Nagy Óceáni Szállítószalag. Az általa
szállított hõ jelentõs módosító szerepet játszik a kontinensek éghajlatában, kü-
lönösképpen Észak- és Nyugat-Európa, valamint Észak-Amerika keleti partjá-
nak hõmérsékleti és csapadékviszonyaiban. A Golf-áramlat által kiváltott pozi-
tív hõmérsékleti anomália még hazánk éghajlatában, hõmérsékletében is meg-
határozó szerephez jut.

4.3. Hó és jég (krioszféra)

A Föld éghajlatának lényeges tényezõje, hogy – helyenként évszakosan, másutt ál-
landóan – hó és jég borítja. A fehér felület igen hatékonyan veri vissza a fényt, így
jelenléte jól õrzi a hideget. Ez fontos lokális-regionális klímaalkotó tényezõ, globá-
lis mennyisége ugyanakkor belejátszik a planetáris albedóba s ezen keresztül a fel-
szín sugárzási mérlegébe és az átlagos globális felszíni hõmérsékletbe is.

Az északi féltekét, benne az Atlanti-óceán poláris tartományait borító jégtö-
meg mennyisége egyúttal befolyásolta a meghatározó tengeráramlások intenzi-
tását és irányát is. Az Északi-Jeges-tenger állandó jégtakarójának mérete és az
Észak-atlanti-áramlás útvonala közötti összefüggés az Európa éghajlati jövõké-
peire irányuló kutatások (és aggodalmak) egyik sarkalatos pontja.

4.4. Visszacsatolások, késleltetések

Az óceánok, a felhõzet, a páratartalom egységes rendszerében pozitív és nega-
tív, önerõsítõ és öngyengítõ, azaz gerjesztõ és csillapító visszahatások lépnek
mûködésbe.
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Csökkenõ hó- és jégfelület esetén kisebb a visszavert napfény mennyisége,
több nyelõdik el a földfelszínben és az óceánokban, ami fokozza a melegedést,
és a hó- és jégfelület további csökkenéséhez vezet.

• A melegedés miatt a légkörbe jutó vízpára szintén üvegházhatású gáz, te-
hát tovább fokozódik a melegedés. (Vízpára-visszacsatolás)

• Azonban a légkör növekvõ páratartalma nagyobb felhõképzõdéshez is ve-
zet, ami növeli a Föld „napernyõszerû” védettségét, a kiinduló felmelege-
dés ellen hatva. (Felhõzet-visszacsatolás)

• A melegebb tengervíz kevesebb szén-dioxidot képes tárolni, a kezdeti me-
legedés miatt a légkörbe visszajuttatott CO2-többlet további melegedést
okoz. (Óceáni visszacsatolás)

• Az óceánok vizében elnyelt és tárolt hõmennyiség pedig késleltetett hatás-
sal jelenik meg a légkörben, csillapítva, idõben kitolva a kezdeti melegítõ
behatás következményeit. (Inercia)

• További óceáni késleltetõ effektus a légköri szén-dioxid-tartalom idõle-
ges (bár akár évszázadokra szóló) részleges elnyelése és a hideg mélyvízi
áramlásban való tárolása. Ha most azonnal abbahagynánk az üvegház-
gáz-kibocsátást, a hatások akkor is még hosszú évtizedekre-évszázadokra
elnyújtva érvényesülnének. (Késleltetés)

5. Klímaváltozás

A globális átlaghõmérséklet emelkedése, mint bemenõ hatás, megváltoztatja a
felszálló légáramlások helyét, erejét, az óceánok feletti légtömegek páratartal-
mát, a kicsapódások (csapadékok) rendszerét, a trópusi hõtöbbletet a hideg
sarkvidékek felé szállító általános légkörzés és óceáni vízkörzés útvonalát, in-
tenzitását, szerkezetét. Megváltozik számos helyen a lokális és regionális fény-
visszaverõ képesség, aminek eredõjeként változik a planetáris albedó, a haszno-
sítható napsugárzás mennyisége, tovább módosítva az éghajlati rendszert.

5.1. Az éghajlati övek módosulása

Az általános légkörzésnél láttuk, hogy a zárt cirkuláció az Egyenlítõtõl az észa-
ki és déli szélességnek közelítõleg a 30. fokáig terjeszkedik. A trópusoknál fel-
szálló levegõ a Ráktérítõ és a Baktérítõ környékén leszállva erõs szárazságot,
sivatagi viszonyokat teremt. E cirkuláció kiterjedését és intenzitását a globális
hõmérséklet, valamint annak eloszlása egyaránt befolyásolja. Történeti adatok
állnak rendelkezésre arról, hogy egykor virágzó növényi kultúrák léteztek ott,
ahol ma sivatagi klíma uralkodik. Eszerint a cella leszálló ága valaha – nem is
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olyan régen, mintegy nyolcezer éve – másutt helyezkedett el; méghozzá az
Egyenlítõhöz közelebb, azaz a jelenleginél szûkebb volt.

A cella változása azzal a következménnyel járhat Afrikára és Európára, hogy a
szubtrópusi zóna kitágul, és részben rátelepszik a Földközi-tenger térségére
(elsivatagosodás, forróság, szárazság). Ezáltal a mediterrán klímát mintegy feljebb
nyomja Közép-Európa felé. Következményként a mérsékelt övi ciklonok tipikus
pályája szintén északabbra tolódhat, ami által kisebb tér áll a rendelkezésükre. Ez
befolyásolhatja a ciklonok méretét, számát, szokásos vonulási útvonalát és fennál-
lásuk tipikus idõtartamát is. Minthogy a magasabb földrajzi szélességeken e mérsé-
kelt övi ciklonok az idõjárás meghatározói és az idõjárási frontok hordozói, az ezek
létrejöttében, fennállásában, intenzitásában, kiterjedésében, mozgásában és felszí-
vódásában beálló legkisebb változás is módosíthatja nem csupán idõjárásunk átlag-
értékeit és szélsõségeit, de idõjárásunk jellegét is.

5.2. A csapadékeloszlás változása

Az elmúlt ötven év rekonstrukciói arról tanúskodnak, hogy módosul a passzát-
szelek és az antipasszátok rendszere, aminek jelentõs szerepe van nálunk az At-
lanti-óceán felõl érkezõ hûvös, csapadékos szelek formájában. Ez a széljárás
hozza el a Kárpát-medencébe a mezõgazdaságnak oly fontos csendes esõket.
A tipikus ciklonpályák módosulása, északabbra tolódása azt okozhatjai, hogy
Európában a tipikus csapadékövek északabbra kerülnek, azaz Dél-Európa ke-
vesebb, Észak-Európa több csapadékot kaphat. A kettõ között, Közép-Európára
nehéz pontos következtetésekre jutni; a jelen állás szerint télen több, nyáron ke-
vesebb csapadékra számíthatunk, nagyjából változatlan, illetve valamelyest
csökkenõ éves átlag mellett.

5.3. A szélsõségek növekedése

A tengerfelszínek növekvõ párolgása, valamint a melegebb levegõ nagyobb
párafelvevõ képessége miatt több nedvesség lesz a légkörben, intenzívebbé
válik a párolgás és az esõzés, erõsödik a hidrológiai ciklus. Több termikus
energia lesz a rendszerben, ezáltal megnõ a csapadékhullás intenzitása: az
adott mennyiség hirtelenebbül, trópusiabban, özönvízszerûen érkezik. Meg-
nõhet az egy-egy csapadékos napra jutó esõ mennyisége, miközben az éves
mennyiség nem nõ. Így idõjárásunk szélsõségesebbé válik: hosszú aszályok
váltakozhatnak nagy viharokkal érkezõ rövid, de hatalmas esõzésekkel. Meg-
nõhet a jégesõk száma.

A csapadékhullás szélsõségesebbé válását a hõmérséklet megváltozása kísé-
ri. Nyilvánvaló, hogy az átlaghõmérséklet emelkedésével nõ a rendkívüli mele-
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gek száma is, egyúttal ritkábban fordulnak elõ nagy hidegek. Nõhet a száraz,
meleg és fülledt napok, a nyári, illetve a kánikulai napok száma, a tartósan me-
leg idõszakok hossza.

Ezek a változások már most is éreztetik kedvezõtlen hatásukat, nem is olyan
sokára pedig igazi krízisállapotot hozhatnak létre, melyek alapvetõen veszé-
lyeztetik civilizációnkat.
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Nahalka István

Koncepció

Ez az oktatási program annak a problémának a tanításáról, annak a problémá-
nak a megoldásához szükséges emberi képességek, készségek, tudás és viszo-
nyulás kialakításáról szól, amely ma talán a legégetõbb, a leginkább veszélyes
az egész emberiség számára. Ez az éghajlatváltozás. A földi klíma átalakulásá-
val kapcsolatos tudásunk, vagyis elsõsorban a szakemberek által felhalmozott
tudás ma már hatalmas mennyiségû, s hasonlóan az emberi ismeretrendszer
más szegmenseihez, ez is már átláthatatlan az egyes ember számára, egyéni tu-
dásszerzés keretében a döntõ többség számára feldolgozhatatlan. Ha fontosnak
tartjuk, hogy a felnövekvõ nemzedékek e témáról meghatározó ismereteket sze-
rezzenek, ha fontosnak tartjuk, hogy cselekedjenek is az egyre romló helyzet
megváltoztatásáért, akkor valamilyen módon az iskolai oktatásban helyet kell
kapnia a klímaváltozással való foglalkozásnak. A magyar iskolarendszerben, az
oktatás fejlesztésében a harmadik évezred elsõ éveiben kialakult folyamatok
keretei között természetes, hogy program készüljön a témával összefüggõ okta-
tási folyamatra vonatkozóan. Ezt az oktatási programot tartja kezében az olva-
só, és amit éppen most tanulmányoz, az annak bevezetõ része, az oktatási prog-
ram koncepciója, amely megadja az oktatási program pedagógiai keretét.

A tanítás és a tanulás folyamatai tervezésének csak az egyik fontos eleme a
tartalom kijelölése, a mit tanítsunk kérdésének megválaszolása. Fontos az is,
hogy körülírjuk, meghatározzuk azt a pedagógiai szemléletet, amely a progra-
mot jellemzi. Ez a koncepció-leírás elsõsorban erre vállalkozik, hiszen a tarta-
lom részletes kifejtése során, vagyis a modulok leírásában a szakmai háttér, az
ökológiai, biológiai, társadalomtudományi, fizikai és ki tudja még hány disz-
ciplínához besorolható tartalom fokozatosan megjelenik, felvázoljuk a lényegi
mondanivalót, a fogalmakat, az összefüggéseket. Itt a legelején érdemes elsõ-
sorban a program fõ vállalkozását jellemezni, vagyis azt, hogy milyen módon
kívánja segíteni az alkalmazására vállalkozó pedagógusok nevelõ- (oktató,
tanulá szervezõ) munkáját.

Bárki megkérdezhetné, miért van erre szükség, hiszen a konkrét leírásokban,
az egyes modulok szövegeiben majd úgyis minden pontosan ott lesz, minden pe-
dagógiai lépésre, teendõre megfogalmazták a modulok szerzõi, mik a javaslataik.
Ez igaz ugyan, tényleg ott lesznek a konkrét teendõk, azonban a pedagógusok
nem a vezérlõ folyamatoknak kiszolgáltatott gépek. Akkor végezhetik csak kivá-
lóan a feladatukat, ha értik, méghozzá mélységeiben is értik azt a szellemiséget,
„filozófiát”, azt a pedagógiai paradigmát, amely a programot meghatározza és
jellemzi. A pedagógus, amikor bemegy a tanórára, nem valamifajta belétáplált
parancsokat hajt végre lélektelenül, hanem minden szava, minden megmozdulása
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mögött ott kell hogy legyenek a miértekre adott válaszok is, a pedagógiai értelme
mindannak, amit tesz. Ez a koncepció e követelmény teljesítése segítésének igé-
nyével készült. A következõ fõbb pontokat tartalmazza:

1. Az éghajlatváltozással kapcsolatos tanítás-tanulás elhelyezése egy tágabb
rendszerben, a fenntarthatóság pedagógiája célkitûzéseinek rendszerében.

2. Magáról a tanításról, a tanulásról milyen elveket vall a program?
3. A program, mint program, vagyis hogyan alkalmazkodik a dokumentum a

Magyarországon meghonosodni látszó oktatási program mûfajhoz?
4. A program tanításáról, a szükséges pedagógusi kompetenciákról.
Egy oktatási program leírva csak egy dokumentum. Szép elvek, nagyszerû

szövegek, képek, feladatok lehetnek benne. Talán közhely, mégis fontosnak
tartjuk leírni: élni csak akkor fog e program, ha vállalkozó pedagógusok szívvel
és lélekkel tanítják (és persze reménykedünk, hogy valóban lehet így tanítani),
és továbbfejlesztik, kiegészítik, adaptálják, a saját tanulócsoportjaikhoz igazít-
ják. Erre kérjük Önöket, a vállalkozókat, az alkalmazó pedagógusokat.

1. A földi éghajlatváltozásról való tanítás mint
a fenntarthatóság pedagógiájának része

Helyezzük el a programot a harmadik évezred elején, a Magyarországon mûkö-
dõ iskolák nevelési feladatainak keretei között! Az iskolai munka megújításá-
nak egyik csendes, de talán annál fontosabb folyamata volt az elmúlt 2-3 évti-
zedben a környezeti nevelés kifejlõdése, meghonosodása a magyar oktatási in-
tézményekben. Csendes folyamat volt, mert áldozatkész képviselõi nem
csaptak óriási csinnadrattát körülötte, a munkába bekapcsolódó pedagógusok
inkább azt érezték feladatuknak, hogy tanuljanak, fejlesszenek, és elsõsorban a
tanítványaikkal foglalkozzanak úgy, ahogyan az e nevelési terület pedagógiai
krédójának a leginkább megfelel.

A környezeti nevelés mindig „kilógott a sorból”. Már akkor az alkalmazható
tudás formálása – ahogyan mostanában sokszor csak divatból mondjuk: a kom-
petenciafejlesztés – volt a célja, amikor ezek a fogalmak még szinte teljesen is-
meretlenek voltak a hazai pedagógiai gyakorlatban. Már akkor a gyermeki cse-
lekvésre, az önállóságra alapozták az ezzel bíbelõdõ pedagógusok a tanulási te-
vékenységet, amikor ez még csak az egyetemi pedagógia-tankönyvek lapjain
volt olvasható, vagy még ott sem. Már akkor „dúlt” a csoportmunka, a koopera-
tivitás a környezetvédelmi foglalkozásokon, a más tantárgyakba beillesztett,
környezeti neveléshez köthetõ tanórákon, amikor ezt a pedagógiát a környezeti
nevelést végzõ pedagógusok kollégái még megmosolyogták, és tartalmatlan,
céltalan játszadozásnak tartották. A környezeti nevelés, amióta létezik (azon
persze jót vitatkozhatnánk, hogy mióta, de kb. 25-30 éve), mindig elõbb valósít
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meg különbözõ pedagógiai fejlesztéseket, amelyek aztán – jó esetben – elter-
jednek a nevelés más területein is.

A környezeti nevelés abban is élen járt a fejlesztési folyamatokban, hogy ál-
landóan reflektálva saját gyakorlatára, mindig újraértelmezte saját küldetését.
A hazai környezeti nevelés a természetvédelmi oktatással kezdõdött. A cél még
viszonylag szûk, neveljük gyermekeinket arra, hogy tiszteljék, szeressék a ter-
mészeti értékeket, óvják meg, ne pusztítsák. Amikor a 20. század 70-es éveiben
a világ fejlettebb országaiban széles néptömegeknek kell rádöbbenniük, milyen
veszélyes folyamatok okozója az ember a földi bioszférában, akkor alakul ki a
környezeti nevelés. Most már nemcsak a természet védelmére szeretnénk taní-
tani gyermekeinket, hanem arra is, hogy vegyék észre, legyenek képesek ele-
mezni, milyen károkat okoz az ember a természetnek, hogyan károsítja a talajt,
a vizeket, hogyan szennyezi a levegõt, milyen hatásúak azok a kémiai folyama-
tok, amelyek a szennyezés következtében létrejönnek, milyen ökológiai válto-
zásokat generál az ember a környezetében.

Megjelenik tehát az ember, méghozzá azonnal a lehetõ legsötétebb ábrázattal,
gonoszként, a természeti értékeket anyagaival, energiafelszabadításával, terjeszke-
désével, építkezéseivel, mértéktelen fogyasztásával és a források pazarlásával,
mindenbe belepiszkálásával pusztító lény. Az iskolai környezeti nevelésnek kiala-
kulnak sajátos, máig is élõ elemei: a természetben végrehajtott és a környezetpusz-
títás hatásait kimutató vizsgálódások, az ökológiai folyamatokról való tanulás, va-
lamint a környezetvédelmi akciók szervezése, a mozgalmak indítása, az élõsarkok
létrehozása. Kialakulnak a környezeti nevelésben sokszor újra és újra elõkerülõ
legfontosabb „modernizációs tartalmak”, az új témák: az energiakérdés, a nyers-
anyagok problémája, a közlekedés környezetszennyezõ szerepe, az ipar, a mezõ-
gazdasági termelés hatásai, az elsivatagosodás, az õserdõk pusztítása, az ózonréteg
kilukadása, elvékonyodása. Még az ugyancsak nagyon új tudományos diszciplínát,
a környezettudományt külön tantárgyként az iskolában leképezni kívánó, vagyis
önálló környezetvédelmi tantárgyat kialakító elképzelések is teret kapnak, igaz,
szerencsére – tegyük hozzá – a környezeti nevelés nagyon-nagyon kevés helyen
zárta be magát egyetlen elkülönült tantárgy falai közé.

Közben – ez a 80-as és a 90-es évek ideje – zajlik a környezeti nevelés tartal-
mának, követelményeinek, egész pedagógiai arculatának megformálása. Nagy
siker, hogy 1995-ben az elsõ Nemzeti alaptantervben (OM 1995) a környezeti ne-
velés az általános fejlesztési követelmények egyik pontja lesz, kiemelt szerephez
jut olyan célokkal együtt, mint a hon- és népismeret, az európaiságra nevelés
vagy a tanulás tanulása. 1998-ban megjelenik elsõsorban civilszervezetek szak-
embereinek szerkesztésében a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (Vásárhe-
lyi–Victor 1998), megújítása pedig 2003-ban (Vásárhelyi–Victor 2003).

Ökoiskoláink lettek, környezeti neveléssel foglalkozó civilszervezetek nõt-
tek ki a semmibõl, a pedagógus-továbbképzések meghatározó hányada környe-
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zeti neveléssel foglalkozik, a környezeti nevelés témája bevonult az óvodape-
dagógusok, a tanítók képzésébe, és ha kisebb lendülettel is, de megjelent a pe-
dagógusok felkészítésében is a fõiskolákon és az egyetemeken.

A 2000-es évek újabb változást hoztak. A világban, annak is fejlettebb okta-
tási rendszerrel rendelkezõ országaiban már korábban elindult a folyamat, ná-
lunk valójában csak néhány éves múltra tekinthet vissza. A tartalom további át-
alakulása, megváltozása és kibõvülése a lényeg: egyre erõsebbé válik, sõt, ural-
kodóvá az emberi társadalom belsõ viszonyainak vizsgálata, az emberi tényezõ
elemzése, annak a kérdésnek az állandó megfogalmazása és a válaszadási kísér-
letek, hogy mitõl vagyunk mi emberek ilyenek, miben gyökereznek a környe-
zetpusztítás társadalmi okai, hogyan kell átalakítanunk saját magunkat, közös-
ségeinket, intézményeinket, hogy megállíthassuk és ellenkezõjére fordíthassuk
a pusztító folyamatokat. A fizikai, kémiai, biológiai folyamatok, a környezettu-
dományi kérdések vizsgálata itt már nem cél, hanem határozottan eszköz, meg-
értésük az önmagunk megértéséhez vezetõ út valamelyik állomása. Rájövünk
lassan – mi, környezeti nevelésben dolgozók –, hogy a problémák kezeléséhez
mindenekelõtt a társadalmi viszonyokat kell úgy formálni, hogy a bajok okozá-
sának feltételei szûnjenek meg. Könnyû ezt leírni, de rendkívül nehéz megter-
vezni és végrehajtani.

És ahogy a természetvédelemre tanítás megnevezést felváltotta a környezeti
nevelés fogalma, ugyanúgy próbálta kifejezni a változást, hogy a környezeti ne-
velés megnevezés helyére egyre többször került a fenntarthatóság pedagógiája
(Havas 2001, 2000). A környezeti nevelés sem találta magát mindig könnyû
helyzetben, hiszen a szennyezésekkel, a környezetrombolással foglalkozni nem
volt mindig rokonszenves foglalatosság sok ember, sok intézmény vagy akár a
kisebb és nagyobb hatalmak számára. A fenntarthatóság pedagógiája, vagyis a
társadalom belsõ bajainak középpontba állítása viszont már igazán az érdekek
és érdekellentétek világába röpítette ezt a nevelési területet.

Mit is jelent a fenntarthatóság pedagógiája? Azt, ami a nevében van. A fel-
növekvõ nemzedékeket meg kell tanítanunk arra, hogy képesek legyenek lét-
rehozni azt a társadalmat, amely fenntartható, bár sok mindenben átalakuló
környezetet biztosít az ember számára a Földön, fenntartható gazdaságot,
amely nem növeli, sokkal inkább visszaszorítja a környezet terhelését. A
fenntartható fejlõdés gondolata azonban nem szûkül le a fogyasztás fejlõdésé-
re, sõt, a fogyasztást is racionalizálja, átalakítja a szerkezetét, visszaszorítja a
túlzó és a környezetre, az egész földi világra veszélyes módozatait. Nem arra
tanítjuk meg a gyerekeket, a fiatalokat, hogy milyen ez a fenntartható világ.
Egyszerû az ok: mi magunk sem tudjuk. Arra tanítjuk meg õket, hogy akarják
létrehozni, legyenek képesek cselekedni is ennek érdekében, folytonosan és
kritikusan elemezzék a fenntarthatósággal összefüggõ folyamatokat, legye-
nek ezen a téren (is) kreatívak, kezdeményezõk, ne féljenek a változásoktól,
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ne féljenek attól sem, hogy ha kell, akár radikális változtatásokat is kezdemé-
nyezzenek szûkebb és tágabb világukban.

A fenntartható fejlõdésnek ismert az a definíciója, hogy „olyan fejlõdés,
amely kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövõ generációk
esélyét arra, hogy ugyanezeket az igényeiket a jövõben õk is ki tudják elégíteni”
(ENSZ 1987). A Bruntland- jelentésbõl számtalanszor idézett mondatot szám-
talan módon kiegészítették, elemezték már, a fenntarthatóság definícióinak se
szeri, se száma. Minden értelmezés fontos lehet, nekünk azonban elsõsorban
pedagógiai szempontból kell megvizsgálnunk a fenntarthatóság fogalmát.
A fenntarthatóság egy gyermek számára biztosan könnyen elfogadható. Az,
hogy mi (a felnõttek generációi) ne veszélyeztessük az õ jövõ világukat, az éle-
tük forrásait, elég könnyen átlátható szempont, teljes mértékben összefér azzal
a pedagógusok által jól ismert jelenséggel, hogy a gyermekek ha elvekrõl, állás-
foglalásról van szó, ösztönösen környezetvédõk. Gyermekkorban, nem ismerve
még az érdekek, az érdekellentétek, a gazdaság, a megosztottság, az egyenlõt-
lenségek világának bonyolult voltát, tiszta szívvel lehet állást foglalni a
Bruntland-jelentés mondatának tartalma mellett. Ez azonban csapda. Ha ölünk-
be tesszük a kezünket, s azt mondjuk, hogy a gyerekek valójában a legjobb, a
leginkább elkötelezett környezetvédõk, akkor elfelejtjük, hogy azok, pontosab-
ban mi, akik ma azt tesszük a világgal, amit teszünk, valamikor szintén lélekben
környezetvédõk voltunk. Ha megkérdeztek volna bennünket, hogy akarjuk-e,
hogy a következõ nemzedékeknek is legalább annyi lehetõségük legyen hozzá-
jutni az alapvetõ forrásokhoz, mint az elõzõknek, akkor egyikünk sem mondott
volna nemet. Aztán mégiscsak olyanok lettünk, akik (legalábbis társadalmi mé-
retekben, vagyis nem eltitkolva, hogy a társadalom egészében nagyon különbö-
zõ attitûdöket formáltunk) éppen felélik a jövõ nemzedékek forrásait.

Persze halljuk a tiltakozást: mit tehetek én, a kis pont, hiszen nem rajtam mú-
lik, hogy az emberiség éppen feléli erõforrásait. Tudjuk persze, legalábbis a
környezeti, ökológiai kérdésekben tudatosabbak tudják, hogy ez nem így van.
Az egyes emberek felismerik: mi vagyunk, a társadalmainknak mi vagyunk az
alkotóelemei. A viszonyok persze uralkodnak bizonyos értelemben rajtunk,
azonban egyrészt soha nem teljesen összezárt a cselekvési tér, másrészt a cse-
lekvési tér tágítható. És ez az, amit a felnövekvõ nemzedékekkel meg kell értet-
nünk. Most még a kisgyermek – amint elõször megérti, mit jelent környezet,
környezetvédelem, szennyezés, a környezet pusztítása – természetes módon áll
szemben minden ilyesmivel. Ha ettõl hagyjuk magunkat elaltatni, akkor csak
töredékesen lesz képes átlátni a súlyos problémák szövedékét, a társadalmak
szerkezetében és mûködésmódjaiban rejlõ okokat, az egyének és a közösségek
valós cselekvési lehetõségeit. Nekünk mindezeket elé kell tárnunk, be kell mu-
tatnunk, láttatnunk kell a problémákat, hogy rávehessük a tanulókat, foglalkoz-
zanak ezekkel a kérdésekkel, aggodalmakkal és gondolatokkal.
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A fenntarthatóság (gazdaságban, társadalomban, energetikában stb.) abban
az értelemben nem egyszerû fogalom, hogy eléréséhez gyökeresen meg kell
változtatni az emberi társadalmak mûködését. És itt a környezeti nevelés, a
fenntarthatóság pedagógiája szembetalálja magát olyan nehézségekkel, ame-
lyek kevés más nevelési területet érintenek, s amelyek meglehetõsen súlyosak.
Arról van szó, hogy a fenntarthatóság „állapotának” és folyamatának létrehozá-
sa a ma uralkodó emberi viszonyrendszerek gyökeres átalakítását igényli. Nem
tehetõ fenntarthatóvá a gazdaság, a társadalom, a termelés, a fogyasztás, ha a
társadalmi viszonyokat teljes mértékben uralja meghatározó módon a tõkevi-
szony. És itt ingatag talajra lépünk, hiszen a rendszerváltás után közel húsz év-
vel sem lehet minden mellékzönge nélkül ilyesmit megfogalmazni. Lehet, hogy
túl közel van még hozzánk, legalábbis az idõsebbekhez az az idõ, amikor ma-
gunk is jelszavakba csomagolt, rendkívül egyszerû társadalomfilozófiákat
skandáltunk a tõkés társadalom kizsákmányoló jellegérõl, leküzdhetetlen el-
lentmondásairól, a szocializmus magasabbrendûségérõl. Tudjuk ma már, meg-
értettük, hol bicsaklott a logika, miket hazudtak nekünk, és miket hazudtunk
magunknak. De mintha e múlt társadalmi berendezkedés kritikája mellett, azt
minden különösebb gátlás nélkül gyakorolva, mintha elfelejtettük volna, hogy
egy rossz alternatívája nem feltétlenül egy megkérdõjelezhetetlenül jó.

De miért kell ezzel foglalkozni? Netán politizálni akarunk az iskolában? Netán
fel akarjuk eleveníteni a rossz emlékû ideologizálást? Természetesen errõl szó
sincs. Még csak arról sem, hogy a környezetvédelemmel foglalkozó tanítási órá-
kon, tanórán- és iskolán kívül végzett tevékenységekben valamifajta következe-
tes társadalomkritikát vigyünk végig. Nem a mi dolgunk, ha dolga egyáltalán va-
lakinek is. De arra meg kellene tanítanunk a gyermekeket, hogy legyenek kritiku-
sak a környezetük jelenségeivel kapcsolatban. Arra meg kell, hogy tanítsuk õket,
keressék a társadalmi mûködés azon mechanizmusait, amelyek a világméretû
vagy a helyi ökológiai, környezeti problémákat okozzák. És ne elégedjenek meg
a leegyszerûsítõen felszínes megközelítésekkel, ne dõljenek be annak, hogy a tu-
domány majd képes lesz önmaga megoldani a problémákat, hogy a megoldás
pusztán technikai kérdés, hogy csak megfelelõen szankcionálni kell a környezet
ellen vétõ magatartásokat, tehát hogy egyszerû jogi problémáról van szó. A kör-
nyezeti válság vagy a válságok komplex jelenségek, okok és okozatok bonyolult
rendszerérõl van szó, amelyek nevetségessé teszik az egytényezõs világmegvál-
tási ígéreteket. Vértezzük fel a gyermekeinket tudással és cselekvési képességek-
kel arra, hogy tudjanak ellenállni a leegyszerûsítõ, demagóg és általában csak bi-
zonyos érdekek kiszolgálására hivatott hatásoknak, nézeteknek. Kételkedjenek,
de elemezzenek. Legyenek gyanakvók, de tudjanak melléállni is törekvéseknek,
ha kellõ értelmezés után megfelelõnek találták.

Mindez – valljuk be – tudás kérdése. Bár az ezzel kapcsolatos alapvetõ peda-
gógiai vitakérdésre a következõ fejezetben szeretnénk kitérni, itt is meg kell je-

52

Gobális éghajlatváltozás – oktatócsomag



gyezni annyit, hogy ha a viszonyaikat elemezni, kritizálni képes, az ámítással
szemben okosan tudatosodó nemzedékeket akarunk nevelni, akkor ismerniük
kell a problémákkal kapcsolatos legfontosabb összefüggéseket, értelmezéseket,
netán ezeknek több alternatíváját is. Mûvelt, sokat tudó, de a tudásukat önma-
guk és a közösség számára hasznosítani is tudó, cselekedni képes és cselekedni
akaró fiatalokat kell nevelnünk.

A világméretû éghajlatváltozás az egyik, talán a legfontosabb olyan globális,
ökológiai természetû, de egyben az emberiséget is mélyen érintõ folyamat,
amelynek iskolai bemutatása, az ezzel kapcsolatos nevelõmunka során különösen
szükségünk van az itt kifejtett pedagógiai komplexitás érvényesítésére. Vagyis a
klímaváltozást mint a fenntartható fejlõdés, a fenntarthatóság kialakításának leg-
fõbb gátját kell megjelenítenünk. Ez ugyan nem azt jelenti, hogy ma már a leg-
fontosabb globális ökológiai tényezõ, amely az életünkre hat, de minden más fo-
lyamatnál sokkal veszélyesebb, átfogóbb, s talán a leginkább olyan, amelynek
megváltoztatásához ma kevésnek érezzük az eszközeinket. Súlyos kérdések az
õserdõk pusztítása, pusztulása vagy az afrikai szavannák visszahúzódása, a ten-
ger szennyezése stb., de mindegyik szinte „csak lokális” környezeti problémának
tûnik, ha az éghajlatváltozás problémájával vetjük össze veszélyességében, nega-
tív hatásaiban. Persze az is igaz, hogy a felsorolt problémák és számos más ökoló-
giai, környezeti válságjelenség is ma már valamilyen kapcsolatban van a globális
felmelegedéssel, az éghajlatváltozással. Vagyis ez a probléma egyfajta kanalizá-
lója a Föld mint élõ rendszer szinte minden ökológiai, környezeti problémájának.
Ebbõl következik, hogy talán az éghajlatváltozással kapcsolatos tanítás során ér-
vényesítendõk a leginkább a fent megfogalmazott elvek, vagyis a fenntarthatóság
fogalmának középpontba állítása, a társadalmi problémák felé fordulás, a társa-
dalmi viszonyok kritikájának szükségessége. Programunk ehhez igyekszik hoz-
zájárulni. Mindenekelõtt azzal, hogy arra törekszik, minél tágabban, minél in-
kább sokrétûen tárja fel azokat a folyamatokat, amelyek az éghajlatváltozáshoz
vezettek és vezetnek.

A koncepció ezen elsõ részében bemutattuk a fenntarthatóság pedagógiájá-
nak kialakulásához vezetõ folyamatot. Melyik nevelési területen zajlottak még
ilyen változások? Melyik tantárgy vagy tantárgycsoport volt képes a saját „filo-
zófiáját” és nevelési gyakorlatát ilyen rendszeresen, mélyen, alaposan újraérté-
kelni és megváltoztatni? Úgy látjuk, hogy e tekintetben a környezeti nevelés, a
fenntarthatóság pedagógiája élenjáró volt, szinte mintát mutatott más pedagógi-
ai területeknek is.
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2. Pedagógiai háttér, a tanítás, a tanulás folyamata

Programunk azok közé tartozik, amelyek a tanulás folyamatát nem azonosítják
a lélektelen magolással, ismeretek biflázásával. Ennek ma már egészen termé-
szetesnek kellene lenni, s talán a korszerû fejlesztési folyamatokban az is. Van
itt azonban egy olyan vita és ebbõl következõen egy választási lehetõség,
amellyel elvileg minden programfejlesztõnek, csoportnak foglalkoznia kellene.
Ez a kompetenciafejlesztés kérdése (Demeter 2006).

A harmadik évezred elején Magyarországon is elterjedt – követve számos,
elsõsorban európai országot – a kompetenciafejlesztés jelszava. Kétkedéssel és
rossz érzésekkel figyeljük azokat a megnyilvánulásokat, amelyekben pedagó-
gusok, nem a nevelésben dolgozó pedagógiai szakemberek tartalmatlanul, a jel-
szó mögötti mélyebb tartalom birtoklásának jól látható hiányában beszélnek er-
rõl, vagy/és végzik nevelõi, fejlesztõi, kutatói tevékenységüket.

A kompetenciafejlesztés divatkifejezéssé vált, miközben magának a foga-
lomnak nincs jól értelmezhetõ, és különösen nincs általánosan elfogadott meg-
határozása. Az ismert körülírások sok ponton mondanak ellent egymásnak,
gyakran semmitmondók, rendkívül általánosak (bármilyen nevelési folyamatot
lehet velük legitimálni).

Az eredeti szándék a kompetenciafogalom bevezetésével összefüggésben fon-
tos és követendõ. Ez az eredeti szándék a hasznosítható tudás fogalmához kötõ-
dött. A kompetencia valamilyen területen a mûködõképes, a nem holt, a hasznos
és eredményes cselekvésekben is megjelenõ tudás. Egy ilyen meghatározás azért
is megfelelõnek tûnik, mert sokféle pedagógiai, pszichológiai iskola számára
meghagyja a saját tartalommal való kitöltés lehetõségét. Magának annak a tudás-
nak a természetérõl, amely a meghatározásban szerepel, nem mondunk semmit,
vagyis a különbözõ paradigmák úgy értelmezhetik azt, ahogy az számukra meg-
felel. Sajnos a „hivatalos” kompetenciameghatározások többet akarnak, és dekla-
rálják, milyen „tudáselemekbõl”, illetve pszichikus rendszerekbõl tevõdnek
össze a kompetenciák. És innen már nincs megállás, a különbözõ alapokból kiin-
duló vagy az egész egyszerûen csak különbözõ hangsúlyokat kihelyezõ pedagó-
giai és pszichológiai elméletek hívei máris egymásnak ellentmondó kompeten-
ciadefiníciókat hoznak létre. Valójában ez még nem lenne nagyon nagy baj, hi-
szen természetes jelenség, hogy különbözõ tudományos megközelítések az
ugyanazon névvel illetett fogalomnak akár nagyon különbözõ értelmezéseit ala-
kítják ki. A baj abból származik, hogy minden iskola úgy igyekszik feltüntetni a
saját meghatározását, a saját kompetenciafogalmát, mint az abszolút, az egyedül
érvényeset. De mivel Magyarországon nincsenek érdemi pedagógiai szakmai vi-
ták, ezért még a bennfentes szakmai közösség számára sem válnak világossá a
különbségek, ezért aztán állandóan az az érzésünk, hogy tudjuk, mi az a kompe-
tencia, valójában azonban nincsenek e téren közmegegyezések.
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Nyilván ki kell fejtenünk a saját álláspontunkat. Fontosnak tartjuk azt a kö-
zös alapot, amelyet fentebb már jeleztünk: valóban jól hasznosítható, élõ, cse-
lekvésekben is megjelenõ, hozzátesszük: a továbbfejleszthetõ, továbbépítésre
is alkalmas tudást nevezzük kompetenciának. Ennek megfelelõen számunkra a
kompetenciák elsõsorban tevékenységek elvégzésére való alkalmasságokban
öltenek testet, egy kompetencia azt jelenti, hogy ha a tanuló azt birtokolja, ak-
kor képes a feladatok egy jól meghatározott körét eredményesen elvégezni.
A tantervünk (programunk) leírásában ezt az elvet igyekeztünk maximálisan ér-
vényesíteni, ezért adjuk meg az egyes modulok esetén a fejlesztendõ kompeten-
ciákat, s ezért igyekeztünk azokat az itt leírt módon megfogalmazni.

Van azonban ennek a kérdésnek még egy rendkívül fontos vonatkozása.
A kompetenciafejlesztés jelszóvá válásával az is együtt járt, hogy kimondatott
(most élesen fogalmazunk): az ismeretekkel szemben a kompetenciák fejleszté-
sének kell elsõbbséget adni, az ismeretek mennyiségét csökkenteni kell, az isme-
retek korlátlan növelése helyett egyre több idõt kell felszabadítani a kompetencia-
fejlesztésre. Akik így fogalmaznak, gyakran õk maguk sem veszik észre, hogy
olyan kompetenciafogalmat használnak, amelyben egy kompetenciának vannak
ismeret jellegû elemei is (pl. Nagy 2000). Hogy egy kompetencia mûködéséhez, a
hasznos, értelmes feladatvégzéshez tényleg szükség van bizonyos ismeretekre is.
No nem interneten és segédkönyvekben megkereshetõ adatokra és nevekre, ha-
nem struktúrák, komplexebb gondolatok, összefüggések, elvek, fogalmak isme-
retére. Régi és megválaszolatlan kérdések vannak itt procedurális és deklaratív
tudásról (a tudni hogyan és a tudni mit kérdése), a képességek természetérõl, az
ismeretek szerepérõl. Nem akarjuk itt az egész vita teljes tematikáját leírni, nem
egy koncepció a helye az ilyesminek, viszont saját álláspontunkat, vagyis a prog-
ram e kérdéssel kapcsolatos alapvetését be kell mutatnunk.

Álláspontunk szerint az emberi pszichikum felépítése, elemeinek természete
ma még tudományosan nem kellõen feltárt. Ezért nagy jelentõségük van azok-
nak a modelleknek, amelyek egyelõre nem horgonyozhatók le mély
pszichofiziológiai alapokra épülõ pszichológiai elméletekhez, azonban felhasz-
nálják a már töredékesen jelen lévõ ismeretek koherens rendszerbe szedhetõ
elemeit. Konkrétabban: a tanulási folyamatok olyan modelljei számunkra az
irányadók, amelyekben a komplexebb kognitív mûködések feltételei az emberi
agy által konstruált tudás rendszerében jönnek létre. Az emberi agy elsõsorban
egy modellt konstruál a világról, e modell valójában egy tudásrendszer, amely-
ben fogalmak, elvek, összefüggések, elméletek, egyszerû ismeretek, algoritmu-
sok, forgatókönyvek, és ki tudja még, hányféle többé vagy kevésbé összetett
pszichikus rendszer létezik. E tudásrendszer nem pusztán elraktározott elemek
együttese, amelyeket elõvesznek valamifajta információ-feldolgozó gépek,
amikor gondolkodunk, cselekszünk, vagy bármilyen más tevékenységben ve-
szünk részt, hanem a tudásrendszer, a modell maga az információfeldolgozó
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rendszer. Magas szintû kognitív mûködéseink valójában ennek a világmodell-
nek a mûködései. A képességek, tehát azon jellegzetességei e rendszernek,
hogy sajátos feladatszituációba kerülve képes megoldani ezeket a feladatokat, e
rendszer jó színvonalú, már tevékenység generálására való alkalmasságát jelzõ
sajátosságai. Vagyis nem tudjuk elfogadni a képességeknek és az ismereteknek
egymástól való eltávolítását, valamint két különlényegû pszichikus entitások-
ként való kezelését. Az ismeretek, tehát a tudásrendszer elemei (és amelyek
nem azonosak a birtokolt tények, adatok, nevek halmazával) sokkal inkább
alapvetõ szerepet játszó pszichikus rendszerek, s nem pusztán megtûrt „agyla-
kók”. A képességek ennek a komplex, egységes (bár sokszor belsõ ellentmon-
dásokat magában hordozó) rendszernek a megnyilvánulásai, megjelenései, s
nem valamifajta önálló entitások. A modern pszichológia ezeket a képességeket
tudásterület-függõknek mondja.

A környezeti nevelés területén egyébként – kissé paradox módon – ez a problé-
ma még élesebben vetõdött fel. A környezeti nevelés komplex fejlesztés melletti el-
kötelezettsége, a személyiség teljességének fejlesztése melletti pedagógiai kiállás
hamar elfogadhatóvá tette a környezeti nevelõkkel, hogy nemcsak ismereteket ala-
kítunk ki a gyerekekben, sõt, ha lehet, azt minél kevésbé tegyük, hanem elsõsorban
képességeket, készségeket fejlesztünk, és persze attitûdöket, szokásokat, magatar-
tást s a környezeti nevelésben különösen fontos elemként érzelmeket. A környezeti
nevelés, amikor kereste a megfelelõ szakmai hátteret a maga számára, szívesen ka-
paszkodott a hetvenes években megfogalmazódó „képességpedagógiába”, vagyis
abba az elképzelésbe, hogy az oktatás elsõdleges feladata nem az ismeretek halma-
zának minden határon túl történõ növelése, hanem az ismeretektõl teljes mértékben
elkülöníthetõnek gondolt képességek, készségek fejlesztése.

A modern környezeti nevelés, tehát a fenntarthatóság pedagógiája válaszút
elõtt áll. Vagy megtartja azt a tanulásképet, amelyben az ismeretek és a képessé-
gek az elõzõ bekezdésben leírt, a hagyományosabb felfogásra jellemzõ, elkülö-
nített viszonyban vannak egymással, vagy ismerkedni kezd a másik személyi-
ségképpel, azzal, amely a tudást, a tudásrendszereket sokkal fontosabbnak tart-
ja, s még a képességek mûködését is a tudásrendszerek tevékenységére, vagyis
az információfeldolgozásra vezeti vissza, kontextus- és tudásterület-függõvé
téve ezeket a képességeket. Tudjuk persze, hogy a nevelési terület egészének
nem kell egységes álláspontra jutnia e kérdésben. Nyilván lesznek ilyen és
olyan programok, lesznek így és úgy gondolkodó pedagógusok, akik a gyakor-
latukat is különbözõ módon alakítják ki ennek megfelelõen.

A mi programunk tiszteli a tudást. Fontosnak tartja, hogy a tudásrendszerek
építése hasznos, sikeres tevékenységet eredményezzen, de nem hisszük, hogy
képességek gyakoroltatásával kell a személyiséget komplex módon fejleszteni.

A tanulás folyamatának értelmezései tekintetében más válaszutak is léteznek
a pedagógiában. El kell például dönteni, hogy továbbra is hiszünk-e azoknak a
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megismerés-felfogásoknak, amelyek hosszú évszázadokon keresztül uralták a
pedagógiai, pszichológiai, ismeretelméleti gondolkodást. Különösen a megis-
merési folyamatok tapasztalatokban való gyökereztetése, a tudás kialakulásá-
nak folyamata tekintetében lehet szükség ismereteink újragondolására és eset-
leg átalakítására (Nahalka 2002).

A hagyományos pedagógiai gondolkodás mélyen hisz a megismerés tapaszta-
latokból való kiindulásában. A tapasztalat ennek a gondolkodásmódnak a szent
tehene, amelyhez nem nyúlhatunk, hiszen annyira egyértelmûen játssza a kiindu-
lópont és a legfõbb meghatározó szerepét. A környezeti nevelés mindig különö-
sen érzékeny volt erre, saját identitását és sajátos pedagógiabeli helyzetét is úgy
teremtette meg, hogy többek közt a tanulás tapasztalatokra való építését tekintette
az egyik legfõbb tanulási alapelvnek. Éppen azzal hoz újat a környezeti nevelés a
pedagógiába (és tényleg „õ” hozza), hogy alapvetõ jelentõséget tulajdonít a gyer-
mekek tevékenykedtetésének, az önálló információszerzésnek, az érzékszervek
közvetlen használatának, munkájának, a természettel való egybeolvadásnak. Ez a
pedagógiai attitûd rendkívül érthetõ, ha arra gondolunk, hogy a környezeti neve-
lés olyan pedagógiai közegben tör magának utat, amelyben az ilyen elképzelések
legalábbis furcsák, ahol a gyermekek önálló, aktív tevékenysége nem szerves ré-
sze a napi pedagógiai életnek, ahol a közvetlen tapasztalatszerzésre alig nyílik
mód. Amikor tehát a környezeti nevelés mintegy antitézisét jelentette a fennálló
pedagógiai rendnek, hallatlanul pozitív szerepet játszott a pedagógiai gyakorlat
megújításában.

Az új pedagógiai attitûd sikeresnek bizonyult. A környezeti nevelés mûködött,
a gyerekek élvezték, a tanárok, tanítók úgy érezték, pedagógiai munkájuk telje-
sebb, komplexebb és sikeresebb. És ez a siker egyben nagy veszély forrása is volt.
Annak a veszélynek a forrása, hogy a környezeti nevelés belemerevedik ebbe a
tanulási elképzelésbe, a tapasztalatok mindenekfölöttisége, a tapasztalatok kiin-
dulópont-szerepe túlságosan mélyen ivódik be a környezeti pedagógia gondolko-
dásmódjába. Ez az effektus lényegében bekövetkezett, és a környezeti nevelés
ma Magyarországon egyelõre kevés jelét mutatja a megújulásnak e téren.

De mi itt az alternatíva, mi lehetne a megújulás? A korszerû tanulásszemléle-
tek és mindenekelõtt a konstruktivista pedagógia nem az itt leírt módon látja a
tapasztalatok szerepét. Fontos a tapasztalat, de nem a kiindulópontja a megis-
merés folyamatának. Mindaz kell, amit módszerként leírnak a tapasztalatok
meghatározó szerepét valló szakemberek, kell a tevékenység, kell a közvetlen
kapcsolat a természettel, kell, hogy a gyerekek érzékszerveikkel befogadhassák
a külvilág üzeneteit, ez mind kell, de a tapasztalatok nem pusztán bevetülnek a
belsõ világba, nem pusztán fényképet készítünk a környezetünkrõl. Az ember
tudása, elõzetes ismeretei nem pusztán egy CD-n lévõ „lézer karcolta” nyomok-
hoz hasonlítanak, hanem aktív megismerési szerepük van, értelmezik a tapasz-
talatokat, ha kell, át is alakítják azokat, összekapcsolják a meglévõ tudásele-
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mekkel (vagyis saját magukkal). Minden tapasztalatunk konstruált, a miénk,
össze nem hasonlítható mások tapasztalatával. Az elõzetes tudásnak van meg-
határozó szerepe a megismerésben, és a „kezdeményezõ” szerepet is az elõzetes
tudás játssza.

Kissé kényelmetlen álláspont ez persze. De érdemes átgondolni a jelentését,
és természetesen érdemes megfontolni, hogy akár a környezeti nevelésben is al-
kalmazható-e. Meggyõzõdésünk, hogy igen, méghozzá nagyon jól. Néha ez
igen kevésen múlik. Nem azt mondjuk, hogy az óvónõ ne vigye ki az udvarra a
kicsiket, ha elkezd esni a hó, s nem azt mondjuk, hogy ne szerezzenek tapaszta-
latot az ovisok a hóról, hogyan olvad el a kezükben, milyen, ha megnézzük kö-
zelrõl, milyen hideg, és hogyan lehet összegyúrni hógolyóvá. Dehogy mondjuk
ezt. De azt mondjuk, hogy érdemes lenne megkérdezni õket néhány dologról,
mielõtt kimennek a hóesésbe. Érdemes lenne mozgósítani az elõzetes tudásu-
kat, hogy elvégezhesse a munkáját, hogy az információkat a gyerekek valóban
feldolgozzák, és talán azért is, hogy tudatosabbak legyenek a saját tanulási fo-
lyamataikkal kapcsolatban.

Igen, ez a tudatosítás már akár nagyon korán kezdõdhet. És persze folytatódik
(folytatódhat) tovább az iskolában, és akkor is folytatódik, amikor a tanulócsoport
mondjuk a mi programunkkal tanul. Nem árt tudatosítani a gyerekekben, hogy ami-
kor az éghajlatváltozással foglalkoznak, milyen gondolkodási, problémamegol-
dási, tanulási folyamatokat élnek át. Említünk néhány példát:

• Az éghajlatváltozással kapcsolatos szakmai diskurzus ellentmondásos. Ez
a tanulók tudományokkal, a tudományos eredmények társadalmi alkalma-
zásával kapcsolatos tudásának fejlesztése szempontjából, valamint az el-
lentmondásos szituációk tanulás során való kezelése megtanulásában fon-
tos tényezõ lehet. Itt lehetõség nyílik arra, hogy a tudományos igazság, a
megbízhatóság, a tudós szerepe, a társadalom és a tudomány kapcsolata
kérdéseiben szerezzenek ismereteket a tanulók, formálva ezzel az attitûd-
jeiket, valamint azon képességeiket, amelyek az ilyen kérdések felvetésé-
vel, megvitatásával, elemzésével, az állásfoglalások, a személyes meg-
gyõzõdések kialakításával kapcsolatosak.

• Hasonló tudatosításra kerülhet sor a média sokszor ellentmondásos szere-
pének a bemutatásával.

• Rendkívül sokszor és erõsen jelentkezik az a meggondolás, hogy vajon te-
kinthetõ-e egy észlelt jelenség egy másik jelenség okának, esetleg fordít-
va, vagy nincs közük egymáshoz. A fogalmilag a felmelegedéshez kap-
csolható jelenségeknek a felmelegedéssel történõ magyarázata azonban
alaposabb elemzéseket igényel, mindig csak valamilyen határozott és ala-
posan bemutatott elmélet keretei között válik az ok okká és az okozat oko-
zattá. Az együtt járás, az idõbeli egymásutániság még nem bizonyíték egy
induktív gondolkodási folyamatban, azonban alátámaszthat jól meggon-
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dolt, alaposan kifejtett elméleteket. Vagyis az éghajlatváltozással kapcso-
latos tanulmányok alkalmasak az emberi gondolkodás bizonyos alapvetõ
összefüggéseinek bemutatására is.

Mindezek természetesen csak példák, a program számtalan pontján nyújt le-
hetõséget a gondolkodási, tanulási folyamatok tudatosítására.

A koncepció e részében a tanulás folyamataihoz való viszonyt igyekeztünk
bemutatni. Tekintve, hogy az egész világon az elméleti pedagógiában, a fejlesz-
tési folyamatokban és a gyakorlatban is éppen átmeneti folyamatok zajlanak, s
figyelembe véve, hogy Magyarország számos tekintetben még ezek elõtt áll, ma
még az oktatási programjainkban az új tanuláselképzelések maradéktalan érvé-
nyesítése nem megkövetelhetõ. Ilyen követelmény megfogalmazásának késõbb
sem lesz semmi értelme, az új tudományos elképzeléseknek elég erõseknek kell
lenniük ahhoz, hogy mindenféle szellemi erõszak alkalmazása nélkül vívják ki
megfelelõ helyüket a tudományos, fejlesztési és gyakorlati folyamatokban. Sa-
ját programunk sem teljesen egységes e tekintetben. Modern, konstruktivista
pedagógiai megoldások és hagyományosabb pedagógiai elvek követése egy-
aránt elõfordul a modulokban. Nem feltétlenül jó ez a helyzet, talán jobb lenne,
ha következetesen egységes programok születnének, de a fejlesztés folyamatá-
ban fontosabb volt a gazdag szakmai anyag biztosítása, a sokoldalú pedagógiai
módszeregyüttes elemeinek felvonultatása, a környezeti nevelési hatások egy-
értelmûvé, markánssá tétele. A tanulásfelfogás szempontjából eklektikus prog-
ramunk így is minden elemében, minden moduljában – így látjuk – meghaladja
a ma Magyarországon általánosan elterjedt gyakorlatot, hiszen a gyerekek önál-
ló, kiscsoportos tevékenységeire való koncentrálás, a projektszerû feladatok
biztosítása, valamint az IKT-eszközök ismereteink szerint átlagosnál minden-
képpen gazdagabb kihasználása a tanulási folyamatok szempontjából a korsze-
rû értelmezésekhez közelíti a program tanulási „filozófiáját”.

3. A program mint program

E dokumentum oktatási program. Nagyrészt megfelel azoknak az elveknek és
szerkezetnek, amely a NAT-ról szóló kormányrendelet mellékletében található.

Az oktatási programok csak egy pár éve jelentek meg nagyobb számban, il-
letve jelentõsebb fejlesztési folyamatok termékeként hazánkban. Persze itt is-
mét a környezeti nevelés járt élen, hiszen már a 20. század 70-es, 80-as éveibõl
is tudunk mondani olyan programokat, amelyek nagyon is hasonlítanak a ma el-
terjedõben lévõ oktatási programokhoz. Ezek a dokumentumok egy új tantervi
kultúra megjelenését jelentik egyben. A tanterv egy igencsak primitív, de hasz-
nosnak bizonyuló osztályozás szerint lehet szabályozó és nem szabályozó típu-
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sú. A szabályozó típusú tantervek megadják a pedagógusnak, mi az, ami kötele-
zõ a munkájában, általában rögzítik a célokat, a tananyagot, a követelményeket.
Ezeket a tanterveket ismerjük jobban, ezek álltak hosszú évtizedeken keresztül
a pedagógiai tevékenység mögött.

A nem szabályozó típusú tantervek vagy oktatási programok azonban funk-
ciójukban, megjelenésükben, tartalmukban, használatuk mikéntjében, szinte
mindenben lényegesen eltérnek a másik típus dokumentumaitól. Legfontosabb
jellemzõjük, hogy nem tesznek semmit kötelezõvé, ebben az értelemben nem
szabályozzák az oktatás folyamatát, ezzel szemben elsõsorban segítik a taní-
tás-tanulás megtervezését, kivitelezését és értékelését. A szabályozó tanterve-
ket a pedagógusok nem tudják használni a napi pedagógiai munkában, például a
tanórai munka vagy mondjuk az iskolán kívül végzett tevékenységek tervezésé-
ben, az oktatási program viszont éppen azért készül, hogy ebben a tevékenység-
ben is közvetlenül és jól felhasználható legyen. Az oktatási program ezért álta-
lában sokkal részletesebb, mint egy helyi tanterv, egy kerettanterv, egyes része-
in kifejezetten aprólékos.

Az oktatási program másik alapvetõ jellemzõje, hogy nem a tantervek kötött
tartalmai, tehát a részcélok, a tananyag, a követelmények, az óraszámok megfo-
galmazása jelentik elsõsorban a tartalmát (bár ilyen elemek is bõséggel fordul-
hatnak elõ benne), hanem elsõsorban a pedagógiai folyamat maga, a „hogyan
csináld?” kérdésére adandó válaszok. Pedagógiai folyamatokat tartalmaz tehát
elsõsorban az oktatási program, ezzel is éppen a segítõ funkciója jut érvényre, a
közvetlen alkalmazhatóság.

Az oktatási program flexibilis, átalakítható, sokféle célra felhasználható. Mi-
vel semmi sem kötelezõ benne, ezért a pedagógusok a részeit szabadon felhasz-
nálhatják a legkülönbözõbb nevelési folyamatok részeiként. De bátran át is ala-
kíthatják a modulokat, a konkrét feladatokat és tevékenységleírásokat, ha úgy
látják, hogy tanulócsoportjukhoz jobban igazodó, az igényeiket és a helyi elvá-
rásokat jobban kielégítõ módját találták meg a tanulásszervezésnek. Az oktatási
program alternatívákat kínál, vagy legalábbis nyitva hagyja a továbbfejlesztés
lehetõségét. Egy oktatási program „helye” elsõsorban az internet lehet, ahol fo-
lyamatosan lehet változtatni, bõvíteni, gazdagítani.

Az oktatási program korszerû pedagógiai törekvéseket képes „koncentráltan”
megjeleníteni. A fejlesztõk általában az adott terület elismert pedagógusai, vagy a
területhez kötõdõ más pedagógiai szakemberek, akik birtokolnak egy korszerû,
kiérlelt pedagógiai látásmódot, és képesek is a program moduljaiban, a konkrét
feladatok és tevékenységek leírásaiban érvényesíteni e tudásukat.

Az oktatási program felmenti a pedagógust az alól, hogy maga találjon ki új
metodikai megoldásokat, maga hozzon létre innovatív eszközöket. A pedagó-
gus koncentrálhat arra, ami az igazi feladata: a saját tanulócsoportjához igazít-
hatja terveit, az õ igényeiket, állapotukat veheti figyelembe a tanítás-tanulás fo-
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lyamatának tervezésében, szervezésében és értékelésében. Persze senki sincs
eltiltva attól, hogy innovatív módon viszonyuljon ehhez a feladathoz, és maga is
fejlesztõvé váljék. Sõt, erre a pedagógusok biztatást is kapnak a legkülönbö-
zõbb fórumoktól. De ha nem szívesen foglalkozik ilyesmivel, momentán éppen
nincsenek új „megváltó” ötletei, akkor az oktatási program ott áll készen a szá-
mára, követheti, használhatja az abban meglévõ forrásokat.

Az oktatási program nemcsak egy nevelési folyamat leírása, hanem a tanítás
és tanulás eszközrendszerének teljes dokumentációja is. Ott van minden, ami
csak szükséges lehet a tanórákon (vagy azokon kívül) végzett munkához, min-
den fejlesztést igénylõ eszköz, értékelõ battéria, szemléltetést lehetõvé tevõ
anyag, kép, munkalap, sokszorosítandó szöveg stb. Ebben sem marad tehát ma-
gára a pedagógus, miközben persze a program ezen elemére is igaz, hogy a fel-
használás során bármi megváltoztatható, a konkrét igényekhez igazítható.

Az itt most leírt jellegzetességekkel a mi programunk is rendelkezik. Az al-
kalmazó pedagógusok számára egy lehetõség, pontos útmutató, kiindulópont,
saját tervek, ötletek kidolgozásának bázisa. A felhasználás szabad, a szerzõk is
inkább annak örülnének, ha az alkalmazó pedagógusok kreatív módon viszo-
nyulnának hozzá, igazítva minden elemet a saját, konkrét pedagógiai feltétele-
ikhez és feladataikhoz.

A programot alkalmazó pedagógusoktól elvárt kompetenciák

Milyen kompetenciákra van szüksége egy pedagógusnak ahhoz, hogy ezt a prog-
ramot tanítsa? E kérdésben talán a legfontosabb, hogy nem kíván meg a program
semmi olyasmit, ami ne lenne kialakítható a tervezés és a kezdeti alkalmazás fo-
lyamatában. Nincsenek különleges kompetenciák, amelyek megkövetelése csak
egy szûkebb csoport számára tenné hozzáférhetõvé a programot. De tanulni, fel-
készülni, sok mindent átgondolni, erre biztosan szükség lesz.

A programban egy sajátos kérdéskör feldolgozása történik, amely igényel bi-
zonyos szakmai felkészülést a tanórákra. A klímaváltozás jelenségei, az ezzel
kapcsolatos tudományos eredmények, nemzetközi politikai folyamatok szinte
naponta produkálnak újdonságokat. Ebben a tekintetben nagy valószínûséggel
nincs abszolút felkészültséggel rendelkezõ pedagógus. A tanórákra való készü-
lés tehát szinte mindenki számára a témák szakmai áttekintését is jelenti. Igye-
keztünk a programban ehhez nagyon sok segítséget adni, részben azokkal a szö-
vegekkel, ábrákkal, elemzésekkel, amelyek a legtöbbször magát az osztályter-
mi munkát is szolgálják, részben pedig azoknak az internetcímeknek a
megadásával, amely címeken további hasznos információkhoz juthatnak a kol-
légák. Hozzá kellene szoknunk (miközben persze sok pedagógus ezt már jól
tudja, és érvényesíti is), hogy folyamatosan tanulnunk, tájékozódnunk kell.
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Nem is azért elsõsorban, hogy az agyunkba „gyömöszöljünk” még több szak-
mai ismeretet, adatot, nevet, tényt, hanem inkább azért, hogy az átfogó, elvi
megközelítéseket, a nagy rendszerek elemzésének eredményeit (azok lényegét)
megértsük, hogy az iskolában megfelelõ módon tudjuk használni.

És természetesen ugyanez vonatkozik a pedagógiai háttér megismerésére is.
Bár ez a program – már csak természetébõl adódóan is – nem kínál nagyon rész-
letes pedagógiai magyarázatokat a különbözõ, a tanítás-tanulás tervezésével,
szervezésével, értékelésével kapcsolatos feladatokhoz, de a módszertani leírá-
sok, a célok, a fejlesztendõ kompetenciák megadása, a feladatok megfogalma-
zása számos pedagógiai tájékozódást is lehetõvé tevõ mozzanatot hordoz magá-
ban. Biztos, hogy ez kiegészítést érdemel, biztos, hogy szükség van a hazai pe-
dagógiai fejlesztési folyamatok figyelemmel kísérésére, különösen a
fenntarthatóság pedagógiája tekintetében. Ezek a fejlesztési folyamatok az
utóbbi idõben „meglódultak”, egyre több nagyon konkrét tájékozódást, a peda-
gógiai feladatokra való felkészülést szolgáló kiadvány, illetve az interneten
hozzáférhetõ leírás áll rendelkezésre. Így ha valakinek gondjai vannak mondjuk
a csoportmunka szervezésével, a differenciálással, az értékeléshez kapcsolódó
korszerû megfontolásokra épülõ eljárásokkal, akkor biztosan talál megfelelõ
segítséget. De természetesen a hosszabb-rövidebb továbbképzéseken való rész-
vétel is, amennyiben ennek feltételei az iskolában megteremthetõk, rendkívül
hasznos lehet.

Vagyis a program használatához szükséges egyik legfontosabb pedagógusi
kompetencia a fejlõdni tudás és fejlõdni akarás, a szakma fejlõdésével való együtt
haladás, a rendszeres szakmai tájékozódás, szakma alatt itt természetesen nemcsak
a szaktárgyat, hanem a mesterségünket, vagyis a pedagógiát is értve.

Szükség van bizonyos konkrét pedagógiai felkészültségre a programban sze-
replõ tevékenységek konkrét formáinak megtervezéséhez és kivitelezéséhez.
Úgy véljük azonban, hogy ezek a kompetenciák elsajátíthatók, megtanulhatók.
Fontos szerepet kapnak a programban a kooperatív technikák. Ennek részben
azok a formái, amely az e módszertan hazánkban is megjelent egyik leghíresebb
könyvében, Spencer Kagan Kooperatív tanulás (Ökonet Kft., Budapest, 2001)
címû mûvében olvashatók. A modulok szerzõi konkrétan is építenek a könyvben
szereplõ módszerekre, ezek megismerése tehát fontos feladat. Ezenkívül más, a
tanulók együttmûködésére építõ módszerek is szerepelnek a programban.

Kérdés, hogy amikor új tanítási módszereket sajátítunk el, vajon valóban a
technika megtanulása okozza-e számunkra a legnagyobb gondot. Úgy véljük,
hogy nem. A technika általában könnyen elsajátítható, a csoportmunka, a pár-
munka szervezésében, egy projekt kialakításában, egy-egy érdekes módszer al-
kalmazásában soha nincs semmi rendkívül nehezen elsajátítható, ráadásul a ma
pályán lévõ pedagógusok többségének fõiskolai vagy egyetemi képzésében
ezek a módszerek már szerepeltek is. Van itt valami, ami fontosabbnak tûnik.
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Az ugyanis, hogy ezeket az új(nak mondott) módszereket akarjuk használni,
higgyük el, hogy ezek valóban alkalmasak a tanulásra, nem csak játszadozások,
nem csak a szabadidõ eltöltésére való, esetleg jutalomként használható megol-
dások. Vagyis a modern tanítási módszerek alkalmazásához szükséges legfõbb
pedagógusi kompetencia a pedagógiai folyamat szokásostól eltérõ, intenzív,
gyermek- és tevékenység-központú szervezése melletti elkötelezettség, az ezt
fontosnak tartó pedagógiai világlátás. Hogy ez nem kompetencia? Hát persze
hogy nem. Ez is mutatja, hogy a kompetenciafogalom használatával sem va-
gyunk képesek minden célunkat megfogalmazni.
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1. modul

A modul általános leírása

Modulcím 1. Globális felmelegedés – bevezetés
Fejlesztési
célok

Kompeten-
ciák

Együttmûködés, szövegértelmezés, szóbeli kifejezõképesség fejleszté-
se, lényegkiemelés, összefüggés-keresés

Ismeretek Az elõzetes tudás elõhívása, rendszerezése; a meglévõ tudás kapcsola-
tainak, összefüggéseinek felismerése; történeti ismeretek bõvítése

Alapok Kompeten-
ciák

Együttmûködési szándék, szövegértelmezés, nyitottság

Ismeretek A globális felmelegedés kifejezés jelentésének ismerete, éghajlat, hõ-
mérséklet

Kapcsolódás Ez az alapja a többi modulnak.

Fizika, környezeti nevelés, biológia, földrajz

Háttér A modul célja a meglévõ ismeretek elõhívása, rendszerezése.
Az órán nincs lehetõség a ráhangolás során az együttmûködési készség hosszabb ide-
ig tartó fejlesztésére. Amennyiben a diákok nem szoktak kooperatív csoportokban
dolgozni, akkor fontos az elõzõ órákon a csoportalakítás és az együttmûködés fejlesz-
tése. A témakör moduljaiban a tanulásszervezés fõleg kooperatív módszerekre épít.
A csoporttagok között az együttmûködés nagyon fontos, mert a feladatokat csak
együtt tudják elvégezni.
A diákoknak érdemes egy személyre szóló dossziéban tárolni a feladatlapokat, mivel
a témakör feldolgozása során az elvégzett feladatok dokumentációira szükség lesz.
A 10. modulban egy levelet kell megfogalmazniuk az addig tanultak alapján, az utolsó
modulban pedig egy szituációs játékban veszik hasznát a jegyzeteiknek.

Tanulásszer-
vezés

Ajánlás A modul feldolgozása tanulói tevékenységekre épül. A tanár fõleg irá-
nyítói szerepet tölt be, de az óra elsõ részében ismeretátadó szerepköre
is van.
Az óra elsõ 8 perce frontális témaismertetõ. Figyelni kell arra, hogy ezt
az idõt ne lépjük túl, mert akkor az óra többi részére nem marad elegen-
dõ idõ.
Az óra további része a kooperatív tanulás módszereit használja fel.
Csoportalakítás: hajlított véleményvonal vagy kettõs kör mozaik,
kerekasztal, csoportforgó.
Érdemes otthon elõzetesen kialakítani azokat a csoportosításokat, me-
lyeket mi gondolunk a témához, s az óra végén az értékelésnél összevet-
ni az órán kialakult csoportosítással.

Változatok A csoportalakítás történhet másképp is, akár az elõzõ órák egyikén is.
A tanár irányított módon is alakíthat csoportot: heterogén csoportokat
vagy érdeklõdésnek megfelelõ homogén csoportot.
Nagyobb létszámú osztályokban a csoportok akár ötfõsek is lehetnek.

Differenciá-
lás

Differenciálni a mozaikra kiadott szövegekkel lehet. A szövegek különbözõ hosszú-
ságúak, nehézségûek. Mindegyikhez kérdéseket adtunk, melyek segítik a szövegér-
tést. Azokban az osztályokban, ahol nagy a szövegértésbeli különbség érdemes fi-
gyelni arra, hogy kinek melyik szöveget adjuk.
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Tanulási
környezet

Az osztálytermet célszerû négy-öt fõs csoportmunkához berendezni. Szükség lehet az
óra elsõ 8 percéhez projektorra, számítógépre. Az óra további részében szükség lesz
feladatlapra, A4-es papírra, A3-as papírra, csomagolópapírra, 4-5 különbözõ színû
filctollra, táblára, táblafilcre (esetleg használható: A, B, C, D betûjelek, szerepkár-
tyák: idõfelelõs, szóvivõ, jegyzõ, eszközfelelõs, feladatmester, lelkesítõ).

Értékelés Diagnoszti-
kus

Az óra errõl szól.

Formatív A diákok egymásnak visszajeleznek, illetve az óra végén a csoportosí-
tás is egy értékelés (összehasonlítva az általunk alkotott csoportokkal).

Kiegészíté-
sek

A modul alkalmazható a környezeti nevelés tantárgyban is a 9. évfolyamon.

A modul forgatókönyve

Lépés
(szakasz)

Idõ
(perc)

Feladat
(megnevezés)

Tevékenység
(tanuló/tanár)

Szükséglet
(feltételek, anyag, eszköz)

1. 8 Tanári bevezetõ
Globális felmelege-
dés problémája
(1.1.)

Tanár: szóban ismerteti a globális
felmelegedés problémájával foglal-
kozó társadalmi lépéseket.
Tanulók: a helyükön ülve hallgatják
a bevezetõt, esetleg hozzászólnak.

1.1. melléklet
Esetleg: számítógép,
projektor

2. 6 Csoportalakítás
Hajlított vélemény-
vonal,
Változatok:
Kettõs kör, irányí-
tott heterogén cso-
port alakítás
(1.3.)

Tanár: a mellékletben található öt ál-
lítást A4-es papírra kinyomtatja, fel-
olvassa a két szélsõséges és két-há-
rom kevésbé szélsõséges állítást.
Az állításokat egymás mellé leteszi a
földre, s megkéri a diákokat, hogy
egy vonal mentén helyezkedjenek el
úgy, hogy egyeztessenek véleményt
az állításokról. Mindenképpen egy
sorba álljanak be a két szélsõséges ál-
lítás közé.
Tanulók: meghallgatják az állításo-
kat, s a hozzájuk legközelebb álló
állítás mellett állnak be a sorba, mi-
közben társaikkal egyeztetik vélemé-
nyüket.

Érdemes a folyosóra ki-
vinni a diákokat a cso-
portalakításhoz.
Szükség lehet a négy-öt
állítás leírására egy-egy
A4-as lapra.
Az állításokra egy vál-
tozatot a 1.3. melléklet
tartalmaz.

3. 3 Véleménycsere Tanár: megkéri a csoportokat, hogy a
témával kapcsolatban ismerjék meg
egymás véleményét, álláspontját.
Itt lehet beiktatni a szerepkártyák
és/vagy a betûjelek szétosztását.
Tanulók: megosztják egymással a
véleményüket.

Négy-öt fõs asztalok
egy csoportban, szerep-
kártyák, betûjelek

1. modul
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Lépés
(szakasz)

Idõ
(perc)

Feladat
(megnevezés)

Tevékenység
(tanuló/tanár)

Szükséglet
(feltételek, anyag, eszköz)

4. 10 Csoportmozaik
Szemelvények fel-
dolgozása
(1.2.)

Tanár: az elõre kiválasztott szövege-
ket szétosztja a csoportok és a diákok
között.
Az egyéni szövegfeldolgozásra 3
perc áll rendelkezésre. A szövegek-
ben olvasottak ismertetésére 1-2 perc
áll minden tanuló rendelkezésére a
csoporton belül. A szövegismertetés
szóforgóban történik.
Tanulók: elolvassák a szöveget, a
kérdésekre megkeresik a választ,
majd egymás után szóforgóban is-
mertetik az olvasottakat a csoport
többi tagjával.

1.2. melléklet feldara-
bolva

5. 4 Kerekasztal

Globális éghajlat-
változás – fogalom-
és kifejezésgyûjtés

Tanár: megkéri a diákokat, hogy
mindenki válasszon egy filctollat, s
csak azt használja a munkához. A
csoporton belül mindenkinek 3 perc
áll a rendelkezésére, hogy mindent,
ami eszébe jut a globális felmelege-
désrõl, leírjon szó nélkül a papírra.
Lehet egyszerre is dolgoztatni a diá-
kokat a csoporton belül, de lehet egy-
más után is írni a gondolatokat.
Tanulók: a saját ismeretük és a sze-
melvények alapján leírják gondolata-
ikat a globális éghajlatváltozással
kapcsolatban.

A3-as papír vagy cso-
magolópapír, különbö-
zõ színû filctollak

6. 8 Csoportszóforgó

Globális éghajlat-
változás – osztály
fogalom- és kifeje-
zés- gyûjteménye

Tanár: táblára vagy csomagolópapír-
ra felírja a diákok által összegyûjtött
gondolatokat. Minden csoport szóvi-
võje mond egy gondolatot, a saját
csoportgyûjteményébõl. Az osztály
eldönti, hogy a témakörbe illik-e az
állítás, majd felkerül a táblára, ha be-
leillik. Minden csoport más-más állí-
tást mond. Itt nyílik lehetõség a téma-
körbe nem illõ jelenségek megmuta-
tására: pl. cunami.
Tanulók: a csoport szóvivõje olvassa
a csoport által összegyûjtött gondola-
tokat. Figyelnek az elhangzottakra, s
minõsítik azt.

Tábla, táblafilc vagy
csomagoló-papír és fil-
cek

7. 3 Gondolattérkép
vagy csoportosítás

Fõbb csoportok
megkeresése

Tanár: amennyiben lehetõség van rá,
lehetne csoportokat alkotni a felírtak-
ra. Pl. víz, ökológiai rendszerek, ta-
laj, légkör, társadalom, település. Az
osztály is kitalálhatja a csoportosí-
tást.

Különbözõ színû filcek
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Lépés
(szakasz)

Idõ
(perc)

Feladat
(megnevezés)

Tevékenység
(tanuló/tanár)

Szükséglet
(feltételek, anyag, eszköz)

8. 1 Értékelés Tanár: szóban értékeli az órai mun-
kát, az összegyûjtött megállapításo-
kat. A visszajelzés a diákok munkájá-
ról folyamatosan jelen van az órán:
Önértékelés, csoporttársak értékelé-
se, tanári értékelés.

Mellékletek

1.1. A globális éghajlatváltozás problémájának megjelenése
nemzetközi szinten

Forrás: A globális klímaváltozás, hazai hatások és válaszok, KvVM – MTA „VAHAVA
projekt” , 2005. szeptember 15.; http://www.mta.hu/fileadmin/2005/09/vahava0915.pdf,
internet 2008. január.

Amióta létezik a Föld, éghajlata folyamatosan változik, néha gyorsabban, más-
kor lassabban. A mostani helyzet abban új, hogy az emberi tevékenység nem-
csak a mikro- és makroklímát, hanem a globális klímát is befolyásolja. Nemzet-
közi rendezvények témakörei és állásfoglalásai jelzik, hogy a globális klíma-
változásra felfigyeltek, s a különféle állásfoglalások, ajánlások érzékeltetik a
témakör súlyát, komolyságát, valamint széles körû összefüggéseit.

ENSZ Konferencia az Emberi Környezetrõl (Stockholm, 1972)

A rendezvény dokumentumaiban a „climate change” kifejezés mindössze egy-
szer fordult elõ. A javaslatokban azonban megjelent a természeti erõforrások
fokozódó mértékû felhasználásának meteorológiai folyamatokra gyakorolt ha-
tásvizsgálata. Az ajánlások elõirányozták a légköri szennyezõdések klimatikus
következményeinek és az ember által okozott hatásoknak a vizsgálatát.

Környezet és Fejlõdés Világbizottsága (Brundtland Bizottság, 1984–1987)

Az ENSZ közgyûlési határozata alapján létrehozott testület a jelentését az „Our
Common Future” címû könyvben publikálta. A bizottság ténykedése idejére
esett 1985-ben az ausztriai Villachban tartott konferencia, melyet a Meteoroló-
giai Világszervezet (WMO), az ENSZ Környezeti Programja (UNEP) és a Tu-
dományos Uniók Nemzetközi Tanácsa (ICSU) szervezett. Ezen a rendezvényen
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a tudósok elõször jutottak arra a következtetésre, hogy az éghajlatváltozást „el-
fogadható és komoly valószínûségnek” kell tekinteni.

A Brundtland Bizottság azonosult a szakemberek azon körének véleményé-
vel, akik szerint ok és okozati összefüggés létezik a légkörben lévõ üvegházha-
tású gázok mennyiségének növekedése és a klímaváltozás között. (A szakem-
berek egy része viszont még ma sem látja bizonyítottnak az ok és okozati össze-
függést.)

A Bizottság a klímaváltozást a fenntartható fejlõdés fogalmába integrálta,
pontosabban szólva, a fenntartható fejlõdést akadályozó, lassító tényezõk közé
sorolta. A CO

2
emisszió csökkentése nemcsak a légkör védelmét, hanem a vé-

ges mennyiségû fosszilis energiahordozók megõrzését, lassított ütemû felhasz-
nálását is szolgálta.

A Brundtland Bizottság 1987-ben a klímaváltozással kapcsolatban az alábbi
négyirányú stratégia kialakítását sürgette:

• A kibontakozó jelenségek intenzitásának megfigyelése és értékelése.
• A jelenségek eredetének, mûködésének és hatásainak alaposabb vizsgálata.
• Az üvegházhatást elõidézõ gázok csökkentését szolgáló, nemzetközileg

egyeztetett irányelvek kialakítása.
• Az éghajlatváltozás és az emelkedõ tengerszint okozta veszélyek minima-

lizálását szolgáló stratégiák elfogadása.
Az „Our Common Future” jelentés publikálása után két éghajlati világkonferen-

ciát rendeztek: Torontóban (1988) és Genfben (1990). Az itt született állásfoglalás-
ok olyan energiapolitikák kidolgozását és megvalósítását szorgalmazták, amelyek
csökkentik a légkörbe jutó CO

2
mennyiségét. A tudományos bizonytalanságok és

kételyek ellensúlyozására formálódott a döntéshozóknak címzett „elõvigyázatos-
ság elve”, amely szerint nem szabad megvárni a tudományos kételyek eloszlását,
hanem kellõ idõben szükséges meghozni a döntéseket, mert elképzelhetõ, hogy
amikorra minden bizonytalanság megszûnik, már késõ lesz.

Éghajlat-változási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on
Climate Change – IPCC, 1988)

Az ENSZ Környezeti Programja és a Meteorológiai Világszervezet 1988-ban
közösen hívta életre ezt a szervezetet. Az IPCC keretében tevékenykednek
– a világ minden tájáról – az éghajlatváltozással foglalkozó legkiválóbb szak-
emberek, több ezer kutató, valamint egyéb szakértõ számos tudományterület-
rõl. A testület kormányközi jellegû, amelynek dokumentumait a kormányok
felhatalmazott képviselõi fogadják el konszenzussal a tudósok ajánlásainak fi-
gyelembevételével. Az IPCC legfontosabb kiadványai az öt-hat évente kiadott
értékelõ jelentések, amelyek széleskörûen szintetizálják a globális felmelege-
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déssel, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos ismereteket. E je-
lentések világszerte irányadóként szolgálnak a témakörben mind tudományos,
mind politikai téren. Az elsõ ilyen jelentés 1990-ben, a második 1996-ban, a
harmadik – és mindeddig utolsó – 2001-ben látott napvilágot (a harmadik jelen-
tés rövid ismertetésére visszatérünk).

ENSZ Konferencia a Környezetrõl és a Fejlõdésrõl (Rio de Janeiro, 1992)

Ezen a konferencián került aláírásra az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyez-
ménye, amely 1994-ben lépett érvénybe, és amelyhez valamennyi ENSZ tagál-
lam (az Amerikai Egyesült Államok is) csatlakozott. A keretegyezmény kinyil-
vánította, hogy cselekedni kell az éghajlatváltozás növekvõ kockázata miatt,
azonban nem adott jogilag kötelezõ érvényû irányadó számokat és határidõket
az egyes országoknak. E hiányosságok miatt sok bírálat érte a tagállamokat, kö-
zöttük is az iparilag legfejlettebbeket. Ezek hatására öt évvel késõbb, 1997-ben
Kiotóban találkoztak a szakértõk, ahol részleges megállapodás született.

A Kiotói Jegyzõkönyv (1997)

A jegyzõkönyv a kibocsátások szabályozását érintõ kötelezettségeket rögzített,
de ezek kizárólag a fejlett országokra, illetve a piacgazdaságra áttérõ, ún. „át-
meneti gazdaságú” közép- és kelet-európai országokra vonatkoztak. A fejlõdõ
országok semmilyen jogilag kötelezõ korlátozást nem fogadtak el, a saját jólét-
ük kialakításának veszélyeztetése miatt.

A jegyzõkönyv értelmében az iparosodott államok és az „átmeneti gazda-
ságú” országok – ezúttal már jogilag kötelezõ érvénnyel – vállalták, hogy az
1990-es szinthez képest kibocsátásukat átlagosan 5,2%-kal csökkentik a
2008–2012 közötti idõszak alatt. A kelet-közép-európai országok eltérhettek
a viszonyítási szinttõl, így Magyarország esetében ez az 1985–1987 közötti
idõszak.

Az USA aláírta a jegyzõkönyvet, de az amerikai szenátus nem ratifikálta.
Oroszország csak 2004 második felében döntött, hogy csatlakozik a jegyzõ-
könyvhöz. Ennek következtében 2005. február 16-tól lehet számítani a jogilag
érvényes kötelezettségvállalást.

2005 decemberében tartották meg az éghajlatváltozással foglalkozó egyez-
ményben részes államok 11. ülésszakát Montrealban. Az eseményt óriási vára-
kozás elõzte meg, hiszen hosszú vajúdás után, 2005 februárjában hatályba lé-
pett a Kiotói Jegyzõkönyv, és Montrealban kerülhetett sor a jegyzõkönyvben
részes államok elsõ találkozójára is.
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A bali konferencia (2007)

A szigetországban rendezett kormányközi konferencián a küldöttek az üveg-
házhatást okozó gázok hatékony korlátozásáról és a környezetbarát technológi-
ákról tárgyaltak, valamint arról, hogy a legaktívabban szennyezõ, ám fejlõdõ
országokat milyen módon lehet rábírni a kvóták betartására.

Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye (UN Framework Convention
on Climate Change – UNFCCC) által szervezett konferencia középpontjában a
2012-ben lejáró kiotói egyezmény utóélete állt. A kiküldöttek igyekeztek felmér-
ni, hogy milyen további lépések szükségesek a négy év múlva esedékes folytatás-
hoz. A bali csúcs az elsõ, amióta az Éghajlat-változási Kormányközi Testület
(International Panel on Climate Change, IPCC) figyelmeztetett, hogy a globális
felmelegedés jelenléte „kétségtelen” mindennapi életünkben. A UNFCCC-re je-
lentõs nyomás nehezedik, hogy újabb globális egyezményt hozzon tetõ alá az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklésérõl.

Ajánlott források:

VAHAVA-jelentés
http://www.mta.hu/index.php?id=634&backPid=390&tt_news=1589&cHash=68
493eb4da
A bali konferenciáról
2008: Új idõszámítás az éghajlatváltozásban; Energiaklub hírek rovata, 2008.
január 21.
http://www.energiaklub.hu/hu/hirek/?news=530
Utolsó nap – kompromisszum született; Energiaklub hírek rovata, 2007.
december 18.
http://www.energiaklub.hu/hu/hirek/?news=524
Cikkek a klímaváltozással kapcsolatban
http://www.zoldtech.hu/rovatok/uveghazhatas

1.2. Szemelvények a globális felmelegedés témakör
bevezetéséhez

I. Egyre nagyobb veszélyt okoz a klímaváltozás

HírExtra, 2007. 11. 21.

A klímaváltozás egyre több természeti katasztrófát okoz Tibetben, jelen-
tette a kínai állami hírügynökség szerdán. A tibeti meteorológiai hivatal
adatai szerint a területen a kínai átlagnál tízszer gyorsabban emelkedik az
átlaghõmérséklet.
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A melegedõ éghajlat miatt egyre többször fordulnak elõ olyan természeti ka-
tasztrófák, mint a szárazság, földcsuszamlás, hóvihar és tûzvész, és azok hatása
is nagyobb – közölte a tibeti meteorológiai hivatal vezetõje. Példának hozta fel
azt az esetet, amikor 2000 áprilisában az olvadó hósapka hatalmas földcsu-
szamlást okozott Tibet délkeleti részén, és a háromszázmillió köbméternyi föld
eltorlaszolt egy folyót. A terület ökoszisztémáját a visszahúzódó hóhatár, a
gleccserek olvadása, a pusztuló füves területek és a sivatag terjedése veszélyez-
teti. A meteorológiai hivatal adatai szerint Tibetben tízévente 0,3 °C-fokkal nö-
vekszik a hõmérséklet, ami tízszerese a kínai átlagnak. Az elmúlt harminc év-
ben nagyjából 130 négyzetméternyi gleccser tûnt el évente. Ha ez így folytató-
dik, 2050-re harmadával csökkenhet a tibeti gleccserek területe.

Feladat:
A következõ szempontok alapján mutasd be a társaidnak az olvasott szöveget 1
percben!

1. Milyen természeti katasztrófák fordulnak elõ egyre gyakrabban Tibetben
a melegedõ éghajlat miatt?

2. Milyen példákat mondott a meteorológiai hivatal vezetõje?

II. Banglades gyászban. Trópusi vihar: tízezer halott

HírExtra, 2007. 11. 20.

Bangladesi illetékesek szerint akár 10 ezer halálos áldozata is lehet a múlt
heti trópusi viharnak. A Baptista Szeretetszolgálat segélyt küld a kataszt-
rófa sújtott területre.

A hivatalos közlemények eddig 3447 ember halálát erõsítették meg, de a Vö-
röskereszt bangladesi vezetõje szerint az áldozatok száma elérheti a 10 ezret is.
Az ENSZ szerint több millió ember vesztette el otthonát, a természeti csapás
következményei csaknem 400 ezer gyermeket sújtanak Bangladesben.

A forgószél csütörtök éjjel pusztított Banglades déli részén, a Bengál-öböl
partvidékén, az ott élõk a világ legszegényebb emberei közé tartoznak. A forgó-
szél idején az összetákolt bádogtetõs, bambuszból készült házak a levegõbe re-
pültek, összedõltek. A Bengál-öböl partvidékén található a föld legnagyobb
egybefüggõ mangrove-mocsárerdeje, és itt él a kihalófélben lévõ bengáli tigris
is. A Vöröskereszt és a helyi városvezetõk szerint azért is ilyen sok az áldozat,
mert a lakosság nem vette komolyan a figyelmeztetéseket. Az AFP francia hír-
ügynökség úgy tudja, az elmúlt hetekben több téves riasztás volt a térségben,
ezért az emberek végül nem mentek el az óvóhelyekre. A bangladesi hadsereg
folytatja az utak megtisztítását, hogy eljuttassa a katasztrófasújtott területekre
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az állami és külföldi segélyszállítmányokat. Az Egyesült Államok 2,1, Sza-
úd-Arábia 100 millió dollár segélyt ígért Bangladesnek. Az Európai Bizottság
másfél millió eurós azonnali összeget ígért a károk enyhítésére és a mentési
munkálatokra. A Fülöp-szigetekrõl orvoscsoportok érkeznek.

Feladat:
A következõ szempontok alapján mutasd be a társaidnak az olvasott szöveget
1 percben!

1. Milyen természeti csapás érte Banglades déli részét?
2. Kik élnek a Bengál-öböl partvidékén?
3. Mirõl nevezetes ez a vidék?

III. 2006. augusztus 20-i események kapcsán

Vasárnapi Hírek, 2006. augusztus 27.

– Mostanában mintha gyakrabban törnének ránk vad nyári viharok. Idén pár
hét alatt csak Budapesten egymás után három is volt. Szélsõségesebbnek tûnik
az idõjárás. De valóban az-e, s ha igen: mi okozhatja?

Az idõjárási szélsõségek nem újak, de a különös sorozatuk az – így Zágoni
Miklós fizikus. – Ha csak az elmúlt néhány évet tekintem: 1999-ben az addigi
nagyon hosszú idõszakhoz képest túlzottan is csapadékos és a Tiszán nagy árvi-
zeket hozó évünk volt, 2000 tavaszától három esztendõn át meleg- és szárazság-
rekordok egész sorozatával járó idõk köszöntöttek ránk, 2003 nyarára a Balaton
is addig nem látott alacsony szintet ért el a sok meleg, a kevés csapadék és a
nagy párolgás miatt. Azután jött egy fordulat tavaly júniusban az emlékezetes
két hidegrekorddal és még ugyanabban a hónapban melegrekorddal is, augusz-
tusban pedig azelõtt soha nem látott méretû csapadékkal. Idén tavasszal a Du-
nán és a Tiszán egyszerre mérték az évezred árvizét, ilyen hazai jelenséget nem
õriz az emberemlékezet sem. Azután jött az idei nyár újabb hidegrekorddal,
majd hosszú és rekkenõ kánikula, a Balaton 30,5 fokos vízhõmérsékleti rekord-
jával, közben másutt nagy viharokkal, bõséges csapadékkal és jégesõkkel tar-
kítva. Most meg ez a vihar. Ezek közül önmagában egyik „történésszelet” sem
tekinthetõ rendkívülinek, csak szokatlannak. Ám, ha összerakom ezeket, a sze-
letekbõl az egész kígyót, akkor az események sora már mindenképpen rendkí-
vüli. Erre csak azt mondhatom: ilyen állat nincs is! Illetve van: ez az állat szerin-
tem a klímaváltozás; az éghajlat abnormális viselkedése, amit a globális felme-
legedés „vadított meg”. A Magyar Tudományos Akadémia elmúlt hároméves
Klímaváltozás–Hatás–Válaszadás programja keretében leírtuk, többször is el-
mondtuk: a balatoni viharjelzés mintájára a nagyvárosokban is létre kellene
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hozni a vihar-elõrejelzõ rendszert, hiszen a meteorológusok másfél órával
elõbb meg tudják mondani, ha nagy vihar közeledik. Csak nyilvánosságra kell
hozni ezt a tényt, és mindenki felelõsséggel eldöntheti, mit tegyen saját maga
vagy a kisgyermekei védelmében. Eddig süket fülekre találtunk.

Feladat:
A következõ szempontok alapján mutasd be a társaidnak az olvasott szöveget
2 percben!

1. Jegyzeteld ki a Magyarországot érintõ szélsõséges változásokat
1999–2006 között!

2. Milyen következtetést vont le Zágoni Miklós fizikus?

IV. Tigrisszúnyog-invázió

Híradó online 2006–05–05

A rovarinvázió egyre több washingtoni lakost arra késztet, hogy nyaranta a
kertbõl bevonuljon a négy fal közé. Ázsiából behurcolt tigrisszúnyogok keserí-
tik meg a washingtoniak életét. A három esztendeje egyre fokozódó rovarinvá-
zió az idén még korábban is kezdõdik, a kutatók szerint ugyanis a lárvák annyira
fejlettek, hogy a jellegzetes, fekete-fehér csíkos potrohú szúnyogok már május
közepén, a szokásosnál két héttel korábban ellepik az amerikai fõvárost. A ker-
tészeti boltokban és a virágárusoknál ezért nagy mennyiségben kaphatók külön-
bözõ spray-k, krémek, különleges gyertyák és lámpák, amelyek vonzzák és
megperzselik a szúnyogokat. A rovarinvázió egyre több washingtoni lakost arra
késztet, hogy nyaranta a kertbõl bevonuljon a négy fal közé. Aki mégis a sza-
badban marad, vagy az egész testét fedõ ruházatot visel, vagy vakaródzik.
Csapkodhat is, de azzal nem jut semmire, mert a tigrisszúnyogot nem lehet csak
úgy összelapítani.

Feladat:
A következõ szempontok alapján mutasd be a társaidnak az olvasott szöveget
1 percben!

1. Miért vonulnak a négy fal közé nyáron a washingtoniak?
2. Mi történik a szúnyoginvázió idején?

73

1. modul



V. Rovarinvázió

Lélegzet, 1994. május

Május elején, egy szép meleg hétvégén elszabadult a pokol. Légyszerû, de ki-
sebb méretû rovarok milliószámra lepték el a fõváros egyes kerületeit. Az erké-
lyeken csüngõ rajok sok emberben félelmet okoztak. Amint az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Entomológiai Laboratóriumának tájé-
koztatásából kiderült, a gubacsszúnyog szaporodott el a számára kedvezõ
környezeti hatások miatt. Mivel a gubacsszúnyog nem terjeszt betegséget, a pá-
nikra semmi ok.

Feladat:
A következõ szempontok alapján mutasd be a társaidnak az olvasott szöveget
1 percben!

1. Mi történt a fõváros egyes kerületeiben?
2. Miért szaporodtak el a gubacsszúnyogok?

1.3. Állítások a hajlított véleményvonal kialakításához:

1. A globális felmelegedés problémája eltúlzott, a természetben mindig vál-
tozott a légkör hõmérséklete, összetétele, változtak az éghajlatok.

2. A globális felmelegedés problémája létezik, a helyzet nem annyira kriti-
kus, mint ahogy azt a tudósok látják. Az emberi tevékenység nagyon kis
mértékben járul hozzá a felmelegedéshez.

3. A globális felmelegedés problémájával foglalkozni kell, mert a helyzet
egyre súlyosabbá válik, az emberi tevékenység hozzájárul a romláshoz.
A kormányoknak az a dolguk, hogy rendeletekkel csökkentsék a felmele-
gedést befolyásoló tényezõket.

4. A globális felmelegedés problémájával foglalkozni kell, mert a helyzet
egyre súlyosabbá válik, az emberi tevékenység hozzájárul a romláshoz.
Az egyén is befolyásolhatja a romlást a saját életvitelének megváltoztatá-
sával.

5. A globális felmelegedés problémája nagyon súlyos. Elsõsorban az emberi
tevékenység idézte elõ ezt a problémát, s csak az egyes emberek tudják
visszafogni a romlást.
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1.1. A globális klímaváltozás, hazai hatások és válaszok: KvVM – MTA
„VAHAVA projekt” 2005. szeptember 15.,
http://www.mta.hu/fileadmin/2005/09/vahava0915.pdf ; internet, 2008. január.
A bali konferenciáról: 2008: Új idõszámítás az éghajlatváltozásban; Energiaklub
hírek rovata, 2008. január 21.; http://www.energiaklub.hu/hu/hirek/?news=530
Utolsó nap – kompromisszum született; Energiaklub hírek rovata, 2007.
december 18.
http://www.energiaklub.hu/hu/hirek/?news=524 címen; Internet, 2008. január
1.2. I. cikk: Hír Extra, 2007. 11. 21.,
http://www.hirextra.hu/hirek/article.php?menu_id=2&cat=6&article_id=33623
címen; internet, 2007. november.
1.2. II. cikk: Hír Extra, 2007. 11. 20.,
http://www.hirextra.hu/hirek/article.php?menu_id=2&article_id=33395 címen;
internet, 2007. november.
1.2. III. cikk: Vasárnapi Hírek, 2006. augusztus 27.
IV. cikk: Híradó online, 2006. május 5.
http://www.hirado.hu/cikk.php?id=114520 címen;
internet, 2007. november.
1.2. V. cikk: Lélegzet, 1994. május,
http://www.lelegzet.hu/archivum/1994/05/1400.hpp címen; internet, 2007.
november.

75

1. modul



2. modul
A modul általános leírása

Modulcím 2. Az éghajlati rendszer
Fejlesztendõ
kompetenci-
ák
(NAT- kom-
patibilitás)

Készségek,
attitûdök

Információkezelés: adatgyûjtés, adatok közti összefüggések megkere-
sése
Kooperáció
Önellenõrzés
Forráselemzés, értékelés
Képi információk kezelése
Környezettudatos gondolkodás

Ismeretek A geoszférák és kölcsönhatásaik megismerése, az áramlási modellek
megismerése

Elõzetes
tudás

Készségek Együttmûködési, tervezési, olvasási, felelõsségérzet, egymásra figye-
lés, problémamegoldó gondolkodás

Ismeretek Feltételezzük az éghajlat, a geoszférák (légkör, vízburok, élõvilág, kõ-
zetburok fogalmak) ismeretét

Kapcsolódás A többi modulhoz: a változások, illetve a klímaváltozás társadalmi hatásaival foglal-
kozó modulhoz.

Háttér A témakör moduljaiban – Földünk alrendszerei közti anyag- és energiaáramlásokat
vizsgáljuk meg – a tanulásszervezés fõleg kooperatív módszerekre épít. A csoporttag-
ok között az együttmûködés nagyon fontos, mert a feladatokat csak együtt tudják elvé-
gezni.
Mindezekért nagy hangsúlyt kell fektetni a ráhangoló feladatokra, a csoporton belüli
együttmûködés fejlesztésére.
A modul célja a meglévõ ismeretek elõhívása, rendszerezése. A diákok elõzetes tudá-
sát vizsgáló kérdéseket a tanulók meglévõ tudásának ismeretében érdemes összeállí-
tani. (Képek a szférákról, illetve katasztrófákról, katasztrófák kiváltó okai…)
Az elõzetes ismeretek megbeszélést követõen célszerû tisztázni az éghajlat- alakító té-
nyezõket, az éghajlat elemeit.
Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy az elkészített tablókra szükségünk lesz a követke-
zõ órákon. A kiadott anyagokat rakják el a mappába.
Háttéranyagként felhasználhatók:
http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1997/9713/diak/foci/foci.html
http://meteor.geo.klte.hu/meteorologia/index/hu/doc/8ea.doc
http://klima.kvvm.hu/documents/14/klima_meteoteljes.pdf

Tanulás-
szervezés

Ajánlás A modul feldolgozása tanulói tevékenységekre épül. A tanár fõleg irá-
nyítói, segítõ szerepet tölt be.
Célszerû az órát ráhangolódási feladatokkal kezdeni.
Az óra további részében a gyerekek a kooperatív csoportmunkában dol-
goznak. Az óra végén a tanulók a saját és a csoporttársaik munkáját is ér-
tékelik.

Változatok Lehetõség van kísérletek elvégzésére is, ezeket lehet differenciált cso-
portmunkában is elvégezni.

Differenciá-
lás

Differenciálni a kiadott szövegekkel lehet. A szövegek különbözõ hosszúságúak és
nehézségûek. Mindegyikhez kérdések vannak, melyek segítik a szövegértést.

Tanulási
környezet

Az osztálytermet célszerû négy-öt fõs csoportmunkához berendezni. Az óra további
részében szükség lesz feladatlapokra, A2-es lapra vagy csomagolópapírra, filctollra,
zsírkrétára, táblára, táblafilcre, ragasztóra, fénymásolatokra.
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Értékelés Diagnoszti-
kus

Elõzetes tudás, tanulási szükségletek felmérése.

Fejlesztõ
(formatív)

A feladathoz kapcsolódó segítõ értékelés, visszajelzés, feladatsor alap-
ján önértékelés.

Kiegészítések A modul alkalmazható a környezeti nevelés tantárgyban is 9. évfolyamon.

A modul forgatókönyve

Lépés
(szakasz)

Idõ
(perc)

Feladat
(megnevezés)

Tevékenység
(tanuló/tanár)

Szükséglet
(feltételek,

anyag,
eszköz)

A csopor-
tok elfog-
lalják a
helyüket

1 A diákok az elõzõ órai csoportokba rendezõdnek.

01. Ráhan-
golódás

3 Asszociációs
feladat
Kerekasztal-
módszer

Tanár: Szóban ismerteti a feladatot az osztálynak,
2-2 csoport kap azonos fogalmat.
Tanulók: Kerekasztal módszerével annyi asszociá-
ciót írnak, amennyit tudnak. Mindenki más színt
használjon a fogalmak írásához a csoporton belül.
Összeszámolják a fogalmakat, s néhány fogalmat
meghallgatunk.

Lap, tollak
2.1. mellék-
let

2. Csoport-
munka

4 Fogalommeg-

határozás

A tanár ismerteti a feladatot.
A tanulók a fogalomkártyák közül kiválasztják, me-
lyek jellemzõk az adott fogalmakra, s felragasztják a
lapra csoportosítva, majd ellenõrzik a megoldásokat.

Fogalom-
kártyák
2.2. mellék-
let

3. Csoport-
munka

4 Fogalomháló-
készítés

A tanár ismerteti a feladatot.
A tanulók fogalomhálót készítenek az elõzõ feladat-
lap hátoldalára: az éghajlat elemei és az éghajlat-ala-
kító tényezõkbõl.

Papír
2.3. mellék-
let

4. Csoport-
munka

5 Ábraelemzés:
Földünk al-
rendszerei

A tanár ismerteti a feladatot, kiosztja a képeket, rajzo-
kat, melyek az egyes szférákat (litoszféra, hidroszféra,
atmoszféra, bioszféra, krioszféra) szemléltetik.
A diákok Földünk 5 fõ alrendszerének a képét felra-
gasztják a lapra (esetleg fel is rajzolhatják), majd beje-
lölik az alrendszerek közti anyag- és energiaáramlást.
A tanulók a szöveg és az ábra alapján ellenõrzik a
megoldásokat.
A tanár vezetésével megbeszélik a válaszokat.

Rendszer-
ábra – fény-
másolat
2.4. mellék-
let

5. Csoport-
munka,
szakértõi
mozaik

15 Éghajlati
rendszer ele-
meinek vizs-
gálata

A tanár ismerteti a feladatot.
A szövegeket szétosztja a csoportok és a diákok kö-
zött.
Lehet azonos szövegeket adni a csoportoknak, így
egy-egy csoport tagjai közösen dolgoznak, de lehet
különbözõket is, így szakértõi mozaik formájában
dolgoznak.

2.5. mellék-
let

6. Közös
megbeszé-
lés

10 A kérdésekre
adott válaszok
összegzése

A tanár irányítja a beszámolókat.
A diákok ismertetik a kérdésekre adott válaszaikat
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Lépés
(szakasz)

Idõ
(perc)

Feladat
(megnevezés)

Tevékenység
(tanuló/tanár)

Szükséglet
(feltételek,

anyag,
eszköz)

7. csoport-
munka

10 Ábraelemzés A diákok az ábra felhasználásával a rendszermodellt
elemzik. Amennyiben nem maradt idõ, akkor házi
feladatnak is feladható.

2.6. mellék-
let
2.7. mellék-
let

8. Önérté-
kelés és
csoportérté-
kelés

3 A tanulók a saját munkájukat értékelik értékelõlap
segítségével.

Értékelõlap
2.8. mellék-
let

Mellékletek

2.1. A geoszférák és kölcsönhatásaik

Asszociációs feladat:
Mi jut eszedbe a következõ fogalmak hallatán?
A4-es lapra a diákok kerekasztal módszerével annyi fogalmat írnak fel 2 perc
alatt, amennyit tudnak.

IDÕ – IDÕJÁRÁS – ÉGHAJLAT

2.2. Fogalomkártyák

Idõ

A légkör pillanatnyi állapotát jelenti egy bizonyos helyen.

Jelen pillanat

Idõjárás

Egy hosszabb idõszakot jelöl, azt, amely alatt lezajlik egy-egy meteorológiai jelenség.

A Kárpát-medencét kitöltõ hideg levegõt hosszabb ideig nem tudják felszakítani a medencébe betörõ
idõjárási frontok – „hideglégpárna-helyzet”.

Medárd-nap környékén kezdõdõ esõs napok, amelyet az Atlanti-óceán felõl érkezõ ciklonok okoznak.

Tréfásan: az, amit kapunk egy bizonyos helyen és idõpontban várt helyett.

Éghajlat

Egy terület idõjárásának hosszabb idõszak alatt megfigyelhetõ szabályszerû, vissza-visszatérõ esemé-
nyeibõl kialakuló rendszere.

Tréfásan: az, amire egy bizonyos helyen és idõpontban számítunk.
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2.3. Fogalomháló

„Az idõjárás és az éghajlat csak »egy adott helyre«, azaz földrajzilag jól körül-
határolt térségekre érvényes. Egyes térségek jellemzõit csak akkor tudjuk meg-
határozni, ha számokkal leírható adataink vannak. Ezek a számokkal jellemez-
hetõ adatok az idõjárási (éghajlati) elemek. Az idõjárási, illetve éghajlati ele-
mek a környezettel és egymással bonyolult kölcsönhatásban álló rendszert
alkotnak.”

Nemerkényi– Sárfalvi (2005) 101. old.

Feladat:
1. Gondoljátok végig, mely tényezõk határozzák meg egy adott terület ég-

hajlatát! Hogyan hatnak egymásra?
2. Készítsetek fogalmi hálót az alábbi fogalmak felhasználásával!

NAPSUGÁRZÁS, HÕMÉRSÉKLET, SZÉL, CSAPADÉK, LÉGNYO-
MÁS, VÍZGÕZTARTAM, NAPSUGARAK BEESÉSI SZÖGE, SU-
GÁRZÁS IDÕTARTAMA, FELSZÍN ANYAGA

2.4. Geoszférák és kölcsönhatásaik

Feladat:
1. Készítsetek ábrát a következõ szöveg alapján a lapra!
2. Jelöljétek rajta az egyes szférákat, valamint az alrendszerek (légkör, víz-

burok, jégburok, bioszféra, kõzetburok) közti anyag és energiaáramlást!

Milyen tényezok határozzák meg a Föld különbözo tájainak éghajlatát,
illetoleg ezek összességét, a globális éghajlatot?

Ahhoz, hogy e kérdésre válaszolhassunk, ismerkedjünk meg az éghajlati rend-
szer fogalmával! Ez nem más, mint a légkör és a vele érintkezõ négy földi szféra
– a szárazföld, az óceánok, a krioszféra (a Földön található fagyott állapotú víz
összessége) és a bioszféra (az élõvilág) – együttese.

Az éghajlati rendszert külsõ hatások, mindenekelõtt a Nap sugárzása vezérli.
Ha rendszerezzük az éghajlati rendszer belsõ folyamatait, az éghajlat-alakító té-
nyezõket két fõ csoportba sorolhatjuk. Az egyiket a légkörrel érintkezõ földi
szférák belsõ kölcsönhatásai alkotják, jó példa erre pl. a bioszféra szerepe a lég-
kör összetételének fenntartásában, vagy a nagy hõtároló képességû óceánoknak
a gyors légköri változásokat gyengítõ hatása.

A másik csoport a légkörön belül ható tényezõket öleli fel. Ilyen például a
légkör sugárzáselnyelõ, illetve -visszaverõ hatása.
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Matyasovszky István – Weidinger Tamás (az ELTE Meteorológiai Tanszéke):
Mi is az az éghajlat?
http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1997/9713/diak/foci/foci.html

2.5. Az éghajlati rendszer elemeinek vizsgálata

Olvassátok el az adott szöveget, válaszoljatok a kérdésekre!
A korábban elkészített éghajlati rendszer ábra alapján készítsetek egy rövid

összefoglalót, jelöljétek az óceáni áramlatokat!

„A” tanuló:

Termohalin cirkuláció
(thermos = hõ, halin = só szavak összevonásából származik, cirkuláció = áram-
lás)

Az északi félgömbön
Óceáni áramlatok felszíni tengervizet szállítanak a sarki területek felé, ahol az
lehûl. Ez a lehûlés hõt szabadít fel, ami felmelegíti a levegõt, a víz pedig hideg-
gé válik, ennek következtében megnõ a sûrûsége, és lesüllyed az óceán aljára.
Ez eredményezi az új mélytengeri víz kialakulását, ami az Egyenlítõ felé tolja a
mélyben a víztömeget. Ilyen mélytengeri víz kialakulásának fõbb területei a
Labrador-tenger, a Grönlandi-tenger az Észak-Atlanti-óceán északi része. Ez az
észak-atlanti mélytengeri víz ezután dél felé áramlik az óceáni fenék mentén,
utat engedve a meleg felszíni víznek. Erõs hûlés a Csendes-óceán északi részén
lévõ Bering-tengerben is elõfordul, de itt az óceáni fenék domborzata meggá-
tolja a mélytengeri víz bekapcsolódását az óceáni áramlásba.

A déli félgömbön
Az Antarktisz körül is alakul ki mélytengeri víz a tengerjég képzõdésének kö-
szönhetõen. Ez a jég nagyon kevés sót tartalmaz, és így, ahogyan a jég képzõ-
dik, a környezõ víz egyre sósabbá és sûrûbbé válik. Ez a nagyon sûrû víz le-
süllyed az antarktiszi kontinens szélén, és kialakítja az antarktiszi mélytengeri
vizet. Ez a víz aztán a legtöbb óceán fenekén áthalad.

A mélytengeri áramlás az óceáni fenék mentén elérkezik az óceáni hátságokhoz,
melyek a fenéken „hegyvidéki” területek. E területek érdessége erõs keveredést
okoz, ami a mélytengeri vizet a felszínre való emelkedésre kényszeríti. A déli óceá-
nokban a szél is erõs keveredést okoz, ami szintén a mélytengeri víz felszínre való
jutásához vezet. Amennyiben a felszínre jutott a víz, akkor már a szél által hajtott
felszíni áramlásokkal a felszíni víz visszatér a sarkokhoz, és ezzel záródik a kör.
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Szél által hajtott cirkuláció
A Golf-áramlás az egyik legfontosabb szél által hajtott áramlás. Nagyon meleg tró-
pusi vizet szállít a Karibi-tengertõl és a Mexikói-öbölbõl az Észak-Atlanti-óceánon
keresztül Észak-Európába. A víz melege felmelegíti a felette lévõ levegõt, és ennek
a meleg levegõnek a mozgása nagyon fontos módja az észak felé irányuló hõáram-
lásnak. Ezen hõszállítás eredményeként Észak-Európa sokkal melegebb, mint a ha-
sonló szélességek. Például Észak-Európa átlaghõmérséklete 9 °C-kal magasabb a
hasonló szélességek átlaghõmérsékletéhez képest.

A Golf-áramlás példa egy nyugati áramlásra, azaz amikor az áramlás az óce-
áni medence nyugati medencéjében folyik. Hasonló áramlás a csendes-óceáni
Kuroshio-áramlás és az Indiai-óceánon az Aghulas-áramlás. Mindegyiküknek
nagy a sebessége (a Golf-áramlás átlagos sebessége 3,6 km/h), mindegyik elég
keskeny (100 és 200 km között), és mindegyiküknek nagyon fontos hatása van a
terület éghajlatára. A keleti áramlások is elõfordulnak, ezek hideg felszíni vizet
szállítanak a pólusoktól az Egyenlítõ felé.

Feladatok:
Válaszoljatok következõ kérdésekre az óceáni cirkulációval kapcsolatban!

1. Mi irányítja az óceáni cirkulációt?
2. Az ábra alapján válaszoljatok a kérdésekre! (Használjátok a földrajzi at-

laszt is!)
• Az antarktiszi mélytengeri víz hideg vagy meleg?
• A Golf-áramlás vize hideg vagy meleg? Milyen éghajlati változást

okoz?
• Az észak-atlanti mélytengeri víz hideg vagy meleg?

2.5.1. ábra. A termohalin cirkuláció
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„B” tanuló:
Az éghajlati rendszer elemeinek vizsgálata
Forrás: ESPERE Éghajlati enciklopédia
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/8bd18bf19a27abc45187dc323116df36,0/2___raml_si
_rendszerek/-_Glob_lis_cirkul_ci__27j.html

Feladat:
1. Olvassátok el az adott szöveget, válaszoljatok a kérdésekre!
2. A korábban elkészített éghajlati rendszer ábra alapján készítsetek egy rö-

vid összefoglalót, jelöljétek az óceáni áramlatokat!

Globális légköri áramlás
Az egyik mód, hogy a légköri hõszállítás az Egyenlítõ és a sarkok között meg-
valósuljon, egy egyszerû cirkulációs (áramlási) cella lehetne, amelyben az
Egyenlítõnél feláramlás, a magasban a sarkok felé való áramlás, a sarkoknál le-
áramlás, míg a felszínen az Egyenlítõ felé való áramlás zárhatná a cellát. Ezt ne-
vezzük az egycellás áramlási modellnek.

Ennél azonban a valóságban a légköri áramlás sokkal bonyolultabb. A globá-
lis áramlási modellek három cellát tartalmaznak mind az északi, mind a déli fél-
tekén. Ez a három cella a forró övezeti vagy trópusi cella, a mérséklet övi cella
és a sarki cella.

1. Trópusi cella – A levegõ az Egyenlítõ felé mozog, hogy a felemelkedõ, a ma-
gasban a sarkok felé mozgó levegõt pótolja. Ez a cella a trópusokon jellemzõ.

2. Mérsékelt övi cella – A közepes szélességek (30–60 szélességi körök kö-
zött) légköri áramlási cellája. Ebben a cellában a levegõ a felszín közelében a (kö-
zelebbi) sarkpont felé mozog, míg magasabb szinteken az Egyenlítõ felé.

3. Sarki cella – A levegõ felemelkedik, szétáramlik, és egy része a sarkok
felé tart. A sarkpont felett lesüllyed, a felszínen a lesüllyedõ levegõ szétáramlik.

Ez a háromcellás modell a globális légkörzés leírásában jól használható, de
még mindig egészen egyszerû.
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Feladat:
1. Nézzétek meg a globális légköri cirkulációt bemutató ábrát! Mi jellemzõ a

modellre?

2.5.2. ábra. Földünk légkörzése

2. A szöveg és az ábrák alapján jelöljétek a világtérképen a légköri áramláso-
kat!

2.5.3. ábra. A Föld vaktérképe

Forrás: Vissy Károly: Az idõjárás elõrejelzése: jóslás vagy tudomány?
http://www.mindentudas.hu/vissy/20030505vissy5.html
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„C” tanuló:

Az éghajlati rendszer elemeinek vizsgálata

Feladat:
1. Olvassátok el az adott szöveget, válaszoljatok a kérdésekre!
2. A korábban elkészített rendszerábrán jelöljétek az óceáni áramlatokat!

Víz a légkörben

A víz az egyetlen olyan anyag, amely a természetben három formában létezhet:
folyadék (óceánok, folyók, tavak…), szilárd (jég, hó…) és gáz (vízpára). A lég-
körben nemcsak levegõ található, hanem vízgõz is, amely láthatatlan és szagta-
lan. A légköri víz a Földön található vízkészlet kevesebb mint 0,001%-a, de az
éghajlat fontos résztvevõje. Amikor a víz a folyadékállapotból vízgõzállapotba
kerül, a folyamatot párolgásnak nevezzük. Soha nem sétálhatsz a felhõn, mivel
az csak víz a levegõben: a felhõk vízgõzcseppekké vagy jégkristállyá való át-
változásából alakulnak ki, amelyek elég könnyûek ahhoz, hogy lebegjenek a le-
vegõben. Amikor a vízgõzt tartalmazó levegõ lehûl a harmatpontig, a vízgõz le-
csapódik látható cseppek formájában, amelyeket már felhõnek nevezünk. Más
szavakkal: amikor a hõmérséklet csökken, a harmatpont az a pont, amelynél a
kicsapódás vagy a páraképzõdés megtörténik. Ahhoz, hogy felhõk képzõdje-
nek, a víz mellett apró részecskékre is szükség van, amelyekre a vízgõz kicsa-
pódhat, ezeket a részecskéket cseppképzõ magvaknak vagy kondenzációs ma-
goknak nevezzük.

Csapadéknak nevezzük a felhõkbõl kihulló vizet, amely lehet esõ, hó vagy
jégesõ…

Némely felhõben a kicsi cseppek ütközések révén egyesülnek, és nagyobb
cseppet alakítanak ki. Mivel a cseppek egyre nagyobbak lesznek (térfogatuk
körülbelül milliószorosra változik), túl nehezek lesznek ahhoz, hogy a levegõ-
ben maradjanak, így kihullnak, és így keletkezik az esõ. Azon felhõknél, ahol a
környezõ levegõ hõmérséklete 0 °C alatt van, jégkristályok keletkeznek. Ami-
kor a jégkristályok már túl nehezek a lebegéshez, lehullanak a földre. A kristá-
lyok hóvá válnak, vagy ha a levegõ, amelyen keresztül hullanak, melegebb 0°
C-nál, esõcseppek keletkeznek.

Vízkörforgás

Képzeld el, hogy ugyanazt a vizet iszod, mint amit a dinoszauruszok ittak! Va-
lóban, a bolygónkon a víz folyamatos körfolyamatban van. Most már tudod,
hogy amikor a víz elpárolog, a keletkezett vízgõz felemelkedik, lehûl és felhõvé
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alakul. A felhõk a felszín fölött mozognak, és csapadékot adnak. A víz kitölti a
tavakat, patakokat és folyókat, és végül is visszafolyik az óceánokba, ahol a pá-
rolgás újra elkezdi a folyamatot. A víz behatol a talajba is (a víz 11%-a). A nö-
vények levelein lezajló párolgás is fontos a vízkörforgásban: a növények a talaj-
ból vizet vesznek fel, a víz a gyökerektõl a törzsön keresztül a levelekig halad,
ahol elpárologhat. Ezt a folyamatot párologtatásnak nevezzük.

Forrás: ESPERE Éghajlati enciklopédia
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1c63e81142a88f1b29a0533c4747151e,0/1__Felh_k/-
_V_z_a_l_gkoerben_346.htm

Feladat:
Készítsetek egy vízrészecske mozgását bemutató ábrát, jelöljétek rajta a fo-
galmakat!

„D” tanuló:

Az éghajlati rendszer elemeinek vizsgálata

Feladat:
1. Olvassátok el az adott szöveget, válaszoljatok a kérdésekre!
2. A korábban készített éghajlati rendszer ábrán jelöljétek az óceáni áramla-

tokat!

A hó és a jég
A szárazföldi jég kiterjedése mindig jelentõsen befolyásolta a folyókba, illetve
a tengerekbe, óceánokba jutó víz mennyiségét. Az olyan folyóknál, mint a
Duna, Rajna, Rhone, Pó, a vízjárás jelentõsen függ az Alpokban felhalmozódott
hó, firn, jég olvadásának mértékétõl.

Édesvízkészlet

Földünk hatalmas vízkészletének 97%-a a sós víz, és csak alig 3%-a az édesvíz,
de ennek is döntõ része, elsõsorban a Déli-sarkvidéken található. Manapság,
amikor a tiszta ivóvíz iránt egyre nagyobb az igény, azt is szem elõtt kell tarta-
nunk, hogy a Föld édesvízkészletének 75%-át a jégtakarók és jégárak zárják
magukba. A Földön a gleccserek és a jégtakarók együttes területe jelenleg 14,9
millió km2. Ha ez a jégtömeg elolvadna, a világtenger szintje közel 50-60 m-t
emelkedne. A jégtakarók fontos édesvízforrást jelentenek számos területen, és
ezek kihasználása már elkezdõdött.
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Víztározó megnevezése 1000 km3 %

Óceánok és tengerek 1 350 000 97,61

Sarki, hegyvidéki jég és hó 29 000 2,08

Felszín alatti vizek 4 000 0,29

Édesvizû tavak 125 0,009

Sósvizû tavak 104 0,008

Talajnedvesség 67 0,005

Folyóvizek 1,2 0,00009

Vízpára az atmoszférában 14 0,0009

Összesen 1 413 311 100

2.5.4. ábra. Vízkészletek megoszlása

Válaszoljatok a kérdésekre!
1. Mi a jégtakarók szerepe?
2. Az adatok alapján készítsetek kördiagramot!
3. Miért fontos a sarki jégsapkák jelenléte?

2.6. Az éghajlati rendszer elemei

2.6.1. ábra. Az éghajlati rendszer elemei

Feladat:
1. Figyeljétek meg az ábrát!
2. Az ismereteitek alapján párosítsátok a számokat a megfelelõ fogalmak-

kal!
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levegõ–szárazföld kölcsönhatás levegõ–jégfelszín közötti kölcsönhatás
óceán–levegõ közti kölcsönhatás óceán–jég közti kölcsönhatás
óceán napsugárzás
légkör szél
világûr vulkáni gázok és hamu
óceáni áramlások emberi tevékenység

Differenciálási lehetõség:

Gondolkozz, fejtsd ki!
1. Hogyan változik a rendszer egyensúlya, ha a rendszer bármely elemét vál-

toztatjuk!
2. Hogyan befolyásolja a többi rendszer kölcsönhatását!

2.7. Ellenõrzõ feladat

Mutassátok be, hogy mi történik a Napból érkezõ sugarakkal (energiával)!
A számok – melyek jelölhetnek anyagot vagy folyamatot – segítenek a folya-

mat bemutatásában!

2.7.1. ábra. A napból érkezõ energia útja

• A földfelszínrõl az energia egy része hõsugarak formájában távozik.
• A víz párolgása energiaigényes folyamat.
• A talaj visszaveri a napsugárzás egy részét.
• A földfelszín elnyeli a napsugárzást.
• A légkörben található anyagok elnyelik a napsugarak egy részét.
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• A Földre érkezõ energia a Napból származik.
• A légkörben található vízgõzrõl a hõsugarak visszaverõdnek.
• A felhõkrõl a beérkezõ napsugarak egy része visszaverõdik.
• A földfelszín infravörös sugarakat (hõsugarakat) bocsát ki, mely felmele-

gíti a légkört.
• A légkörben található CO2, CH4 visszaveri a hõsugarakat.

2.8. Értékelõlap

A kérdésekre adott válaszaink értékelése. 1 2 3 4 5 6 7
A rajz tervezésében aktívan részt vettem. 1 2 3 4 5 6 7
A rajz elkészítésében aktívan részt vettem. 1 2 3 4 5 6 7
A válaszok megfogalmazásában aktívan részt vettem. 1 2 3 4 5 6 7
A megbeszélések során úgy építettem fel mondandómat,

hogy csoporttársaim a lehetõ legjobban követni tudják. 1 2 3 4 5 6 7
Figyelmesen meghallgattam a többieket. 1 2 3 4 5 6 7
Feladatunk megoldása során ............................................. tette közzé a csoport
munkáját.
A rajz tervezése során .................................................................... nagyon jó öt-
letei voltak.
A megbeszéléseken ............................................................ nagyon jó hozzászó-
lásai voltak.
A válaszok megfogalmazásakor ....................................................... mondta a
legszellemesebb válaszokat.
Csoportunk jól csinálta:
.............................................................................................................................
A csoport munkájában problémát okozott:
............................................................................................................................
Forrás: SULINOVA HEFOP 3.1.1.

A modulban elõforduló hivatkozások

2.3. Nemerkényi–Sárfalvi (2005): Általános természetföldrajz a gimnáziumok számára
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,101.
2.4. Matyasovszky István – Weidinger Tamás (az ELTE Meteorológiai Tanszéke): Mi is
az éghajlat? http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1997/9713/diak/foci/foci.html
címen; internet, 2008. január.
2.5. ESPERE Éghajlati enciklopédia
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/88515c3719b317196c169075f0e40843,0/_ce_nok/Al
ap_3gu.html címen; internet, 2008. január.
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ESPERE Éghajlati enciklopédia
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/8bd18bf19a27abc45187dc323116df36,0/2___raml_si
_rendszerek/-_Glob_lis_cirkul_ci__27j.html címen; internet, 2008. január.
Vissy Károly: Az idõjárás elõrejelzése: jóslás vagy tudomány?
http://www.mindentudas.hu/vissy/20030505vissy5.html címen; internet, 2008. január.
ESPERE Éghajlati enciklopédia
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1c63e81142a88f1b29a0533c4747151e,0/1__Felh_k/-
_V_z_a_l_gkoerben_346.htm címen; internet, 2008. január.
ESPERE Éghajlati enciklopédia
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1c63e81142a88f1b29a0533c4747151e,0/1__Felh_k/-
_V_z_a_l_gkoerben_346.htm címen; internet, 2008. január.
2.8. HEFOP 3.1.1. Földünk és környezetünk 9. évfolyam munkafüzet SULINOVA, 2007.
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3. modul
A modul általános leírása

Modulcím 3. A levegõ szén-dioxid- és páratartalmának hatása
a földi hõmérsékletre

Fejlesztendõ
kompetenci-
ák

(NAT-
kompatibili-
tás)

Készségek,
attitûdök

Kísérleti eszközök balesetmentes használata, kísérletek elvégzése leírás
alapján, táblázat használata adatok kikereséséhez, táblázat megfelelõ
adataival számítások elvégzése, a kapott kísérleti adatok, számított ered-
mények értelmezése a probléma szempontjából.
Szövegértés fejlõdése várható, hiszen a leírt szöveg alapján kell a tanu-
lóknak a kísérletet elvégezniük, majd elemezniük. Továbbá az inter-
netes források olvasása, az olvasottakból a lényeg kiemelése és elmon-
dása is ezt a kompetenciát fejleszti. A digitális formában való keresések,
az esetleges prezentációk készítése a digitális eszközök használatát fej-
leszti. Növekszik a gyerekek alkalmazásképes természettudományos
mûveltsége. És mivel mindez nagyon fontos társadalmi kontextusban
jelenik meg, így e kompetencia részét képezõ, a felelõsséggel kapcsola-
tos attitûdök is fejlõdnek.

Ismeretek A szén-dioxid mennyiségének emelkedését a légkörben és annak várha-
tó hatását tanulmányozzák a gyerekek egy egyszerû modellkísérlet se-
gítségével. A téma társadalmi vonatkozását a szén-dioxid légköri
mennyiségének az idõjárásra gyakorolt hatása adja, melynek komoly
globális és helyi hatásai is lehetnek, ami erõteljesen fogja befolyásolni a
jövõ társadalmát is.
A szén-dioxid-molekula szerkezetét, az üvegházhatás létrejöttének egy-
szerû magyarázatát kell megérteniük a gyerekeknek. Eközben megis-
merkednek további olyan gázokkal, melyek szintén részt vesznek az
üvegházhatás alakításában.
A modul a természettudományos ismeretek megszerzésére koncentrál.
A szén-dioxid elõállítása, a szén-dioxid-molekula szerkezete, a moleku-
lák rezgése, a hõsugárzás, a Naprendszer bolygói, elsõsorban a Vénusz
és a Mars hõmérsékleti viszonyai, üveghatást okozó gázok (vízgõz, me-
tán, kéjgáz, ózón, freonok).
A levegõben lévõ vízgõz mennyisége is hatással van a földi idõjárás és a
klíma alakulására. A vízmolekulák is rendelkeznek üvegházhatással.
Továbbá ha melegebb van, akkor több víz párolog el. A cél ennek bemu-
tatása egyszerû osztálytermi kísérletekkel.
A halmazállapot-változások, párolgás, lecsapódás, abszolút és relatív
páratartalom, felhõ, köd, száraz levegõ, nedves levegõ, harmatpont, víz-
gõzzel telített levegõ, kondenzációs mag fogalmak jelentése.

Elõzetes
tudás

Készségek Egyszerû kísérleti eszközök balesetmentes használata, kísérletek elvég-
zése leírás alapján, szövegértés, értõ olvasás, internetes források keresé-
se, egyszerû kísérleti eszközök balesetmentes használata.

Ismeretek Halmazállapot-változások kvalitatív leírása az anyag részecske- termé-
szetének felhasználásával.
Az anyag részecsketermészetének ismerete, továbbá a részecskék típu-
sai, atomok, molekulák.
Néhány kémiai reakció ismerete, elsõsorban az égés. A levegõ összeté-
telének ismerete.
Egyszerû kísérleti berendezések összeállítása.
A Naprendszer bolygóinak megfelelõ sorrendben való ismerete.
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Kapcsolódás A tananyag
más modul-
jaival

Bevezetõ modul, 6. modul, az üvegházhatás problémáját bemutató mo-
dulokkal: 7. és 8. modul.

Szaktárgyi
területekkel

Fizika: 7. évfolyam, halmazállapot-változások témakör.
Fizika és kémia: 7., illetve 9. évfolyam.
Fizikában a hõtani ismeretekhez, kémiában az égés témaköréhez kap-
csolódik, illetve a gázok leírásához.

Háttér Egy, a Nap körül keringõ, forgó bolygó felszíne addig melegedhet, amíg annak hõki-
sugárzása el nem éri a napfénybõl elnyelt energiát. Ezt az összefüggést, tehát az egyen-
súlyi állapotot jellemzõ paraméterek egymáshoz való viszonyát a következõ egyenlet-
tel írhatjuk le:

( )1 42 2
0
4� �� � � �R I R T ,

ahol az egységnyi felületre jutó napfény átlagos intenzitása I = 1,4 kW/m2 napjainkban
a Föld esetében, R a bolygó sugara, � = 5,67 � 10–8 watt/m2K a Stefan–Boltz-
mann-állandó, � a felszín visszaverõ képessége (albedója), mely körülbelül 30%, T0 az
átlaghõmérséklet.
Összefüggésünkbõl kiszámolva jelenleg a Föld hõmérséklete 18 °C. A Vénusz eseté-
ben I = 2,9 kW/m2 értéket beírva +22 °C-ot kapunk eredményül. A tapasztalat pedig
nem ez! Tudjuk, hogy Földünk átlaghõmérséklete körülbelül +16 °C, a Vénuszé pedig
maga a „pokol”, +460 °C. Közelítésünk ellenben egészen jó a Mars esetében, melyre
–60 °C érték adódik, mely elég jól egyezik a tapasztalattal.
Hol hibáztunk a Vénusz és a Föld esetében? Melyik lényeges tényezõt nem vettük figye-
lembe modellünk megalkotásakor?
Valószínûleg a légkör összetétele az, ami jelentõsen befolyásolja a folyamatokat.
A Vénusz esetében a szén-dioxid-atmoszféra mindössze 4%-ot enged át az infravörös
tartományban. Ezt beírva összefüggésünkbe, kiadódik a 460 °C. A Földön nagyobb az
infravörös tartományban az átbocsátás, körülbelül 60%, melynek figyelembevételével
a tapasztalattal egyezõ eredményre jutunk. A közös komponens a két bolygó esetében
a szén-dioxid. A jelenség neve üvegházhatás. Magyarázata röviden a következõ:
A molekulák nem tekinthetõk merev rudaknak. Az atomokat összekötõ kötések inkább
hasonlíthatók kis rugókhoz, amelyek rezegve változtatják hosszukat. Ezek az úgyne-
vezett rezgési átmeneteket jellemzõ energiák szintén kvantumosak, az elnyelt vagy ki-
bocsátott fotonok energiái jellemzõek egy adott molekulára. A poláros kötésekkel ren-
delkezõ molekulákat be tudja rezgetni, „töltésénél fogva meg tudja ragadni” az elekt-
romágneses hullám. Ha az elektromágneses rezgés frekvenciája megegyezik az ato-
mokat összekötõ kémiai kötés sajátfrekvenciájával, akkor a rezonancia folytán az
adott sávot a molekula elnyeli az elektromágneses spektrumból. A sugárzás a moleku-
lákat rezgési gerjesztett állapotba viszi. Az alapállapotba való visszatéréskor egy ré-
szük a felszín felé sugározza ki az infravörös fotonokat. (A közkedvelt mikrohullámú
sütõ is a molekulák, nevezetesen a vízmolekula rezgési átmeneteit gerjeszti mûködése
során. A vízmolekulák ütközések során jutnak vissza alapállapotukba, miközben a
környezetükben lévõ többi molekula átlagos energiáját megnövelik. Ezért növekszik
az étel hõmérséklete.)
A körülbelül 300 K-es talajnak a Stefan–Boltzmann-törvény által meghatározott hõ-
mérsékleti kisugárzásában a legnagyobb intenzitás a 2,1013 1/s frekvencia körül van.
Ez az érték éppen megegyezik a szén-dioxid-molekula rezgési frekvenciájával. Még
csekély mennyiségû szén-dioxid is elég ahhoz, hogy visszatartsa a talaj által kisugár-
zott energia jelentõs részét. Ezért annyira veszélyes növelni a földi légkör szén-dio-
xid-koncentrációját.
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3.1. ábra. A Földrõl kisugárzott sugárzás spektruma

3.2. ábra. A légkör CO2 tartalma és hõmérséklete a múltban

az antarktiszi jégminták szerint
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3.3. ábra. A hõmérséklet emelkedés az ipari forradalom során

Az Antarktisz jégtakarójából, a különbözõ mélységekbõl vett minták segítségével
meghatározható az elmúlt több százezer évben a hõmérséklet és a szén-dioxid-kon-
centráció változása. E két adat között igen szoros a korreláció. Honnan tudhatjuk
mindezt?
Légkörünk hõmérsékletének alakulását a következõképp lehet nyomon követni. A lég-
köri oxigén a gyakori 16O izotóp mellett 0,2%-ban tartalmaz 18O-as izotópokat is.
A tengervízben gyorsabban mozognak a könnyûoxigént tartalmazó, kisebb tömegû
vízmolekulák. Ezek nagyobb mennyiségben párolognak, mint a nehézoxigént tartal-
mazók. Nyáron, a magasabb hõmérsékleten kicsit megnõ a nehézoxigént tartalmazó
molekulák aránya. Tehát a téli csapadékban kevesebb a nehézoxigén, mint a nyáriban.
A Grönlandon gyûjtött jégminták elemzése szerint a téli hónapokban 4%-kal, a nyári
hónapokban 2%-kal kevesebb a nehézoxigén, mint a tengervízben. Ezt arra lehet fel-
használni, hogy a grönlandi kilométer vastag jégtakarót megfúrva fel lehet ismerni és
évek szerint rendezni a változó izotópkoncentrációjú téli-nyári hórétegeket. Ezzel a
módszerrel mintegy 160 000 évre visszamenõleg lehet nyomon követni a csapadék
izotóp-összetételét. Ez ad lehetõséget a Föld átlaghõmérsékletének visszamenõleges
meghatározására. Melegebb idõszak alatt több nehézoxigén párolog el és jut a csapa-
dékba, melybõl a hóréteg létrejött. Hidegebb éghajlat alatt viszont kevesebb. Ezzel a
módszerrel jól ki lehetett mutatni a 10-20 000 évvel ezelõtti jégkorszakot. Érzékelni
lehet a száz év óta tartó fokozatos felmelegedést.
A mérések szerint a jégkorszakban a CO2 koncentrációjára kapott legjellemzõbb adat
190 ppm (1 millió részecskébõl 190 darab a CO2-molekulák száma), míg a melegebb
idõszakokban 280 ppm. Az ipari forradalom elején is ez az érték volt jellemzõ.
1958-ban viszont már 315 ppm, jelenleg pedig 370 ppm, és évente 1,5 ppm értékkel
nõ, ami minden bizonnyal az emberi tevékenység következménye. Ezek közül elsõ he-
lyen a fosszilis tüzelõanyagok égetése szerepel. Az utóbbi években ehhez még hozzá-
járult a trópusi erdõk kivágása is.
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A számítógépes modellek szerint a légkör szén-dioxid-koncentrációjának megduplá-
zódása 1 °C-os fölmelegedést okozna az Egyenlítõ környékén és 10° C- os melegedést
a Sarkkörön. Átlagosan 3 °C lenne a melegedés a Földön.
Nem csak a szén-dioxid-molekulának vannak természetesen rezgési átmenetei. Az
üvegházhatást kiváltó, fokozó fontosabb molekulák, melyek közül nem egynek egyéb
környezetkárosító hatása is van, a következõk:
H2O (vízgõz), amely a tengerek párolgásából ered. Sajátfrekvenciája 4.1013 1/s. Szere-
pe még azért is érdekes, mivel részt vesz az úgynevezett visszacsatolásban is. Ugyanis
ha melegszik a hõmérséklet, akkor több jut a légkörbe a tengerekbõl párolgás útján,
ami pozitív visszacsatolást jelent, hiszen a vízgõz is üvegházgáz. De egyéb folyamat-
ban is számolni kell a vízzel. A tengervíz és különösen a fagyott állapotban lévõ víz, a
jég visszaveri a napfényt. Ellenben ha a hó és a jég mennyisége csökken, akkor a
visszaverõ felület csökkenése is tovább melegíti bolygónkat.
CO2 (szén-dioxid) (0,4%-kal nõ évente), amely többféle forrásból kerül a levegõbe.
Ezek a források a következõk: a földi vulkáni tevékenység, a biomassza levegõn való
bomlása és – amivel az emberiség nagymértékben járul hozzá a növekedéshez – a
fosszilis tüzelõanyagok (kõszén, kõolaj, földgáz) elégetése. Az üvegház-melegedés
66%-a ennek a gáznak tulajdonítható. A szén-dioxidot azonban a fotoszintetizáló szer-
vezetek elnyelik, ami a növények fontosságára irányítja figyelmünket. Sajátfrekvenci-
ája 2,1013 1/s.
CH4 (metán) – a biomassza levegõtõl elzárt bomlásának terméke. Fõ forrásai a tehén-
és birkatrágya, továbbá az elárasztott rizsföldek. Az évi növekmény napjainkban 1%
körül van. Az üvegház-melegedés 20%-ban írható a számlájára. A jégrétegek vizsgá-
lata szerint a metán koncentrációja is jelentõsen növekedett az utóbbi idõben.
N2O (kéjgáz) – a levegõ összetevõibõl keletkezik. A N2- és O2-molekulák ugyanis ma-
gas hõmérsékleten reakcióba lépnek egymással, felszakadnak a nitrogénmolekula hár-
mas kötései. Ez autómotorokban és gázturbinákban következik be, továbbá természe-
tes úton a villámlások alkalmával. A városi légszennyezettség egyik fõ okozója, kon-
centrációja az autók számával arányosan növekszik. Jelenleg az üvegházhatás 3%-áért
felelõs.
O3 (ózon) – szintén a magas hõmérsékleten üzemelõ motorokban keletkezik a levegõ
oxigénjébõl. Sajátfrekvenciája 3,1013 1/s. Energia-felszabadulás közben könnyen
visszaalakul kétatomos oxigénmolekulává. Az alsó légköri (troposzferikus) ózon
maró hatású, légszennyezõ gáz, amely a tüdõt ingerli, mert az átalakulási folyamat so-
rán egyatomos, rendkívül reakcióképes oxigén keletkezik. Jelenleg az üvegházhatás
8%-át okozza, de mennyisége évenként 1%-kal emelkedik. A sztratoszférában az ózon
a Nap nagy energiájú (ultraibolya) sugarainak hatására keletkezik, koncentrációja 20
km-es magasságban a legnagyobb. Az oxigén az ózon keletkezése közben és a keletke-
zett ózon is együttesen elnyelik azt a nagy energiájú sugárzást, amely egyébként bioló-
giailag káros hatást fejt ki. Ez tette lehetõvé az élet fennmaradását a Földön. Vagyis az
az érdekes eset állt elõ, hogy ugyanazon anyag az alsó légrétegekben káros szennyezõ-
dés, viszont a magas légrétegekben rendkívül fontos a jelenléte.
CF2Cl2 (freon, bár más hasonló szerkezetû vegyületeket is sokszor ezzel a névvel illet-
nek) természetes forrása nincs, a spray-flakonokból, hûtõgépek és légkondicionálók
hûtõvezetékeibõl kiszabadulva kerül a légkör felsõ részébe. Évente 5%-kal nõ a
mennyisége, jelenleg az üvegházhatás 3%-át okozza.
A levegõ relatív nedvességén az adott hõmérsékleten jelen lévõ, illetõleg az e hõmér-
sékleten telített vízgõz mennyiségének hányadosát értjük. A vízgõzzel telített térrész-
ben nem párolog a víz. Telítetlen gõztérben annál nagyobb a párolgás sebessége, tehát
az általa okozott lehûlés is, minél nagyobb a jelen lévõ és az adott hõmérsékleten telítõ
vízgõz mennyiségének különbsége (az ún. telítéshiány).
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Száraz a levegõ akkor, ha víztartalma kevés ahhoz képest, amennyi vizet a levegõ azon
a hõmérsékleten tartalmazhatna, mely az adott hõmérsékleten a levegõt telítetté tenné.
Közismert tapasztalat, hogy a száraz levegõben a kimosott nedves ruha hamarabb
megszárad. A téli fûtés idõszakában a lakások levegõje általában száraz, még akkor is,
ha kint éppen esik a hó. Ez azért van, mivel a kinti levegõ hõmérsékletén telített a leve-
gõ, de ugyanaz a vízmennyiség a felfûtött szoba hõmérsékletén már száraznak minõ-
sül, hiszen azon a hõmérsékleten jóval több vízgõz lehetne a levegõben.
Harmatpont: az a hõmérséklet, amelyen a harmat jelentkezik, vagyis elkezdenek a le-
vegõben lévõ vízmolekulák kondenzálódni, kicsapódni.
A köd kialakulását erõsen befolyásolják az úgynevezett lecsapódási vagy kondenzáci-
ós magvak jelenléte is. A vízmolekulák ezekre rakódnak rá. Ha ilyenek kerülnek a le-
vegõbe, akkor dúsabb a ködképzõdés. Ezért ködös a nagyvárosok és az ipartelepek le-
vegõje, mivel a kondenzációs magvak szerepét a levegõbe kerülõ számunkra láthatat-
lan füstszemcsék töltik be. Továbbá ezért látjuk a repülõk után a kondenzcsíkot. De a
részecskefizikai kísérletekben használt ködkamráknak is ez a jelenség az alapja. Ezek-
ben azonban általában nem vízgõzt használnak.
A 2. számú mellékletben leírtak szerint a légkörben lévõ vízgõz mennyisége befolyá-
solja a földi idõjárást, továbbá a klíma alakulására is hatással van. Mivel a vízmolekula
rezgési nívói is a föld által kibocsátott infravörös tartományban vannak, ezért üveg-
házhatása is jelentõs. Vagyis pozitív visszacsatolás valósul meg. Ha több a vízgõz a le-
vegõben, akkor melegebb lesz, és ez egyben növeli a párolgás sebességét, aminek
eredményeképp még több vízgõz kerül a levegõbe.
Továbbá ismert tapasztalat az, hogy ha szép csillagos az égbolt, akkor általában hidegebb
van, mivel ekkor a Föld által a hõmérsékletének megfelelõ hõmérsékleti sugárzás, mely-
nek maximuma az infravörös tartományban van, majdnem teljesen eltávozik az ûrbe. El-
lenben ha felhõs az idõ, akkor ezek egy része visszaverõdik, tehát melegebb van.
Esetleg jellegzetes tanulói félreértelmezés lehet az, hogy a vízgõzt tartalmazó levegõ-
ben a vízmolekulák nem egyedileg keverednek el levegõ- molekulákkal, hanem csep-
peket alkotnak. Ez nincs így. Csak akkor kondenzálódnak a fent említett kondenzációs
magvakra, ha telítõdik a levegõ.

Tanulás-
szervezés

Ajánlás A diákok differenciált csoportmunkában dolgoznak, kísérleti és szövegfel-
dolgozás-témákban. Minden csoport más-más kísérletet végez el, másféle
szöveget olvas, grafikont elemez, majd ezek eredményeit és az ezekbõl le-
vonható következtetéseket közösen megbeszélik a tanóra végén.

Változatok További kísérletek a témával kapcsolatban.
A szén-dioxid melegítõhatását bemutató kísérlet frontális formában is
elvégezhetõ, amennyiben nem áll rendelkezésre elég eszköz.

Differenciá-
lás

Tanulási
környezet

Osztálytermi elrendezés: alapvetõen csoportmunkához berendezett terem. Nyomtatott
anyagok: feladatok leírásai.
Tárgyi eszközök/anyagok: csoportonként gázfejlesztõ lombik, két üres lombik, két hõ-
mérõ, állvány és befogók.
Információforrás: internet.

Értékelés Diagnoszti-
kus

Fejlesztõ
(formatív)

Elsõsorban formatív, a feldolgozott taxonomikus ismeretek értõ haszná-
lata a tanulók magyarázataiban, a kísérlet elvégzése és az azt kiegészítõ
gyûjtõmunkák, majd az azokról való beszámoló alapján.

Kiegészítések Történelmi „nagy ködök” keresése pl. Angliában.
További kísérletek keresése a páratartalom mérésére.
A ködkamra mûködése és használata a részecskefizikában.
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A modul forgatókönyve

Lépés
(szakasz)

Idõ
(perc)

Feladat
(megnevezés)

Tevékenység
(tanuló/tanár)

Szükséglet
(feltételek, anyag, eszköz)

1. 5 Ráhangolódás,
motiváció
Beszélgetés a
szén-dioxid lehet-
séges hatásairól
Az esti felhõs és a
derült ég összeha-
sonlítása

Beszélgetés:
• Mit hallottak a gyerekek a szén-

dioxid lehetséges hatásairól?
• Mikor érezzük este melegebbnek

a levegõt: felhõs idõben, vagy
amikor csillagos az égbolt?

Olyan ülésrend, hogy a
gyerekek lássák egy-
mást.

2. 15 Szöveg- és táblá-
zatelemzés

A vízpára, a
szén-dioxid
mennyisége és az
idõjárás alakulá-
sa.

Tanulói tevékenységek:
1. Hasonlítsák össze a Vénusz, a

Mars és a Föld bolygók légkörét
és felszíni hõmérsékletét!

2. Gyûjtsék össze, mely gázok okoz-
nak üvegházhatást?

3. Milyen egyezmények születtek a
CO2-kibocsátással kapcsolatban?

4. Hogyan változott a szén-dioxid
mennyisége a légkörben a Föld
története során, és ez milyen ha-
tással volt a hõmérsékletre?

5. A tanulók egyik csoportja elolvas-
sa az Origóban megjelent, mellé-
kelt írást.

Végül közös megbeszélés a kérdések
alapján

Mellékletek:
1. és 2., továbbá a taná-
ri háttérbõl kivágott ré-
szek.
Egyéni olvasáshoz,
majd csoportmegbe-
széléshez alkalmas el-
rendezés.

3. 15 A vízpárával és a
szén-dioxiddal
kapcsolatos kísér-
letes vizsgálatok

Csoportos tanulókísérletek:
1. A levegõ nedvességtartalmának

meghatározása.
2. Harmatpont meghatározása.
3. Szalmaszálas nedvességmérõ ké-

szítése és használata.
4. Köd a nagyvárosokban.
5. A szén-dioxid hatása a levegõ hõ-

mérsékletére

Mellékletek:
1., 3. és 4.
Poharak, hõmérõk,
gombostûk, szalma-
szálak, palackok, víz,
jég, deszkalap, parafa
dugó, nagy fazék,
rongy, lombikok,
szén-dioxid elõállítá-
sa, lámpák, hõmérõk,
sósav, mészkõ.

4. 10 Következtetések
megfogalmazása

A csoportok bemutatják az elvégzett kí-
sérleteket, és válaszolnak a feltett kér-
désekre.
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Mellékletek

3.1. Táblázat a páratartalom meghatározásához

t (°C) � (g/m3) (t–t`) °C-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a relatív páratartalom %-ban

0 4,847 81 63 46 28 12 – – – – – –

1 5,189 83 65 49 32 16 – – – – – –

2 5,555 84 68 52 36 21 – – – – – –

3 5,945 84 69 54 39 25 10 – – – – –

4 6,357 85 70 56 42 28 15 – – – – –

5 6,793 86 72 58 45 32 19 6 – – – –

6 7,256 86 73 60 47 35 23 10 – – – –

7 7,746 87 74 61 49 37 26 14 – – – –

8 8,265 87 75 63 51 40 28 18 7 – – –

9 8,815 88 76 64 53 42 31 21 11 – – –

10 9,398 88 76 65 54 44 34 24 14 4 – –

11 10,01 88 77 66 56 46 36 26 17 8 – –

12 10,66 89 78 68 57 48 38 29 20 11 – –

13 11,34 89 79 69 59 49 40 31 23 14 6 –

14 12,06 90 79 70 60 51 42 32 25 17 9 –

15 12,82 90 80 70 61 52 44 36 27 19 12 4

16 13,63 90 81 71 62 54 45 37 30 22 15 8

17 14,47 90 81 72 63 55 47 39 32 24 17 10

18 15,36 91 82 73 64 56 48 41 34 26 20 13

19 16,30 91 82 74 65 57 50 42 35 28 22 15

20 17,29 91 83 74 66 59 51 44 37 30 24 18

21 18,33 91 83 75 67 60 52 46 39 32 25 20

22 19,42 92 83 76 68 61 54 47 40 34 28 22

23 20,57 92 84 76 69 61 55 48 42 35 29 24

24 21,77 92 84 77 69 62 56 49 43 37 31 25

25 23,04 92 85 78 71 64 58 50 45 40 34 29

26 24,37 92 85 78 71 64 58 50 45 40 34 30

27 25,76 92 85 78 71 65 58 52 46 41 35 30

28 27,22 93 85 78 72 65 59 53 48 42 37 32

29 18,75 93 89 86 72 66 60 54 49 43 38 33

30 30,36 93 86 79 73 67 61 55 50 44 39 34
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3.2. A vízpára, a széndioxid mennyisége és az idõjárás alakulása

Forrás: Origo

Megnõtt a légkör alsó rétegeinek vízpáratartalma az elmúlt évtizedekben. Két
klímakutató csoport modellszámításai alapján a változást az emberi tevékeny-
ség számlájára írja.

A légkör felsõ rétegeinek vízpáratartalma jelentõs szerepet játszik az üvegház-
hatásban. Az alsó rétegekben feldúsuló párának nincs ilyen hatása, nem befolyá-
solja a Föld egészének felmelegedését. Alapvetõen megváltoztathatja viszont a
csapadékeloszlást, a nagy viharok, tájfunok megjelenését, gyakoriságát.

A melegebb levegõ több vízpárát képes magában tárolni. 1 fokos hõmérsék-
let-emelkedés már 6–7%-kal növeli a légkör vízpáramegtartó képességét. A brit
meteorológiai hivatal kutatói, Katherine M. Willett, Nathan P. Gillett és munka-
társaik földi állomások, hajók, bóják, tengeri platformok mérési adatait gyûjtöt-
ték össze az 1973-tól 2002-ig tartó idõszakra vonatkozóan. Nagy gondot fordí-
tottak az adatok összehasonlíthatóságára, összeilleszthetõségére. A Nature-ben
publikált tanulmányuk szerint azt kapták eredményül, hogy az atmoszféra alsó
rétegeiben évtizedenként átlagosan 0,07 grammal nõtt meg 1 kg levegõ vízpára-
tartalma.

B. D. Santer és kutatócsoportja (Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóri-
um, USA) az amerikai tudományos akadémia folyóiratában, a Proceedings of
the National Academy of Sciences hasábjain közölte hasonló vizsgálatának kö-
vetkeztetéseit. Ez a csoport az óceánok feletti vízpáratartalom változását hatá-
rozta meg egy mûholdnak a mikrohullámú tartományban készített felvételeibõl.
Ez az adatsor is egyértelmûen jelezte a vízpáratartalom megnövekedését a lég-
kör alsó tartományaiban. A változás szignifikáns (azaz statisztikailag kimutat-
ható), meghaladja a klímaparaméterek ingadozását.

A kutatók ezután arra keresték a választ, mi váltotta ki ezt a növekedést. Az
amerikai csoport korábbi vélekedéseket megcáfolva kimutatta, hogy a napsu-
gárzás erõsségének változása a vizsgált idõszakban túl kicsi volt ahhoz, hogy
elõidézhesse a mért páratartalom-változást. Mások a Pinatubo vulkán 1991-es
kitörésében keresték a magyarázatot; a vulkán által a légkörbe juttatott anyag
kiülepedése után több napfény jutott a légkörbe, de az amerikai csoport elemzé-
se szerint ez a folyamat sem elégséges a tapasztalt változás magyarázatához.

A természetes okok kizárása után sokféle modellszámítás alapján mindkét
csoport arra a következtetésre jutott, hogy a vízpáratartalom megnövekedése
egyetlen okkal magyarázható: az emberi tevékenység eredményeképpen a lég-
körbe került üvegházhatású gázok okozta felmelegedéssel.

Az eredményeket kommentálva Peter Scott brit klimatológus kiemelte, hogy
jól mûködnek a klímamodellek. A világ felmelegedését kísérõ jelenségek a mo-
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dellek elõrejelzései szerint alakulnak. Ezek az elemzések is mutatják, hogy az
emberiség hatással van a bonyolult klímaváltozásokra, és a változások nem me-
rülnek ki a hõmérséklet emelkedésében.

Kérdések, feladatok:
1. „A melegebb levegõ több vízpárát képes magában tárolni. 1 fokos hõmér-

séklet-emelkedés már 6–7%-kal növeli a légkör vízpáramegtartó képessé-
gét” – állítják a cikk szerzõi. Alátámasztják ezt az állítást a táblázat adatai?
Mutassátok be konkrét példa segítségével!

2. Mivel magyarázható a vízpáratartalom megnövekedése a cikk szerint?
3. Van-e köze a klímaváltozáshoz a megnövekedett páratartalomnak?
4. A téli fûtés idõszakában a lakásban kiteregetett ruha sokkal hamarabb

megszárad, mint egyébként. Mi lehet ennek az oka?

3.3. Csoportfeladatok – Vízpára

1. csoport: A levegõ nedvességtartalmának meghatározása
Telítetlen levegõben a vízzel benedvesített hõmérõ alacsonyabb hõmérsékle-
tet mutat, mint a száraz hõmérõ. A két hõmérséklet különbségébõl következ-
tetni lehet a levegõ nedvességére.
1. Határozzátok meg két hõmérõ segítségével egy terem levegõjének relatív

nedvességét a mellékelt táblázat adatainak a felhasználásával!
2. Mennyi víz van a mérés szerint az adott helyiségben g/m

3
-ben?

3. Értelmezzétek a táblázat adatait!

Kérdés:
Miért és hogyan keletkeznek a nyári zivatarok?

2. csoport: Harmatpont meghatározása

1. Egy fényes falú konzervdobozt vagy vizespoharat töltsetek meg félig víz-
zel, és dobjatok bele kisebb jégdarabokat! Helyezzetek hõmérõt a vízbe! A
folyamat közben keverjétek a vizet! A jég olvadása során a víz hûlni kezd,
így a pohár vagy a doboz fala is. Figyeljétek az edény fényesedõ külsõ olda-
lát, néha húzzátok végig az ujjatokkal, hogy észrevegyétek azt, hogy mikor
kezd el homályosodni, harmatosodni az edény oldala. Ekkor olvassátok le a
hõmérõt! Az ekkor leolvasott hõmérsékletérték a harmatpont.

2. Miért a külsõ oldalt kell figyelni?
3. Határozzátok meg a terem levegõjének relatív nedvességét a mellékelt

táblázat adatainak a felhasználásával!
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4. Mennyi víz van a mérés szerint az adott helységben g/m3-ben?
5. Értelmezzétek a táblázat adatait!

Kérdések, feladatok:
1. Mikor elviselhetõbb a kánikula, párás vagy száraz levegõben?
2. Miért keletkeznek felhõk? Mi a köd?

3. csoport: Szalmaszálas nedvességmérõ készítése és használata

Egy szalmaszálat vágjatok hosszában ketté! Az egyik félbõl vágjatok le kb.
1 mm széles és 8-10 cm hosszú csíkot! Egy deszkalapra ragasszatok parafa du-
gót! A dugót messétek be, és ebbe dugjátok be a félbevágott szalmaszálat!

A szalmacsík egyik oldala fényes, a másik pedig a nedvszívó tulajdonságú
belsõ rész. Ezért a levegõ nedvességének a függvényében a szalmacsík szabad
vége többé-kevésbé elhajlik. Ez lehetõséget ad arra, hogy beosztást készítsetek
hozzá. A beosztás egyik végéhez egy valamilyen módszerrel már meghatáro-
zott aktuális levegõnedvesség értékét kell írni. (Pl. a másik csoport harmatpont-
módszerével.) De ismerni kell még a beosztás egy másik pontját is. Egy lehetõ-
ség erre: az eszközt leborítjátok egy nagy fazékkal, mely alá tegyetek egy na-
gyobb darab vizes rongyot, mely az edény alatti levegõt telítetté teszi. Kb. 15
perc múlva felemelitek az edényt, és a mutató aktuális végéhez odaírjátok a
100%-ot. A két érték közti távolságot egyenletesen osszátok be!

Az eszköz elkészülte után érdemes például az iskolai konyhában meghatá-
rozni a nedvességet.

4. csoport: Köd a nagyvárosokban

Két átlátszó, színtelen literes üvegbe öntsetek néhány ujjnyi vizet, és rázzátok
szét, hogy az oldala is nedves legyen. Így vízpárával telített levegõ lesz a pa-
lackban. Gyújtsatok meg egy gyufaszálat, és amikor már jól ég, akkor dobjátok
bele az egyik palackba! Ezáltal kevés füstöt, koromszemcséket jutattok az
üvegbe, melyek kondenzációs magként szolgálnak. Várjatok, míg a füst telje-
sen eltûnik az üvegben, majd szívjátok meg erõteljesen! Gomolygó köd kelet-
kezik. Tegyétek ezt meg a másik üveggel is, és figyeljétek meg, hogy melyik
esetben marad fenn tovább az így keltett köd!

Kérdés:
Miért van a nagyvárosok felett gyakrabban köd?
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3.4. Csoportfeladatok – szén-dioxid

Végezzétek el a következõ kísérletet!

Vegyetek két nagyméretû lombikot, amelyeknek a belsejébe hõmérõt helyez-
tek! Világítsátok meg a lombikokat egy lámpával! Az egyik lombikba vezesse-
tek szén-dioxid-gázt! Szerintetek mi fog történni? Figyeljétek a hõmérséklet
alakulását a két lombikban! (Az a hõmérõ fog magasabb hõmérsékletet mutatni,
mely a szén-dioxidot tartalmazó lombikban lett elhelyezve.)

1. Hasonlítsátok össze a Vénusz, a Mars és a Föld bolygók légkörét és felszí-
ni hõmérsékletét!

2. Gyûjtsétek össze, mely gázok okoznak üvegházhatást?

Kérdés:
Van-e okunk félni a szén-dioxid légkörbeli felszaporodásától?

Ajánlott weblapok:
http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kifd/0/6891/gfelmelegedes.htm
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0502/ujfal0502.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_felmeleged%C3%A9s
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4. modul

A modul általános leírása

Modulcím 4. Hõtágulás
Fejlesztendõ
kompetenciák
(NAT- kompa-
tibilitás)

Készségek,
attitûdök

A szövegértés fejlõdése várható, hiszen a leírás alapján kell a tanulók-
nak a vizsgálatokat elvégezniük, majd azokat értelmezniük. Mivel
csoportokban dolgoznak, a szociális kompetencia is fejlõdik. Az ál-
lampolgári kompetencia is fejlõdik, mert globális problémával fogla-
koznak a diákok. Az értelmes tanulással kapcsolatos kompetenciák is
fejlõdnek, mivel feladat a Függvénytáblázat adatainak értelmezése és
annak alapján jelenségek magyarázata. A kísérleti eszközök baleset-
mentes használatával a természettudományos megismerési módszert,
tanulást is gyakorolják a diákok.

Ismeretek Gázok, szilárd testek és folyadékok hõtágulása, a hõtágulási együttha-
tók egymáshoz való viszonya, a hõtágulás jelenségének magyarázata a
részecskekép alkalmazásával, a hõtágulással járó jelenségek értelme-
zése, a 9. évfolyamon egyszerû számításos feladatok megoldása a té-
mával kapcsolatban.
A tengervíznek két nagyságrenddel nagyobb a hõtágulása, mint a szá-
razföldnek, ezért várható a tengerszint megemelkedése.

Elõzetes tudás Készségek A modul tanításához szükséges, meglévõ tanulói készségek, képessé-
gek, kompetenciák
Szövegértés, csoportos kísérletezés, táblázathasználat, egyszerû kísér-
leti eszközök használata

Ismeretek A modul tanításához szükséges, meglévõ tanulói ismeretek (fogalmak,
összefüggések)
Az anyag részecskeképe és az anyag három halmazállapotának értel-
mezése a részecskeképpel
A diákok elõzetes tapasztalatai feltehetõen a következõk lehetnek: hi-
ganyos lázmérõ, bármilyen folyadékos hõmérõ, különbözõ kannákat
nem szabad teljesen teletölteni, sínek közti hézagok szerepe stb.

Kapcsolódás A tananyag
más modul-
jaival

11. modul, a klímaváltozás hatásai

Szaktárgyi
területekkel

Fizika – 7. évfolyam, a hõtágulás feldolgozása

Háttér Néhány diagnosztikus kérdést írunk le annak vizsgálatára, hogy a gyerekek milyen
szinten birtokolják az anyag részecskék halmazából álló elképzelését:

• Írd le, hogyan képzeled el azt a jelenséget, hogy
a) a jég megolvad,
b) a cukor feloldódik a teában,
c) a melegebb teában gyorsabban feloldódik a cukor,
d) ha valaki narancsot eszik az osztályban, arról hamarosan mindenki tudomást

szerez!
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• A következõ kérdésben a gyerekeknek el kell képzelniük, hogy egy lombikból a
benne lévõ levegõ felét kiszivattyúztuk. Meg kell mondaniuk, hogyan helyez-
kedik el a lombikban a megmaradt gáz. Azt is el kell képzelniük, hogy a gázt
mintegy „láthatóvá tesszük”, vagyis rajzban jól szemléltethetõ a gáz elhelyez-
kedése. A feladatot érdemes megoldatni úgy is, hogy a gyerekeket kérjük rajzo-
lásra, s úgy is, hogy bemutatunk számukra nyolc rajzot, melyek közül négy a
folytonos anyagképhez, négy pedig a részecskeszemlélethez kapcsolódik, majd
megkérdezzük tõlük, hogy szerintük melyik ábra jelzi a leginkább hûen az
anyag elhelyezkedését egy lombikban.

• Sok mindent feltár a sajátos gyermeki elképzelések hatásaiból az a feladat,
amelyben arra kérik a gyerekeket, hogy mondják meg, mi van a részecskék kö-
zötti térben. A vizsgálatok szerint még a 15 éves gyerekek is szép számmal azt
képzelik, hogy a részecskék közt levegõ van. Nem elhanyagolható arányúak az
olyan válaszok, amelyek szerint mikrobák, szennyezõdések, más részecskék s
hasonlók helyezkednek el a részecskék között. Arra kell gondolnunk, hogy a ré-
szecskék nagyon sok gyerek számára egyáltalán nem azt jelentik, mint egy fizi-
kus vagy egy vegyész számára. A gyerekek sajátos „tárgyaknak” gondolják a
részecskéket, olyanoknak, mint amilyenek a székek, a házak, a ceruzák, csak
valamivel (esetleg tudják, hogy sokkal) kisebbek. Köztük mindenféle még ki-
sebb „dolgok” lehetnek, amelyek a hétköznapi tárgyaink, anyagaink között is
szerepelnek, elsõsorban a gyaníthatóan folytonosnak gondolt levegõ. E félreér-
tések tisztázásához segítségül közöljük az alábbi táblázatot:

Két pont legkisebb távolsága, amelyet még meg tudunk szemünkkel különböztetni 0,1 mm

Egy nagyobb sejt 10-5 – 10-4 m, ami 0,000 01 – 0,000 1 m

Baktérium 10-7 – 10-5 m , ami 0,000 000 01 – 0,000 01 m

Vírus 10-7 m, ami 0,000 000 01 m

Közepes molekula 10-9 – 10-8 m, ami 0,000 000 001 – 0,000 000 01 m

Atomok 10-12 – 10-11 m, ami 0,000 000 000 001 – 0,000 000 000 01 m

Körülbelül hány atomot tartalmaz egy
átlagos vírus 10

9
db, ami 1000 000 000

közepes baktérium 10
12

db, ami 1000 000 000 000

közepes méretû sejt 10
15

db, ami 1000 000 000 000 000

közepes méretû ember 10
28

db, ami 1000 000 000 000 000 000 000 000 0000
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A gyerekek „szótárában” tehát a részecskék, atomok, molekulák hamar megjelen-
nek, azonban a kép „tisztulása” még hosszú folyamat. Kutatók gyakran tapasztalták,
hogy a gyerekek a részecskéket kis anyagdaraboknak gondolták, a folyadékok eseté-
ben pl. cseppeknek, amelyek ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint bár-
milyen más anyagdarab, s nincs köztük kölcsönhatás. Nyilván ez egy „mentõ kísér-
let” a folytonos anyagkép fenntartása érdekében, hiszen csak annyit kell elképzelni,
hogy ezek a kis „részecskék” együttesen építik fel a vizsgált anyagdarabot, s tulaj-
donképpen az egész folytonosnak tekinthetõ. Ebbõl a képbõl vezethetõ le a gyermeki
elképzeléseknek az a szintén nagy arányban elõforduló jellegzetessége, hogy az
olyan anyagi tulajdonságokat, mint a keménység, a hidegség, a melegség, a szín, az
összenyomhatóság stb., a részecskéknek, gyakran az atomoknak tulajdonítják.
A részecskekép fejlõdését jelzi, hogy míg kisebb gyerekek esetében a szilárd anya-
gok részecskéinek elképzelése során gyakran fordul elõ, hogy véletlenszerûen elhe-
lyezkedõnek gondolják az építõköveket, addig az idõsebbek egyre inkább elfogadják
a rendezett struktúra létét. Míg korábban nem gondolják a részecskéket egyformák-
nak egy adott (homogén) anyagdarabban, addig az idõsebbek (16-18 évesek) nagy
többsége már birtokolja ezt a tudást.

Tanulásszerve-
zés

Ajánlás Csoportos kísérletezés, majd frontális összegzés, válasz a feltett kér-
désre

Változatok • A hõtágulás bemutatására vannak különbözõ demonstrációs esz-
közök, továbbá demonstrációs mérések elvégzésére szolgáló esz-
közök. Amennyiben ezek rendelkezésre állnak, akkor természete-
sen célszerû ezeket vagy ezeket is használni a mérések során.

• Amennyiben több csoportot lehet kialakítani, akkor 2 vagy 3 cso-
port is kaphatja ugyanazt a feladatot.

• Ha még csak most ismerkednek a csoportos feladatmegoldási le-
hetõségekkel a gyerekek, vagy lassúak, akkor nem szükséges
mindegyik részfeladatot elvégeztetni.

Differenciálás Vegyes csoportok

Tanulási kör-
nyezet

Piknométer, üvegkád vízfürdõhöz, hõmérõk, melegítési lehetõség, 500 cm3 térfoga-
tú lombik, lufik, szívószál, papírtörlõ, mérleg (lehetõleg digitális, század grammot is
mutató), hurkapálca, varrótû, fémhuzal, üveglapok, denaturált szesz, csomagolópa-
pír, tollak, illetve számítógép, digitális tábla a számítógépen készült bemutatókhoz.

Értékelés Diagnoszti-
kus

Részecskekép megléte

Fejlesztõ
(formatív)

Osztálytermi környezetben, feladathoz kapcsolódó, segítõ értékelés,
visszajelzés

Kiegészítések 9. évfolyam, további mérõkísérletek, illetve számításos, kvantitatív feladatok
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A modul forgatókönyve

Lépés
(szakasz)

Idõ
(perc)

Feladat
(megnevezés)

Tevékenység
(tanuló/tanár)

Szükséglet
(feltételek, anyag, eszköz)

1. 5 Ráhangolódás
Probléma felvetése
(4.1.)

Tanár felteszi a következõ kérdése-
ket:

1. Veszélyben vannak-e szerinte-
tek a tengerparti települések?

2. Igen/nem szavazás.
3. Mely városok lehetnek a legin-

kább veszélyben?
4. Mit gondoltok, a világtenger

szintje miért fog feltehetõen
megemelkedni a hõmérséklet
emelkedése következtében?

4.1. melléklet

2. 25 Csoportos kísérlete-
zés
(4.2.)

A víz, egy szilárd anyag és a levegõ
hõtágulásának kísérleti vizsgálata

4.2. melléklet
Piknométer, üvegkád
vízfürdõhöz, hõmérõk,
melegítési lehetõség,
500 cm3 térfogatú lom-
bik, lufik, szívószál, pa-
pírtörlõ, mérleg
(lehetõleg digitális, szá-
zad grammot is muta-
tó), hurkapálca, varrótû,
fémhuzal, üveglapok,
denaturált szesz, cso-
magolópapír, tollak, il-
letve számítógép

3. 15 Összegzés 1. A csoportok bemutatják kísérle-
teiket, válaszolnak a feltett kér-
désekre.

2. Válaszolnak az óra elején feltett
kérdésre. Kiknek változott a vé-
leménye az óra elején adotthoz
képest és miért?

Digitális tábla a prezen-
tációkhoz, térképek

Mellékletek

4.1. Néhány város tengerszint feletti magassága

Ország Város Átlagos tengerszint feletti magasság (m)

Hollandia Amszterdam 1,5

Belgium Antwerpen 5,0

Nagy Britannia London 45,0

Dánia Koppenhága 5,0

Spanyolország Barcelona 12,0
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Ország Város Átlagos tengerszint feletti magasság (m)

Portugália Lisszabon 95,0

Franciaország Marseille 162,0

Olaszország Nápoly 10,0

Görögország Theszaloníki 61,0

Norvégia Oslo 96,0

Vietnam Ho Shi Minh-város 10,0

Szingapúr Szingapúr 10,0

Fülöp-szigetek Manila 15,0

Indonézia Dzsakarta 8,0

Ausztrália Darwin 30,0

Új-Zéland Christchurch 10,0

Törökország Isztanbul 39,0

Írország Dublin 15,5

Észak-Írország Belfast 20,0

Svédország Stockholm 44,0

Németország Hamburg 6,0

4.2. Csoportfeladatok

Folyadékok hõtágulási együtthatójának meghatározása piknométerrel

A piknométer olyan lombik, mely vékony kapilláris csõben végzõdik, amelyen
be van jelölve a térfogata. Mérjétek meg a piknométer tömegét, majd kb. a jelig
töltsétek meg vízzel! Állítsátok kb. 20 °C-os vízfürdõbe a piknométert! Amikor
felvette a fürdõ hõmérsékletét, akkor szûrõpapírcsíkkal szívassátok fel a pikno-
méter kapilláris csövén látható jel feletti vizet. A folyadék akkor vette fel a víz-
fürdõ hõmérsékletét, amikor a kapillárisban már megállt a folyadékszint emel-
kedése. A vízfürdõbõl kiemelt, szárazra törölt, vízzel teli piknométer tömegét
mérjétek meg, s ebbõl számítsátok ki a benne lévõ víz tömegét!

Ezután magasabb hõmérsékletû (pl. 50 °C) vízfürdõbe, helyezve a vízzel telt
piknométert, ismételjétek meg a mérést! A hõmérséklet-emelkedés hatására nö-
vekedni fog a vízszint, melyet szûrõpapírcsíkkal szívassatok fel a jelig! Majd is-
mét emeljétek ki a vízfürdõbõl, töröljétek szárazra, és mérjétek meg a tömegét,
melybõl számítsátok ki a bennmaradt víz tömegét!

A térfogat- és tömegadatokból számoljátok ki mindkét esetben a sûrûséget!
A sûrûség a következõképpen függ a hõmérséklettõl szilárd anyagok és fo-

lyadékok esetében: �
�

	
t t
�




0

1
. Innen a hõtágulási együttható már számolható.
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1. Ismételjétek meg a mérést alkohollal (denaturált szesszel) is!
2. A Függvénytáblázatból keressétek ki még néhány folyadék hõtágulási

együtthatóját!
3. Milyen gyakorlati következményei vannak felfedezéseteknek? Szabad-e

színültig tölteni a különbözõ folyadéktároló edényeket?

Szilárd testek vonalas hõtágulása

Fektessétek egy kb. 0,5 m hosszú fémrúd (huzal) végeit egy-egy állványra! A rúd
egyik végét rögzítsétek, pl. egy 2 kg tömegû mérõsúly ráhelyezésével. A rúd másik
végét tartó állvány és a rúd közé tegyetek egy kb. 5x5 cm-es üveglapot! Erõsítsetek
varrótû végére egy szívószálat vagy hurkapálcát, és csúsztassátok a tût a rúd
hosszára merõlegesen a rúd és az üveglap közé! Mi történik szerintetek, ha rudat el-
kezditek melegíteni? Mi fog történni a tûvel, és az mit jelent?

Hasonlítsátok össze a Függvénytáblázat adatainak a felhasználásával a vas,
a réz és az alumínium vonalas hõtágulását!

Milyen gyakorlati vonatkozásai vannak felfedezéseteknek? Keressetek pél-
dákat!

Gázok hõtágulása

1.Kísérlet lufival

Húzzatok lufit egy 100 cm3 térfogatú lombik vagy kisebb üveg szájára, majd
melegítsétek a lombikot például a kezetekkel, vagy helyezzétek vízfürdõbe!

Mit vártok, mi fog történni?
Hûtsétek le a lombikot! Mit vártok, mi fog történni?

2. Kísérlet lombikkal

Merítsétek festett vizet tartalmazó tálba egy 500 cm3 térfogatú lombik száját!
Melegítsétek a lombikot a kezetekkel vagy borszeszégõvel!

Mit vártok, mi látható a lombik szája körül?
Egy idõ után hagyjátok abba a melegítést, és engedjétek lehûlni a lombikot!

Ismét figyeljétek a lombik nyakát!
Az történt, amit vártatok?

3. Szökõkút készítése

Töltsetek meg egy palackot félig vízzel! A palack tetejét lukasszátok ki, és he-
lyezzetek a lukba egy szívószálat, melyet így csavarjatok vissza a palackra!
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Tömjétek be gyurmával a réseket mindenhol! Tegyétek a palackot forró vizet
tartalmazó edénybe, mely a bent lévõ levegõt is melegítse!

Mit vártok, mi fog történni?
Ha ügyesek vagytok, hamarosan a szívószálon keresztül kispriccel egy kevés

víz. Miért?

4. Milyen gyakorlati következményei vannak felfedezéseteknek? Keressetek
példákat a mindennapi életbõl!

5. Keressétek meg a gázok hõtágulási együtthatóját!

A modulban elõforduló hivatkozások:

Háttér: Nahalka István (2002): A gyermektudomány elemei a fizikában. In:
A fizikatanítás pedagógiája. Szerk.: Radnóti Katalin – Nahalka István. Nemzeti
Tankönyvkiadó, 177. oldal.
4.1. Környezeti kapcsolatok. 1998. OKI-kiadvány. Globális felmelegedés 31–55. oldalak
(53. oldal).
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5. modul

A modul általános leírása

Modulcím 5. A globális klímaváltozás és a társadalmi folyamatok kapcsolata

Fejlesztendõ
kompetenci-
ák
(NAT- kom-
patibilitás)

Készségek,
attitûdök

Társadalmi érzékenység kereszttantervi kompetencia fejlesztése.
Anyanyelvi kulcskompetencia, a szövegértés, szövegalkotás.
Információkeresés és -felhasználás.
Képi információ kezelése (képértelmezés, rajzos kifejezésmód).
Lényegkiemelés, történeti szemlélet, az alkotóképesség és kreativitás
kognitív kompetenciák fejlesztése.

Ismeretek Az ipari termelés és a tudományos-technikai forradalomhoz vezetõ út.
Társadalmi folyamatok és természettudományos tények összevetése.
Társadalmi folyamatok természettudományos és társadalmi következ-
ményei.

Elõzetes tu-
dás

Készségek Olvasás, információkeresési képesség adott szinten.
Diagramok, grafikonok elemzése, értelmezése.

Ismeretek Az ipari és mezõgazdasági tevékenység alapszintû ismerete.
Az õskori és modern kori ember termelõtevékenységének alapszintû is-
merete.

Kapcsolódás A tan-
anyag más
moduljai-
val

Elõzmény: a klímaváltozást okozó természeti tényezõk.
Kimenet: alkalmazkodás a klímaváltozás következményeihez, lokális
és globális lehetõségek a klímaváltozást okozó gázok csökkentése érde-
kében.

Szaktárgyi
területek-
kel

Történelem/társadalomismeret: neolitikus forradalom, ipari forradal-
mak, tudományos-technikai forradalom.
Földrajz: a légkör összetétele, élelmiszer-termelés, gazdasági szekto-
rok, környezetszennyezés, globális környezeti problémák.
Biológia: az emberi természet, humánetológia, globális környezeti
problémák.
Kémia: üvegházhatást okozó gázok kémiai tulajdonságai.

Háttér Lényeges, hogy ne alakuljon ki az a képzet, hogy a jelenlegi társadalmi berendezke-
dés annyira rossz, hogy „nincs mit tenni”. Az Izmael által közvetített probléma, ne le-
gyen megoldhatatlannak tûnõ feladat. Fontos felfedeztetni mindennapi életünkben a
„meghagyó” attitûdöket is.

Tanulásszer-
vezés

Ajánlás Az ajánlott óraterv egyéni és csoportmunkára épül, részben kooperatív,
részben hagyományos keretek között.

Változatok Az 5.1. melléklet rövidebb változata azoknak az osztályoknak ajánlott,
amelyeknek egy hosszabb szöveg elemzése nehezebben megy, vagy álta-
lában lassabban haladnak az újabb ismeretek és készségek elsajátításával.

Differenciá-
lás

A modul feladatai közül választható egyszerûbb, szövegértés-fejlesztõ vagy összetet-
tebb, mélyebb ismereteket is érintõ feladat. Az 5.1. melléklet alkalmazása lehetõséget
ad a csoportok közötti differenciálásra is. A feladatválasztás igazodhat a csoport ké-
pességszintjéhez, illetve a fejlesztési szükségleteihez.
Vannak rajzos feladatok is, ezekben a szaktárgyi ismeretekben gyengébb tanulók is
sikeresek lehetnek.

Tanulási
környezet

Csoportmunkára (4-5 fõ) berendezett terem, rajzeszközök, egy nagyobb méretû lap,
minden csoportnál, amelyre majd az idõszalag rajza kerül.
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Értékelés Diagnoszti-
kus

A bevezetõ részben a tanár az elõzetes tudás felszínre hozását segítõ
kérdéseket tehet fel. Némileg hosszabb idõben rövid diagnosztikus
teszt is íratható. A kettõ kombinációja a tanár kérdéseire való írásbeli
válaszadás, amely válaszok közül néhányat a tanulók felolvasnak, érzé-
keltetve a különféle elképzeléseket, tudáselemeket.

Fejlesztõ
(formatív)

Osztálytermi környezetben, feladathoz kapcsolódó, segítõ értékelés,
visszajelzés.
Csoportmunka során a tanár rövid ideig megfigyeli és szükség esetén
segíti az elõrehaladást.
A csoportok között verseny alakítható ki, amire legalkalmasabb az el-
készült idõszalagok összehasonlítása.

Kiegészíté-
sek

A modul általános és szakiskolai felhasználásra is alkalmas. Utóbbi iskolatípusban in-
kább a gyakorlati munka (rajzolás) és az egyszerûbb/egyszerûsített szövegértési fel-
adatok alkalmazhatók.

A modul forgatókönyve

Lépés
(szakasz)

Idõ
(perc)

Feladat
(megnevezés)

Tevékenység
(tanuló/tanár)

Szükséglet
(feltételek, anyag, eszköz)

1. 5 Csoportalakítás
Ráhangolás,
feladatismertetés

Tanár: kialakítja a korábban már lét-
rejött csoportokat. Kiosztja az 5.1.
mellékleteket, és szóban röviden ki-
egészíti, az elsõ (I.) feladathoz tarto-
zó információkat.
Tanulók: megalakítják a korábban
már létrejött csoportjaikat.
Végighallgatják tanárukat.

Asztalok a csoportok-
nak, íróeszköz, munka-
lap

5.1. melléklet (Izmael)
I. feladat

2. 10 Izmael
I. feladat (5.1.)

Tanár: segíti a csoportokat, ha van-
nak felmerülõ problémák, illetve se-
gít a csoportoknak összegyûjteni a
kérdésekre adandó válaszokat.
Tanulók: csöndben dolgoznak, a szö-
vegben (ha szükséges) kiemeléseket
hajtanak végre.
A csoportok válaszolnak a feltett kér-
désekre, majd összegyûjtik a külön-
féle válaszokat.

Íróeszköz, munkalap

3. 15 Izmael
II. feladat

Tanár: elmondja a következõ (II.)
feladatot, felhívja a nehézségekre a
figyelmet.
A feladatok megoldása közben segít
a csoportoknak elemezni a szöveget
és a grafikonokat.
Tanulók: végighallgatják tanárukat,
majd csöndes munka keretében elem-
zik a szövegeket (pl. szóforgó vagy
szakértõi mozaik segítségével), és
végül a csoportok közösen megraj-
zolják az idõszalagot.

íróeszköz, munkalap,
rajzeszközök, nagyobb
méretû papír

5.1. melléklet (Izmael)
II. feladat
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4. 10 Gazdasági tevé-
kenység és üveg-
házhatású gázok
(5.2.)

Tanár: kiosztja a következõ feladat-
lapot, és röviden ismerteti a feladatot.
Ha a diákok már dolgoznak, segíti a
csoportokat munkájukban.
Tanulók: végighallgatják tanárukat,
elõször csöndben dolgoznak, majd
megbeszélik a felmerülõ problémá-
kat, és közösen megoldják a feladat-
lapot.

Íróeszköz, munkalap

5.2. melléklet elsõ, má-
sodik és harmadik fel-
adata

5. 5 Lezárás Tanár: lezárja és röviden összefog-
lalja az órát.
Tanulók: végighallgatják tanárukat.

Mellékletek

5.1. Izmael – egy gorilla gondolataitól a tudományos-technikai
forradalomig

I. feladat:

Izmael egy híres könyv címe és az abban szereplõ, gondolkodó gorilla neve.
Próbáljuk meg egy teljesen kívülálló lény szemével nézni az emberiséget! Le-
het az akár egy barátságos gorilla is! A könyv e kedves behemót segítségével
próbál rávilágítani arra, hogy az emberiség története során, hogyan jutott el oda,
hogy környezetét jelentõs mértékben pusztítsa, és akár az egész Föld élõvilágát
veszélyeztesse.

Izmael szerint azokat a fejlett ipari társadalmakat, amiket „civilizál-
tak”-nak szoktunk nevezni, valójában helyesebb „Elvevõk”-nek hívni. Ideso-
rolhatók azok a gazdaságilag kevésbé fejlett országok is, akik ezt a célt szeret-
nék elérni, tehát a Föld lakosságának legnagyobb része az Elvevõk közé tarto-
zik. Izmael szerint azokat, akik még hagyományos körülmények között élnek,
például az esõerdõk mélyén lakó indiánok vagy az afrikai nomád állattartók,
akiket „primitív” népeknek tekintünk (és gyakran lenézünk), helyesebb
„Meghagyók”-nak nevezni.

Mi jellemzõ az Elvevõkre?

Az Elvevõk nem tartanak be olyan természeti törvényeket, amelyek minden
más fajra érvényesek:

1. Az Elvevõkön kívül egyetlen faj sem irtja ki a vetélytársait. Az állatok ölnek
ugyan állatot, de vagy azért, hogy megegyék, vagy önvédelembõl, ill. féle-
lembõl. Az állatvilágban is létezik a saját terület védelme, de nem fordul elõ
más csoportok ellen irányuló tömeges erõszak vagy hajtóvadászat.
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2. Az Elvevõkön kívül egyetlen faj sem semmisíti meg a vetélytársak táplá-
lékát, hogy helyet csináljon a sajátjának. A természetben az a norma, hogy
vedd el, amire szükséged van, a többit hagyd békén.

3. Az Elvevõkön kívül egyetlen faj sem tagadja meg a vetélytársaitól, hogy
táplálékhoz jusson. Az állat védelmezi ugyan a zsákmányát, de nem tekin-
ti sajátjának az egész csoportot, amelybõl zsákmányolt.

A Meghagyók betartják ezeket a törvényeket, ezért évezredek óta békében
és nyugalomban élnek azzal a természeti környezettel, amely körülveszi õket.
Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének mindennapi nehézségeik.

Hogyan alakulhatott ez ki? Talán van valami bajuk az Elvevõknek? Izmael, a
gorilla erre azt válaszolja, hogy: „Az embereknek alapvetõen semmi bajuk
sincs. Ha egy olyan történet adott, mely összhangot teremt köztük és a világ kö-
zött, akkor összhangban fognak élni a világgal. De ha olyan történet adott, mely
a világgal szembeállítja õket, mint ahogy a tietek teszi, akkor a világgal szem-
ben állva fognak élni. Ha egy olyan, melyben õk a világ urai, a világ uraiként
fognak szerepelni. Ha pedig olyan történet adott, melyben a világ meghódítan-
dó ellenség, úgy fogják meghódítani azt, mint ellenséget, s egy napon, elkerül-
hetetlen módon, ellenségük halálos sebekbõl vérezve fekszik majd a lábaiknál –
ahogy ma a világ.”

Kérdések:
1. Milyen különbségek fedezhetõk fel az elvevõk és a meghagyók között?
2. Milyen típusú társadalmak terjedtek el a Földön? Az „Elvevõk” vagy a

„Meghagyók”?
3. Mi jellemzõ arra a szemléletmódra, amelynek megváltoztatását Izmael

sürgeti?

Ezek szerint, ha megpróbáljuk megváltoztatni a világhoz, a természethez és a
Földhöz fûzõdõ szemléletünket, akkor sok minden megváltozhat…

Izmael szerint a Meghagyóknak van még egy pozitív tulajdonságuk: nem
gondolják, hogy övék az egyetlen helyes út, nem hiszik azt, hogy rá kell erõltet-
ni az akaratukat környezetükre.

Szerencsére ma már egyre gyakrabban találkozhatunk a „Meghagyó” szem-
lélettel is.

Otthoni feladat:
1. Figyeljétek magatokat egy napon vagy akár egy héten keresztül! Jegyez-

zétek fel, mikor, melyik cselekedeted volt „Elvevõ”, és melyik „Megha-
gyó” típusú!

2. Készítsetek errõl rövid naplót!
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II. feladat:

Izmael szerint az emberiség életében fontos állomás volt az élelmiszer-termelési
forradalom, amely a kõkorszakban, Kr. e. 8000 körül volt. Ekkor az emberiség
nagyobbik része letelepedett, áttért a földmûvelésre, és azt gondolta, hogy a me-
zõgazdaság minél hatékonyabbá tétele a fejlõdés egyetlen lehetséges útja.

Az élelmiszer-termelési vagy más néven, neolitikus forradalom után egyéb
fontos változások következtek, melyek elvezetnek jelenkori társadalmunkhoz.

Feladat:
Készítsetek idõszalagot, amelyen bejelölitek az emberiség jelentõsebb társa-
dalmi-gazdasági változásait az alábbi információk alapján!
Ezután válaszoljatok a kérdésekre!

1. Neolitikus forradalom (Kr. e. 7000–8000)

Az esemény valahol Délnyugat-Ázsiában kezdõdött – körül, és az emberiség
egyik legfontosabb változásának tekinthetõ. A helyben élés a személyes tulaj-
don elkerítésének és némi birtok hozzácsatolásának lehetõségét nagyban meg-
könnyítette. A történelem elõtti emberek ebben a helyzetben már készleteket
tudtak felhalmozni, és a felesleget el tudták cserélni egymással. Amint a és a
megbízható élelemellátás kiépült, a népesség növekedésnek indult. Ez idõ alatt
kezdett a fontosabbá válni az emberek számára.

2. Ipari forradalom (1780–1850)

Ipari forradalom a neve annak az átfogó társadalmi, és változásnak, amely nagyjából
és között elõször , majd és egyes régióiban zajlott le. Az átalakulás az eleinte szénfûté-
sû gõzgép feltalálásával és elõször a textilüzemekben elindult gépesítéssel kezdõdött.
Az ipari forradalom technológiai és gazdasági folyamatainak a gõzhajtású hajók, csó-
nakok és a gõzvasút bevezetése adott újabb lendületet. Az ipari forradalom komplex
gazdasági-társadalmi átalakulás. Három lényeges folyamata volt: új anyagok feltûnése,
új energia- és erõforrások születése, a gépesítés és a munkaszervezés új formái.

3. Második ipari forradalom (1870–1914)

A második ipari forradalom 1871 és 1914 között új találmányokat hozott a , az , az és
az . Az árucikkek szintén fejlõdésnek indult, az étel, az ital, a ruházat, a közlekedés, a
korai rádiók és elõállításának gépesítése a lakosság szükségleteit szolgálta, egyúttal
egyre több munkahelyet teremtett. A „második ipari forradalom” a világgazdaság át-
rendezõdésével járt együtt: a Föld új és növekvõ súlyú vezetõ hatalmai és az lettek.
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Az ipari forradalmak magját az energiahordozók és az energia felhasználása
képezi: az elsõ ipari forradalom esetében szén- és faalapú gõz, a második ipari
forradalomban a belsõ égésû és elektromos motoros generátorok.

4. Tudományos-technikai forradalom (1945-tõl napjainkig)

Korunk ipari fejlõdését gyakran nevezik „tudományos-technikai forrada-
lom”-nak. Ezen azt értjük, hogy az ipar a tudományos eredmények segítségével
termel újat. Nem mindig volt így. Bõrt cserzeni, acélt gyártani és sok mást az
emberiség jóval azelõtt tudott, hogy fogalma lett volna a folyamat mibenlétérõl.
Az ipar a gyakorlat tapasztalatai alapján fejlõdött, és csak utána következett a
tudományos elmélet kidolgozása. Jellemzõ példa erre: a 18. században találták
fel és vették használatba a gõzgépet. Mûködésének tanulmányozása révén
azonban csak jó száz évvel késõbb született meg a fizika egyik ága, a termodi-
namika tudománya.

Feladat:
1. Válasszatok ki mind a négy forradalmi változásból olyan következménye-

ket, amelyek elõsegítették a jelenleg zajló klímaváltozás kialakulását! Ír-
játok ezeket az idõszalag mellé!

2. Tanulmányozzátok az alábbi grafikonokat, és vessétek össze az elkészített
idõszalagotokkal! Milyen összefüggések figyelhetõk meg a grafikonok és
az általatok készített idõszalag között?

5.1.1. ábra. A szén-dioxid-koncentráció alakulása
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5.1.2. ábra. A világ népességének növekedése a történelem során

5.2. Gazdasági tevékenység és üvegházhatású gázok

A gazdasági tevékenység különféle ágazatai eltérõ módon befolyásolják a glo-
bális klímaváltozást. Ha megmérjük, hogy az egyes szektorok milyen mérték-
ben részesülnek az üvegházgázok kibocsátásából, akkor egyértelmûbbé válik,
hogy hol a legaggasztóbb a helyzet. Az alábbi diagram ezt ábrázolja.

Elemezzétek a kördiagramot és válaszoljatok a kérdésekre!

1. Mely tevékenységek állnak az élen az üvegházgáz-kibocsátás szempont-
jából? Írjátok le sorrendben az elsõ hármat!

2. Melyek azok a területek (körcikkelyek), ahol ti is tudnátok tenni a kibo-
csátás csökkentése érdekében?

3. Melyek azok a területek, ahol inkább csak a kormányok és állami vezetõk
tudnának tenni a kibocsátás csökkentése érdekében?
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5.2.1. ábra. Az üvegházgázok kibocsátása a Földön szektoronként

Az egyik legfontosabb üvegházhatást fokozó gáz a szén-dioxid.

Elemezd a következõ diagramot és válaszolj a kérdésre!
1. Mely tevékenységek állnak az élen a szén-dioxid-kibocsátás szempontjá-

ból? Írjátok le sorrendben az elsõ hármat!
2. Keressetek példákat arra, hogy milyen konkrét tevékenység okoz jelentõs

szén-dioxid- kibocsátást, és az melyik ágazathoz (szektorhoz) tartozik!
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5.2.2. ábra. Szén-dioxid-kibocsátás a Földön szektoronként

(Az összes kibocsátott üvegházgáz 72%-a)

Jelentõs üvegházhatást fokozó gáznak számít a metán is.

Elemezd a következõ diagramot és válaszolj a kérdésekre!
1.Mely ágazatok állnak az élen a metánkibocsátás szempontjából? Írjátok le

sorrendben az elsõ hármat!
2.Keressetek példákat arra, hogy milyen konkrét tevékenység okozhat jelen-

tõs metán- kibocsátást, és az melyik ágazathoz (szektorhoz) tartozik!
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5.2.3. ábra. Metánkibocsátás a Földön szektoronként

(Az összes kibocsátott üvegházgáz 18%-a)

A modulban elõforduló hivatkozások:
5.1.
I. feladat: Daniel Quinn: Izmael. Föld Napja Alapítvány, 1993;
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izmael_%28k%C3%B6nyv%29
Izmael. Könyvajánló olvasható a Tudatos Vásárlók honlapján:
Izmael c. könyv szövege: http://izmael.freeblog.hu/

II. feladat: Wikipedia, neolitikus forradalom szócikk :
http://hu.wikipedia.org/wiki/Neolitikus_forradalom
Wikipedia, ipari forradalom szócikk: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ipari_forradalom
Wikipedia, második ipari forradalom szócikk:
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_ipari_forradalom
Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár – A kémia eredete és tárgya:
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b46/ch01.html
A szén-dioxid-koncentráció alakulása (5.1.1. ábra):
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Carbon_History_and_Flux-2.png
A világ népességének növekedése a történelem során (5.1.2. ábra):
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5.2.
Az üvegházgázok kibocsátása a Földön szektoronként (5.2.1. ábra):
http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Greenhouse_Gas_by_Sector_png
Szén-dioxid-kibocsátás a Földön szektoronként (5.2.2. ábra):
http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Greenhouse_Gas_by_Sector_png
Metánkibocsátás a Földön szektoronként (5.2.3. ábra):
http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Greenhouse_Gas_by_Sector_png
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6. modul
A modul általános leírása

Modulcím 6. Éghajlati rendszerek állapotának leírása
Fejlesztendõ
kompetenci-
ák
(NAT- kom-
patibilitás)

Készségek,
attitûdök

A természettudományos és mûszaki kulcskompetencia, a tudomány mû-
ködésérõl, szerepérõl alkotott kép.
A tényeken (megfigyelések, mérési adatok) alapuló következtetések je-
lentõségének belátása, a tudományos tevékenység iránti bizalom.
A mérésekkel kapcsolatos általános készségek (eszközismeret, haszná-
lat, adatkezelés), konkrétan a hõmérsékletmérés területén.
Anyanyelvi kulcskompetencia, szövegértés, szövegalkotás.
Információkeresés, felhasználás.
Képi információ kezelése (képértelmezés, rajzos kifejezésmód).

Ismeretek Mérés fogalma, szerepe a tudományban.
Távmérés, globális mérõhálózat.
Hõmérséklet fogalma, hõmérsékletmérés elve, hõmérõk típusai, hõmér-
sékleti skálák.
Sugárzás energiája, színkép.
Folyadékkristály-állapot.

Elõzetes
tudás

Készségek Olvasás, információkeresési képesség adott szinten.
Biztonságos laboratóriumi munkavégzés.
Önálló munkavégzés utasítássor alapján.

Ismeretek Anyagszerkezet: részecskeszemlélet, halmazszerkezet-típusok.
Energiafogalom adott szinten.

Kapcsolódás A tananyag
más modul-
jaival

Elõzmény: éghajlati rendszerek.
Kimenet: éghajlati modellek.

Szaktárgyi
területekkel

Fizika: energia fogalma, hõtani alapismeretek, halmazállapot-változá-
sok, fénytan (infravörös fény, spektrum), rádióhullámok.
Kémia: halmazszerkezet, elemek, keverékek összetétele (koncentráció).

A projekten belül ez a modul a rendszerállapot leírásával foglalkozik. A természettu-
dományos mûveltség részeként a tudomány mûködésérõl igyekszik képet adni. Célja,
hogy a tanulók lássák, a tudomány a tényekre alapozza állításait, az elméletek és elõre-
jelzések kiindulópontja, illetve próbája a megfigyelések és mérések adatainak felhasz-
nálása.
A modul bevezetõ részében (a tanóra elején) világítsunk rá arra, hogy a problémák tu-
dományos vizsgálatának alapját az adott rendszerrõl gyûjtött tények képezik. Ezek az
adott rendszer különféle állapotainak leírását, állapotjelzõire vonatkozó adatait jelen-
tik. A tények elemzésével, összevetésével kutatható a változások és folyamatok lefo-
lyása, oksági viszonyaik megértése. A mérési eredmények lesznek az éghajlati model-
lek bemenõ adatai, ezekre alapulnak az éghajlati forgatókönyvek elõrejelzései.
Szintén a tudomány mûködését jellemzi a kutatómunka nemzetköziségének bemutatá-
sa. Az éghajlatkutatásban nélkülözhetetlen a tudományterületek és a nemzetek össze-
fogása, amit a nemzetközi szervezetek (ENSZ, EU) koordinálnak.
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Háttér A tudomány mûködésével kapcsolatos másik kérdéskör a társadalmi támogatás (be-
ágyazottság) problémája. Ez jelenti a társadalom igényeit kielégítõ megrendeléseket, a
tudományos eredmények visszahatását a társadalomra és nem utolsósorban a tudo-
mány anyagi finanszírozását A költséges kutatások (pl. mûholdas mérések) megfelelõ
anyagi hátteret igényelnek, ezért elsõsorban a fejlett országok támogatását kell meg-
nyerni. A kutatási tevékenység elõkészítheti a politikai döntéseket, de nincs közöttük
egyenes összefüggés, pl. azért, mert ilyen összetett probléma esetén többféle következ-
tetés is levonható, illetve a (vélt vagy valós) gazdasági érdekek felülírják a tudósok ál-
tal szükségszerûnek ítélt döntéseket. A fenti szempontok megjelennek az egyes felada-
tokban, de szükség szerint a tanár is hangsúlyozhatja ezeket a csoportmunka során.

Tanulásszer-
vezés

Ajánlás Az ajánlott óraterv csoportmunkára épül, részben kooperatív, részben
szabad munkamegosztásban.

Változatok A 4/B változat mérési gyakorlatot tartalmaz, ajánlható a szakiskoláknak
vagy a labormunkában járatosabb csoportok számára.

Differenciá-
lás

A feladatokban jelzett lehetõségek alapján.
A modul feladatai közül választható egyszerûbb, szövegértés-fejlesztõ vagy összetet-
tebb, mélyebb ismereteket is érintõ feladat. A feladatválasztás igazodhat a csoport ké-
pességszintjéhez, illetve a fejlesztési szükségleteihez.
Vannak rajzos, illetve kísérleti feladatok, ezekben a szaktárgyi ismeretekben gyengébb
tanulók is sikeresek lehetnek.

Tanulási kör-
nyezet

Csoportmunkára (4-5 fõ) berendezett terem, rajzeszközök, lapok, nyomtatott feladatla-
pok (részben színes), kísérleti munkára alkalmas terem, feladatban jelzett eszközök.

Értékelés Diagnoszti-
kus

A bevezetõ részben a tanár az elõzetes tudás felszínre hozását segítõ kér-
déseket tehet fel. Némileg hosszabb idõben rövid diagnosztikus teszt is
íratható. A kettõ kombinációja a tanár kérdéseire való írásbeli válasz-
adás, a válaszokat néhány tanuló felolvassa, érzékeltetve a különféle el-
képzeléseket, tudás- elemeket.

Fejlesztõ
(formatív)

Osztálytermi környezetben, feladathoz kapcsolódó, segítõ értékelés,
visszajelzés.
Csoportmunka során a tanár rövid ideig megfigyeli és szükség esetén se-
gíti az elõrehaladást.
A beadott feladatlapokból összeállítható a projekt portfóliója, ezt írás-
ban lehet értékelni, ami a kompetenciafejlesztés hosszabb távú feladatá-
ban segíthet.

Kiegészítések A modul általános és szakiskolai felhasználásra is alkalmas. Utóbbi iskolatípusban in-
kább a gyakorlati munka (kísérlet, rajzolás) és az egyszerûbb/egyszerûsített szövegér-
tési feladatok alkalmazhatók.
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A modul forgatókönyve

Lépés
(szakasz)

Idõ
(perc)

Feladat
(megnevezés)

Tevékenység
(tanuló/tanár)

Szükséglet
(feltételek, anyag, eszköz)

1. 5 Bevezetõ Tanár: elmondja a modul rövid fel-
vezetõ részét.
Tanulók: figyelnek, jegyzetelnek.

2. 10 Légkör-megfigye-
lések, mérések Ma-
gyarországon
1., 2., 3. feladat
(6.8.)

Üvegházgázok lég-
köri koncentráció-
jának mérése
Magyarországon
(6.7.)

Tanár: kiosztja a feladatlapokat, el-
mondja, hogy melyik csapat melyik
feladatot dolgozza ki.
Ismerteti a feladat idõkeretét.
Tanulók: a feladatokból egyet-egyet
dolgoznak ki a csoportok.
Feladattípusonként egy-egy csapat
szóvivõje mutatja be röviden a fel-
adatot és a megoldást.
A rajzokat mindegyik csapat kifüg-
gesztheti a falra.

Feladatlapok teljes osz-
tálylétszámra, rajz-
lapok, Blue-tech

3. 12 Hõmérsékletmérés,
hõmérõk
1., 2. feladat (6.6.)

Tanár: kiosztja a feladatlapokat, idõt
szab, beszámoltatja a szóvivõket.
Tanulók: a csoportok ugyanazzal a
feladattal foglalkoznak. Mindenki
egyénileg olvassa a feladatlapot,
majd közösen megbeszélik, és vála-
szolnak a kérdésekre. A csoport szó-
vivõje elmondja a megoldásokat.

Feladatlapok, különféle
hõmérõk bemutatásra

4/A
változat

13 Mérési eszközök:
a) Hõmérsékletmé-

rés folyadék-
kristályokkal
(6.5.)

b) Hõmérsékletmé-
rés – elektromos
hõmérõk (6.3.)

c) Hogyan mûkö-
dik a légköri inf-
ravörös érzékelõ
(6.2.)

d) A meteorológiai
radarok mûködé-
se (6.1.)

Tanár: ismerteti a feladatot, kiosztja
a feladatlapot, idõt szab.
Tanulók: szakértõi mozaik módszer-
rel dolgoznak. A szöveget saját cso-
portban olvassák, a szakértõi cso-
portban válaszolnak a kérdésekre, sa-
ját csoportba visszatérve az alapszö-
veget ismertetik, lényegkiemeléssel.

Az eredeti csoportbe-
osztástól függetlenül
négy sarokban munka-
hely a szakértõi csopor-
toknak.

4/B
változat

12 Hõmérséklet-méré-
si gyakorlat (6.4.)

Tanár: elõkészíti a gyakorlati mun-
kát, kiosztja a munkalapokat, szük-
ség szerint ismerteti a feladatot.
Tanulók: a kiadott munkalap alapján
elvégzik a méréseket, feljegyzik a
mérési eredményeket.

Munkalapon szereplõ
anyagok és eszközök

5. 6 Összegzés, zárás Tanár: frontális kérdés-felelet mód-
szerrel összegzi az óra anyagát.
Tanulók: válaszolnak a tanár kérdé-
seire, illetve saját kérdéseket fogal-
maznak meg.

Összegzõ kérdések
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Mellékletek

6.1. A meteorológiai radarok mûködése

A)Az idõjárás-megfigyelés egyik igen fontos eleme a radarral történõ mérés is.
A radar elve egészen egyszerû: Az adó által elõállított rádiójelek a parabola-
antennáról irányítottan kisugárzódnak, ezt követõen az útjukba kerülõ elekt-
romos vezetõk felületérõl visszaverõdnek. Ezt az antennához kapcsolt vevõ-
egység érzékeli. Ha megmérjük a visszavert jel beérkezéséig eltelt idõt, eb-
bõl megállapíthatjuk, hogy a visszaverõ felület milyen távol van tõlünk. Ha
tehát egy ilyen sugárnyalábbal végigpásztázzuk a terepet, képet kapunk az itt
található tárgyak elhelyezkedésérõl.

B)A radar rádiójelet (elektromágneses hullámot) bocsát ki, a kibocsátás idõtar-
tama mikroszekundum (a másodperc milliomod része) nagyságrendû. A me-
teorológiában használt radaroknál ez a sugárnyaláb 1 fokban van szûkítve.
Az 1 fok a felhõk, felhõ- és csapadékelemek pontos érzékeléséhez megfelelõ
érték. Kibocsátás után a radar vár 1 ezredmásodpercet (ìs-ot), míg megjön a
visszaérkezõ jel. Ez a visszhang jöhet vízcseppekrõl, jégkristályokról, hó-
pelyhekrõl, ha a csapadékképzõdés megindult, ezek látszanak.

C)A radar „szeme” igen messzire lát, hatótávolsága 250-300 km. A radarhullá-
mok egy része szóródik a felhõkben, ezért az energiának csak kis része érke-
zik vissza. A kisugárzott és a vett energia között 17 nagyságrend a különb-
ség. A radarnak tehát kis és nagy energiát kell kezelnie, emellett igen jó erõ-
sítõ kell a visszhang felerõsítéséhez. A radar által kibocsátott energia 250
kilowatt (kW = 1000 watt) jelenként, nagyobb idõátlagban viszont a hálózat-
ból felvett átlagteljesítmény mindössze néhány 100 watt.

D)Egy radarberendezés telepítésére, mûködtetésére szigorú szabályok, szabvá-
nyok vonatkoznak, a Sugárbiológiai Intézet minden magyarországi radar su-
gárzását ellenõrzi, hogy a megengedett egészségügyi határérték alatt van-e.
Emellett külön rádióengedély, frekvenciasáv-használati engedély beszerzése
szükséges.

E) A Föld gömbhöz közeli alakja hatással van a radar által végzett mérésekre is,
hiszen a Föld görbülete 250 km-es távolság esetén már kb. 3,5 km-t jelent,
aminek következtében például a távolban lévõ alacsony szintû felhõk már
nem vagy csak alig láthatók. Jelentõs hatással van a domborzat is a radar által
belátott területre, gondoljunk csak egy hegyekkel, hegységekkel tarkított or-
szágra, ahol sem a völgyekben, sem a hegyek ormain nem ajánlatos radart te-
lepíteni.

F) A meteorológiai radarberendezéseket az ún. radarszélmérésre is használják.
Erre a célra az ún. „Doppler-radar” szolgál, amely nemcsak a visszaverõdést
okozó csapadékelemek helyzetét érzékeli, hanem azok közeledõ-távolodó

123

6. modul



mozgását is. A Doppler-radar mûködése a kibocsátott és visszaérkezõ jelek
összehasonlító mérésén alapul. A beérkezõ és a kibocsátott hullámok egy-
máshoz képest térben eltolódnak, ez a rádióhullámok jellemzõinek mérésé-
vel jól követhetõ. Ha a visszaverõdést okozó tárgy (pl. zivatarfelhõ) közele-
dik vagy távolodik, akkor a hullámok eltolódása is változik, amibõl a sebes-
ség kiszámítható. Doppler-radar esetén gyakran derült idõben is van
visszhang. Mivel ekkor nincsenek vízcseppek a levegõben, ebben az esetben
apró légörvények (mikroturbulenciák) okozzák a visszhangot, melyek mére-
tei a cm-tõl a m-esig terjednek. Ilyenkor ingadozások vannak a szélsebesség-
ben és a szélirányban is, ezért idõlegesen megnõhet a levegõ sûrûsége. A le-
vegõ törésmutatója a hõmérséklettõl és a nedvességtõl függ, ha a sûrûség
nem egyenletes, a törésmutató is változik, itt a hullámok szóródnak. A válto-
zó sûrûségû levegõrõl visszaverõdõ jeleket szintén fel lehet használni szél-
mérésre, ezen alapszik az ún. windprofiler vagy szélprofil-meghatározás is.

Válaszoljatok az egyes szövegrészekre vonatkozó kérdésekre!
A) 1. Mi alapján történik a távolság mérése?

2. Milyen szakaszokra osztható a radar mûködésének folyamata?
B) 1. Milyen idõmértékegységek szerepelnek a szövegben?

2. Mekkora szélességû az idõjárási radarok által kisugárzott jel?
C) 1. Hány nagyságrend a különbség a kisugárzott és a vett jelek energiája kö-

zött?
2. Hányszor nagyobb a jelek csúcsenergiája, mint a radar átlagos energiafel-

vétele?
D) 1. Mit jelent a radarokra vonatkozó „egészségügyi határérték”?

2. Milyen ellenõrzés és engedélyezés szükséges a radarok mûködtetéséhez?
E) 1. Miért nem lehet korlátlan a radar hatótávolsága?

2. Mennyivel lát a földfelszín fölé egy radar, ha 250 km távolságban mér?
F) 1. Hogyan mûködik a Doppler-radar?

2. Mit érzékel a Doppler-radar?

6.2. Hogyan mûködik a légköri infravörös érzékelõ (AIRS)?

Olvassátok el az alábbi szöveget!

A mûszert az éghajlatkutatásban az üvegházgázok, fõként a szén-dioxid légköri
koncentrációjának mérésére használják. A mûhold 700 km magasságban ke-
ring, és a rajta elhelyezett mûszer a légkör 8 km-es magasságban vett rétegének
összetételét méri. A mûszert a NASA és a Lockheed–Martin cég együttmûköd-
ve fejlesztette ki.
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A mérés elve: A légkörben lévõ molekulák elnyelik az infravörös fény ener-
giájának egy részét. Ennek hatására a molekula atomjainak rezgési és forgási
energiája megváltozik. Az elnyelés sajátosságai jellemzõek a gázok részecskéi-
re. A kapott információ alapján meghatározható a légkör vizsgált részének
összetétele. Ezzel az eljárással folyamatosan és a Föld nagy részére kiterjedõen
mérhetõ (a légkör nagyobb magasságában is) az üvegházgázok koncentrációja.

A mérõmûszer két fõ egységbõl áll:
• érzékelõ és adatkiolvasó egység (3,7–15,4 mikron hullámhosszra),
• rezgésmentes és hosszú élettartamú hûtõegység (–215 oC hõmérsékleten tart-

ja az érzékelõt, így csökkenti a közvetlen környezet zavaró hatását).
A mûszer lelke a hûtött színképelemzõ egység, amely a teljes mérési tarto-

mányban nagy érzékenységet biztosít. Innen egy nagy érzékenységû Hg-Cd-Te
érzékelõre kerülnek az infravörös jelek. A szerkezet egyszerre 2378 színkép-
mintát képes elemezni. Ez a teljesítmény elengedhetetlen a felhõs idõben törté-
nõ hõmérsékletméréshez.

A berendezés forgatható antennája 49,5 fokos szögben fogja át a vizsgált lég-
köri területet. A legkisebb mérhetõ terület 13,5 km nagyságú. A mérések 8/3
másodpercenként ismétlõdnek, minden alkalommal 90 minta készül a terület-
rõl. Egy mérés idõtartama 22,4 ezredmásodperc (ms). Mindegyik mérés tartal-
mazza a 2378 színképmintát.

A hordozó mûhold fedélzetén vannak látható- (VIS) és közeli infravörös
(NIR) hullámhossz- tartományban mûködõ érzékelõk is. Ezek felbontóképessé-
ge 2,3 km. Ez a (VIS/NIR) rendszer jó képet ad az alacsony szintû felhõzetrõl.

A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre!
1. Milyen elõnyei lehetnek a Föld körül keringõ mûholdakról végzett méré-

seknek?
2. Milyen adatokat kapnak a kutatók az infravörös érzékelõ segítségével?
3. Ismertessétek röviden a mérés elvét!

6.3. Hõmérsékletmérés – elektromos hõmérõk

Olvassátok el az alábbi szövegeket!

A folyadékos hõmérõk mellett – és egyre inkább helyettük – többféle elektromos
hõmérõ is alkalmazható. Ezek kijelzõvel vannak ellátva, melyrõl könnyen leol-
vasható a mért hõmérséklet. Ezeket a típusokat digitális hõmérõknek is nevezik.
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Termoelem

A termoelemek két különbözõ anyagú, egyik végükön összeforrasztott drótból
állnak. Ez a pont a termoelem ún. „érzékelõpontja”. Ha a szabadon maradt két hu-
zalvéget mérõmûszerhez csatlakoztatjuk, majd az érzékelõpontot megmelegít-
jük, a mûszer feszültséget jelez. A jelzett termofeszültség hõmérsékletfüggõ.

A leggyakrabban alkalmazott termoelemek vas- és konstantán-, illetve réz-
és konstantándrótból készülnek. (A konstantán 55% Cu és 45% Ni ötvözete.)
A vas-konstantán termoelemek –200 °C – +1000 °C hõmérséklet-tartományban
használhatók A forrasztási pont hõmérsékletét 1 °C-kal növelve, 0,00005 V ter-
mofeszültség-növekedés adódik A réz-konstantán termoelem –200 és +600 °C
hõmérséklethatár közt alkalmazható, 1 °C hõmérséklet-változásra 0,00004 V
feszültség változást ad. Tudományos vizsgálatoknál +1700 °C-ig platina-plati-
naródium, illetve a nikkel-krómnikkel (0 °C-tól +1200 °C-ig) termoelemeket
használják. A kereskedelemben kapható termoelemek vékony vezetékeit egy-
mástól elszigetelve, fémtokba zárják. A fémtokot megbontani nem szabad, a
termoelem a csõ végén lévõ kivezetések segítségével csatlakoztatható a mérõ-
mûszer áramkörébe.

Ellenállás-hõmérõ

Mûködésük alapja, hogy a fémek elektromos ellenállása a hõmérséklettel válto-
zik. Ha a huzal ellenállását mérni tudjuk, meghatározhatjuk a huzal hõmérsék-
letét. Olyan anyagból készült huzalokat alkalmaznak, amelyek a hõmérséklet
hatására jelentõsen változtatják az ellenállásukat.

Termisztor

A termisztor elnevezés csak az ún. félvezetõ-ellenállásokra használatos. A ter-
misztorok hõ okozta ellenállás-változása kb. egymilliószor nagyobb, mint a fé-
meké. Kis méretüknek és nagy hõérzékenységüknek köszönhetõen alkalmasak
kis kiterjedésû testek, kis légterek hõmérsékletének mérésére és gyors
hõváltozások követésére.

A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre!
1. Mibõl áll a termoelem és hogyan mérhetõ vele a hõmérséklet?
2. Milyen fémek (elemek és ötvözetek) használhatók termoelem készítésre?
3. A fémek mely elektromos tulajdonsága (hõmérsékletfüggõ változása)

alapján készíthetõ még hõmérõ?
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6.4. Hõmérsékletmérési gyakorlat

Végezzétek el az alábbi méréseket!

Anyagok: Ioncserélt víz13 és ebbõl készített jégkockák.
Eszközök: elektromos melegítõlap vagy Bunsen-égõ, laboratóriumi higanyos
hõmérõk, digitális hõmérõk, Bunsen-állvány, lombikfogó, üvegbot.

A mérés menete:

a) Olvadó jég (víz olvadáspontjának) hõmérsékletének mérése

200 ml-es fõzõpohárba helyezzünk néhány db, ioncserélt vízbõl készült jégkoc-
kát, és öntsünk rá elõhûtött ioncserélt vizet! Helyezzünk el a lombikban áll-
ványba rögzített higanyos hõmérõt, és mérjük a hõmérsékletet 10 másodper-
cenként! (A változás sebességének megfelelõen választhatunk más mérési
idõtávokat is.) Jegyezzük fel az adatokat, és készítsünk táblázatot (esetleg grafi-
kont)!

Végezzük el a mérést digitális hõmérõ alkalmazásával is!
(Ha mindkét típusú hõmérõvel egyszerre mérünk, két tanuló végezze a leolvasá-
sokat.)

b) Forrásban lévõ víz (víz forráspontjának) hõmérsékletének mérése

200 ml-es lombikba öntsünk kb. 50 ml ioncserélt vizet! Helyezzük elektromos
vagy Bunsen-égõvel fûtött melegítõlapra és melegítsük forrásig! Állványba
rögzített hõmérõvel mérjük a hõmérsékletet a forrás megindulása elõtt kezdve
és azt követõen néhányszor 10 másodpercig. Jegyezzük fel az adatokat és ké-
szítsünk táblázatot (esetleg grafikont)!

Végezzük el a mérést digitális hõmérõ alkalmazásával is!
(Ha mindkét típusú hõmérõvel egyszerre mérünk, két tanuló végezze a leolvasá-
sokat.)

Kérdés:
Miért állandósul a hõmérséklet az olvadás és a forrás alatt?
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6.5. Hõmérsékletmérés folyadékkristályokkal

Olvassátok el az alábbi szöveget!

A folyadékkristályok átmenetet képeznek a szilárd kristályok és folyadékok kö-
zött. Ezek az anyagok hosszú, vékony, molekulákból állnak, amelyek rétegeket
alkotva egymás mellé rendezõdnek. Hasonlóan ahogy a ceruzák és tollak teszik
egy dobozban. Ha egy ilyen dobozban az egyik ceruzát eredeti helyzetébõl el-
mozdítjuk, egy bizonyos pontig a többi ceruza és toll is mozog, és még mindig
csak egyetlen réteg lesz. Ha viszont egy ceruzát nagyon elmozdítunk, az rá-
csúszhat a többi tetejére.

Miért változik meg egy folyadékkristály színe a hõmérséklet változásával?

A folyadékkristály rétegeirõl a
beérkezõ fehér fény színes
fényként verõdik vissza. Talán
sokan megfigyeltek már hason-
ló jelenséget egy víztócsa tete-
jén vékony réteget alkotó csepp
olaj révén. Az ilyenkor látható
színek attól függenek, hogy az
olajréteg felszíne és az alatta
lévõ vízréteg teteje között mek-
kora a távolság.

A folyadékkristályok részecskéinek rétegei közötti távolság függ a hõmér-
séklettõl. Nagyobb hõmérsékleten a folyadékkristály molekulái gyorsabban re-
zegnek, ami megnöveli a rétegek közötti távolságot. Ez a távolság szabja meg,
hogy milyen színû fény nyelõdik el vagy erõsödik fel, ezért a folyadékkristá-
lyok színe a hõmérséklet változásával változik.

Vannak olyan folyadékkristályok, amelyek 2-3 °C hõmérséklet-változásra
a teljes színskálán keresztül változtatják a színüket, másoknál ehhez 10-20 °C
hõmérséklet-változás kell. A folyadékkristályokat általában néhány °C hõ-
mérséklet-tartományban tizedfoknyi pontosságú hõmérsékletmérésre hasz-
nálják. A kereskedelemben kaphatók folyadékkristály-bevonatos mûanyag
fóliák, pl. lázmérõk, akváriumi hõmérõk.

A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre!
1. Milyen alakúak a folyadékkristályok molekulái?
2. Mitõl függ a folyadékkristályok színe?
3. Hogyan tudja befolyásolni a színt a hõmérséklet?
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6.6. Hõmérsékletmérés, hõmérõk

1. feladat:
Olvassátok el az alábbi szövegeket!

Mi a hõmérséklet?
A hõmérséklet az anyagot felépítõ részecskék rendezetlen mozgásával (annak
átlagos energiájával) kapcsolatos mennyiség. Két test hõmérséklete nem adódik
össze, hanem kiegyenlítõdik. Ez a folyamat végbemehet hõáramlás, hõvezetés
és hõsugárzás során.

Hogyan mérhetõ a hõmérséklet?

A mérés többféle fizikai jelenségen alapulhat:
• testek térfogatának megváltozása,
• fémek elektromos ellenállásának megváltozása,
• a termoelektromosság függése a hõmérséklettõl,
• az egymással érintkezõ testek hõmérsékletének kiegyenlítése,
• azonos hõmérsékleten végbe menõ folyamatok (pl. halmazállapot-válto-

zások).

Milyen hõmérsékleti skálákat használhatunk?

CELSIUS-SKÁLA:
A mindennapi életben leggyakrabban alkalmazott skála. Bevezetõje Anders
Celsius.
A skálának két alappontja van:

• a légköri nyomáson olvadó jég hõmérséklete (0 °C),
• a forrásban levõ víz hõmérséklete (100 °C).

A két alappont közötti hõmérsékletet Celsius 100 részre osztotta.
Mértékegység: oC.

KELVIN-SKÁLA:
Ez az abszolút hõmérsékleti skála, bevezetõje William Thomson Kelvin.
A hõmérsékletnek létezik minimumértéke, ahol a részecskék átlagos mozgási
energiája minimális. Ezt nevezzük abszolút nullafoknak, ez a Kelvin-skála nul-
lapontja (Celsius-skálán: –273 oC). Egységének ugyanakkorát választottak,
mint a Celsius-skála egy foka. Ez a skála „abszolút”, mert értéke egyenesen ará-
nyos a részecskemozgás energiájával (ezért ellentétben a Celsius-skálával,
nincs negatív értéke).
Mértékegység: K (kelvin).
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A hõmérséklet jele mindkét skála esetén: T.
A Celsius-skála és a Kelvin-skála közötti átszámítás:
T(K) = T(ºC) + 273 vagy T(ºC) = T(K) – 273.

Kérdések:
1. Milyen folyamatok során mehet végbe két test hõmérséklet-kiegyenlítõ-

dése?
2. Milyen változások adták az alappontját a Celsius-skálának?
3. Miért éppen ezeket választotta Celsius?
4. Miért nevezhetõ abszolútnak Kelvin hõmérsékleti skálája?

2. feladat:
Olvassátok el az alábbi szövegeket!

Milyen hõmérõtípusok vannak?

1. Folyadékhõmérõk
Ezek a leggyakrabban használt hõmérõk. A megfelelõ folyadék a hõtágulási jel-
lemzõ, a fagyás- és forráspont alapján választható ki. Legtöbbször higanyt vagy
valamilyen szerves folyadékot (metilalkohol, borszesz) alkalmaznak.

a) Higanyhõmérõk
• Egy henger vagy gömb alakú tartály hajszálcsõben folytatódik, ezt töl-

tik meg higannyal. A hõtágulás miatt a higanyoszlop vége a kapilláris-
ban a hõmérsékletnek megfelelõen emelkedik vagy süllyed.

• A higanyoszlop feletti hajszálcsövet légritkítottá teszik, megakadá-
lyozva a Hg oxidálódását.

• Mérési tartomány: –39 °C – +155 °C.
b) Szerves folyadékkal töltött hõmérõk

Az alkalmazott folyadékok (metilalkohol, borszesz, petroléter stb.) fa-
gyáspontja alacsonyabb a Hg-énál (így a méréshatár nagyobb a negatív
tartományban).

2. Fémhõmérõk
Ezek mûködése a fémek különbözõ mértékû hõtágulásán alapszik. Egy nagy és
egy kis hõtágulású fémszalagot összehegesztve kapjuk az ún. bimetall szalagot.
Az ilyen kettõs fémszalag a hõmérséklet változásakor meggörbül. A görbület
iránya és mértéke a hõmérséklet-változástól függ, így alkalmas annak mérésére.

3. Elektromos hõmérõk
A hõmérséklet elektromos meghatározására három lehetõség áll rendelkezésre:

• termoelektromos jelenség,
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• fémek hõ okozta ellenállás-változása,
• félvezetõk (termisztorok) hõ okozta ellenállás-változása.

Kérdések:
1. Milyen körülmények között célszerûbb szerves folyadékkal töltött hõ-

mérõt alkalmazni a higanyos helyett?
2. Milyen elven mûködnek a bimetallos hõmérõk?
3. A fémek mely elektromos jellemzõje változik meg a hõmérséklet-változás

hatására?

6.7. Üvegházgázok légköri koncentrációjának mérése
Magyarországon

Olvassátok el az alábbi szöveget!

Ez a mérési program az USA és Magyarország tudományos együttmûködése
keretében indult. Célja a szén-dioxid légköri koncentrációjának és változásának
hosszú távú mérése, erre alkalmas magyarországi mérõállomás kialakítása volt.

A nyugat-magyarországi Hegyhátsál település melletti sík területen, 248 mé-
ter magasságon található tv- és rádiótorony alkalmas helyszín volt az állomás
számára. A torony környezetében mezõgazdasági területek vannak, fõként
szántóföldek kisebb erdõfoltokkal tarkítva.

1994 szeptemberében megkezdõdtek a CO2-átlagkoncentráció-, valamint a
hõmérséklet-, páratartalom- és szélprofilvizsgálatok. A szén-dioxid-koncentrá-
ció rövid távú változásainak mérése (CO2-fluxus) 1997 áprilisában indult meg.
A torony a NOAA ESRL (National Oceanic and Atmospheric Administration –
Earth System Research Laboratory, az USA Nemzeti Óceán és Légkör Hivata-
lának Földi Rendszerek Kutatólaboratóriuma) nemzetközi légkörkutató mérõ-
hálózat tagja is. Az állomás mûszerei 2 métertõl 115 méterig összesen 5 szinten
kerültek elhelyezésre.

A levegõbõl hetente egy alkalommal vesznek mintát üvegpalackba, amit a
NOAA ESRL Globális Monitoring Osztálya elemez a CO2-, CH4-, CO-, H2-,
N2O- és SF6-tartalomra. A mintát a Coloradói Egyetem Sarkvidék és Alpok Ku-
tatóintézete is vizsgálja a szén és az oxigén izotópjaira (13C és 18O). 1998-ban
az állomás egy japán tulajdonú CO2-mérõvel bõvült. A függõleges irányú, ma-
gassággal változó gázkoncentráció-mérések kiterjesztése érdekében egy kis re-
pülõgéppel is végeznek mintavételt a torony körzetében. A légköri mintákat
2006-tól egy korszerû gázelemzõ mûszerrel a vétel helyén is vizsgálhatják.
Legújabban egy gázkromatográf kezdte meg mûködését, amely a CH4, CO,
N2O és SF6 koncentrációját méri.
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A torony a kialakuló európai mérõhálózathoz is kapcsolódik. Ezeknek a mé-
rõtornyoknak a feladata a kiotói szerzõdésben szabályozott üvegházgázok mé-
rése, nagypontosságú adatszolgáltatás az éghajlatkutatók számára.

A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre!
1. Milyen méréseket végeznek a torony mûszereivel?
2. Miért fontos a mérõhely környezetének megfelelõ kiválasztása?
3. Milyen nemzetközi kapcsolatok segítik a kutatásokat?

6.8. Légkörmegfigyelések, mérések Magyarországon

1. feladat:
Olvassátok el az alábbi szöveget!

A Légköri Környezet Megfigyelési Osztály tevékenysége:
• Az OMSZ megfigyelõállomásainak és eszközeinek fenntartása és mûköd-

tetése.
• Rendszeres felszíni és légköri környezeti mérések végzése a Meteorológi-

ai Világszervezet (World Meteorological Organisation – WMO) Globális
Megfigyelési Rendszere (Global Observation System – GOS) keretében.

• Magaslégköri rádiószondás mérések végzése a GOS keretében.
• Idõjárási radarok mûködtetése, mérések és adatfeldolgozás. Mûholdve-

võk üzemeltetése, mûholdas adatok vétele.
• Mérõmûszerek fenntartása és ellenõrzése, érzékelõk hitelesítése.
• Mérõmûszerek és eljárások fejlesztése.
• Módszertani fejlesztések bevezetése.
• Mérési adatok szolgáltatása a központi adatbázisból hazai és külföldi fel-

használók részére.

A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre!
1. Végez-e a bemutatott Megfigyelési Osztály nemzetközi hálózatban folyó

méréseket?
2. Soroljátok fel azokat a konkrét tevékenységeket, amelyek valamilyen

nemzetközi együttmûködéssel járnak!
3. Milyen mérési, megfigyelési eljárásokkal szereznek adatokat az állomás-

tól távolabbi térségek légköri állapotáról?
4. Fogalmazzátok meg néhány mondatban az éghajlatkutatás nemzetközi

munkamegosztásának jelentõségét!
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2. feladat:
Olvassátok el az alábbi szövegeket!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlat-kutatási tevékenysége

A) Adatrögzítés, ellenõrzés
A csapadékkal kapcsolatban az 1901–1950 közötti idõszakra 15 állomás napi
csapadék adatai kerültek a rendszerbe. Emellett az 1967–1997 közötti évekre
több állomás csapadékintenzitás adatait rögzítették kollégáink. A szél- és nap-
energia témájú NKFP keretében folyik a szélszalagok digitalizálása. Az opera-
tív munkák (pl. csapadéklapok ellenõrzése, rögzítése, klímaállomások, automa-
ták adatainak ellenõrzése) az elõírásoknak megfelelõen zajlott. A Központi Sta-
tisztikai Hivatal, illetve a Meteorológiai Világszervezet (WMO) számára
rendszeresen elkészítettük a napi és a havi jelentéseket.

B) Állami és üzleti célú éghajlati elemzések
2004 elsõ felében a Balaton alacsony vízállása miatt, 2005-ben pedig a szokat-
lan nyári idõjárás kapcsán több feldolgozás, cikk és elõadás készült. A szélsõsé-
ges idõjárási helyzetek vizsgálatai a katasztrófavédelem és a klímaváltozás té-
maköréhez illeszkedtek. A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen havi, év-
szakos, illetve éves elemzéseket jelentettünk meg rendszeresen a Szolgálat
honlapján és a Légkörben. 2004-ben és 2005-ben is megjelent a globális éghaj-
latról szóló WMO-értékelések magyar fordítása.

C) Éghajlati adatszolgáltatás
A különbözõ nemzetgazdasági ágazatokat képviselõ cégek, bíróságok, ügyész-
ségek és rendõri szervezetek számára operatív módon szerzõdéses keretben
vagy egyedi megkeresésekre adatszolgáltató és adatértékelõ tevékenységet
folytatunk, amelyek száma az elmúlt két évben tovább nõtt.

A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre!
A) 1. Milyen idõjárási jellemzõkrõl rögzítettek adatokat a kutatók?

2. Milyen szervezeteknek és milyen rendszerességgel szolgáltattak adato-
kat?

B) 1. Milyen rendkívüli idõjárási helyzetek jelentettek többlet feladatokat?
2. Hogyan segítették a kutatók a globális éghajlati helyzet széleskörû meg-

ismertetését?
C) 1. Mondjatok példákat olyan cégekre, gazdasági tevékenységekre, amelyek

számára fontosak lehetnek a kutatók által feldolgozott éghajlati adatok!
2. Milyen okokból kérhet éghajlati adatokat a mentõszolgálat vagy a ka-

tasztrófavédelem?
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7. modul

A modul általános leírása

Modulcím 7. A természeti környezet változása az emberi tevé-
kenység következtében

Fejlesztendõ
kompetenciák
(NAT-kom-
patibilitás)

Készségek,
attitûdök

Grafikonértelmezés, összefüggés-keresés, gondolkodás- fejlesztés,
problémafelvetés.

Ismeretek Üvegházhatású gázok kibocsátási területei, globális hõmérséklet-válto-
zás, élelmiszer-kilométer.

Elõzetes
tudás

Készségek Grafikonok ismerete, rendszerszemlélet.

Ismeretek Természeti környezet, globális változás, antropogén hatás, a természeti
rendszer ismerete.

Kapcsolódás 2., 3., 5., 6., 8.modul.

Földrajz, kémia, fizika.

Háttér A „mi van most a világban” modul igen széles anyagot ölel át. Az óravázlat elkészíté-
sénél figyelembe vett szempontok: a rendszer felépítésének tudatosítása, a természeti
környezet eddigi globális változásának értelmezése, egy példa alapján az emberi tevé-
kenység hatásának bemutatása.
A 45 perc kevés arra, hogy teljes, átfogó képet kapjon a tanuló. Érdemes az érdeklõdés-
nek megfelelõ házi feladattal kiegészíteni az órai munkát. A megadott feladatok közül
is lehet válogatni.

Tanulásszer-
vezés

Ajánlás A modul tanórai feldolgozása frontális és egyéni munkára épül fõleg.
A csoporton belül pármunkára is sor kerül könnyebb grafikonok értel-
mezésénél.
A rendszer változásainak tanulmányozása nehéz feladat. Az összefüggé-
sek kereséséhez szükség van tanári segítségre, ezért ajánljuk a tanulás-
szervezésnek ezt a módszerét.
Érdemes az idõkre nagyon figyelni, mivel mindegyik feladat teret enged
a hosszabb beszélgetéseknek.

Változatok A pedagógiai leírásában az 1. szakasz egy ismétlõ feladatlap (ábra) kitöl-
tését is jelentheti.
A pedagógiai leírásban a modul feldolgozása során a 2–3–4. szakasz
szakértõi mozaikkal is történhet gyakorlott csoportok esetén.
A grafikonelemzés kérdéseire adott válaszokat érdemes közösen is meg-
beszélni, mert nehéz a feladat.
A 7.2. melléklet feladataihoz a tanárnak érdemes elõre kiválasztani
egy-két élelmiszert, s elkészíteni elõre a szállítási útvonalát.

Differenciá-
lás

A differenciálás lehetõsége fõleg az egyéni munkánál adott. A 2. melléklet feladatai
differenciáltan is kiadhatók.

Tanulási kör-
nyezet

Az osztályterem elrendezésénél megtartható a 4-5 fõs csoport elrendezés, de a pármun-
ka nem igényli ezt. Fontos, hogy a diákok csoporton belül rendezõdjenek párokba.
Szükség lehet PC-re, kivetítõre. Nyomtatott feladatlapok: 1. és 2. melléklet. Segéd-
anyag: az IPCC-jelentés 22–23. oldala.

Értékelés Diagnoszti-
kus

Az 1. szakaszban kiadott kérdések, feladatok.

Formatív A feladatok kapcsán visszajelezhetnek a diákok a feladatok nehézségé-
rõl, érdekességérõl.
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A modul forgatókönyve

Lépés
(szakasz)

Idõ
(perc)

Feladat
(megnevezés)

Tevékenység
(tanuló/tanár)

Szükséglet
(feltételek, anyag, eszköz)

1. 8 Elõzmények rövid
összefoglalása
A rendszerrõl készí-
tett plakát alapján
rövid helyzetelem-
zés

Tanár: a diákok által készített plaká-
tok segítségével átismétli a Rendszer
és környezete ábrát.
Tanulók: kérdésekre válaszolnak,
megállapításokat mondanak.

Plakátok, esetleg
projektor, számítógép.
(A plakátok az Éghajla-
ti rendszerek… modul-
nál készülhetnek el.)

2. 10 Pármunka

Globális hõmérsék-
letváltozás, világ-
szintû eltérések
(7.1.)

Tanár: ismerteti a feladatot.
Tanulók: az egyik diák az egyik fel-
adatot mondja el a társának, a másik
diák pedig a másik feladatot.
A grafikonok alapján válaszolnak a
kérdésekre.

7.1. melléklet

3. 6 Közös megbeszélés Tanár: kiválaszt egy csoportot, és
egyezteti a megoldást a diákokkal.
Tanulók: kiegészítik az észrevétele-
ket.

4. 10 Egy példa arra,
hogy miért növeke-
dett antropogén ha-
tásra a szén-dioxid
a légkörben: élelmi-
szer- kilométer
Egyéni munka,
majd csoporton be-
lüli megbeszélés
A megmaradt fel-
adat házi feladat le-
het
(7.2.)

Tanár: kiosztja a feladatlapokat.
Ismerteti a feladatokat.
Tanulók: önállóan dolgoznak a fel-
adatokon, majd egyeztetik csoporton
belül a megoldásokat.

7.2. melléklet
vonalzó, földrajzatlasz

5. 10 Összegzés: az egyé-
ni feladat és a többi
feladat kapcsolata

Tanár: az élelmiszer-kilométer fel-
adatai alapján visszatér a szén-dio-
xid-kibocsátás magyarázatára.
Tanulók: figyelnek, kiegészítenek.
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Mellékletek

7.1. Globális hõmérsékletváltozás, világszintû eltérések

7.1.1. ábra. Világszintû eltérések az 1961–1990-es idõszak átlagához képest

A három grafikon a mért adatok alapján mutatja az eltéréseket.
A globális átlagos tengerszint esetében az árapálymércék a mûholdas adato-

kat dolgozták fel.
Az északi félteke takarója a március-áprilisi idõszakot mutatja.
A fekete vonal az átlagolt értékeket, míg a körök az adott év átlagértékeit

mutatja.
Az árnyékolt sáv a bizonytalansági tényezõk figyelembevételével készült.

Kérdések:
1. Mikorra tehetõ az elmúlt legmelegebb 12 év?
2. Mennyit melegedett a földfelszín 1950 óta?
3. Mekkora most a földfelszín átlaghõmérséklete?
4. Mennyit változott a tengerszint 1950 óta?
5. Mi történt az utóbbi évtizedben az északi félteke hótakarójával?
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7.1.2. ábra. A Föld átlaghõmérsékletének eltérése az 1901–1950-ben mért

átlaghoz képest

A grafikonokon a fekete vonal az 1906 és 2005 közötti idõszak évtizedes át-
lagainak eltérését ábrázolja az évtizedek közepeihez igazítva. A viszonyítási
alap az 1901–1950-es évek átlaga.

A sötétszürkével lefedett sáv 5 olyan éghajlati modell átlagát mutatja, ame-
lyekben csak a naptevékenység és vulkánkitörések mint természeti kényszerek
hatását vették figyelembe.

A fekete vonal mentén szürkével árnyalt sáv 14 olyan éghajlati modell átla-
gát mutatja, melyekben a természeti és antropogén (emberi tevékenységbõl
származó) kényszereket is figyelembe vették.

Kérdések, feladatok:
1. Vizsgáljátok meg a szárazföldi átlag eltéréseit idõben is és térben is!
2. Mit jelent a csak természetes kényszerek okozta változás?
3. Milyen más hatások okoztak még eltérést?
4. Nézzetek utána, hogy mit jelent az antropogén kényszer!
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7.2. Élelmiszer-kilométerek

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a közlekedés és a szállítás révén igen jelentõs mennyi-
ségû üvegházhatás jut a légkörbe. Tudjátok-e, hogy az asztalra került ételek,
mennyit utaztak, mielõtt odakerültek? Vajon mennyi szén-dioxid-kibocsátással járt
mindez? Az élelmiszerek szállítása természetesen növeli az üvegházgázok kibo-
csátását, mert a szállítóeszközök (kisteherautó, hajó, vonat, repülõgép) mûködésük
során ezeket a gázokat a légkörbe engedik. Ezt – egyszerûsítve – az „élelmiszer-ki-
lométer” nevû fogalommal szokták körülírni. (Angolul „food-miles”, mert az an-
golszász országokban a kilométer helyett mérföldet használnak.)

Feladatok:
1. Keressünk élelmiszer-kilométereket!

Honnan kerül a paradicsom az asztalra? Magyarországon szerencsére igen jók az
adottságok ahhoz, hogy kiváló minõségû paradicsomot lehessen termeszteni. Ez
azonban az év egy bizonyos idõszakára korlátozódik. Nézzük meg mi a helyzet ak-
kor, amikor magyar paradicsom nem kerülhet az asztalra, legfeljebb üvegházból.

A paradicsom útja a termelõtõl a fogyasztóig

Tegyél X-et oda, ahol az elsõ oszlopban felsorolt anyagok vagy jelenségek elõ-
fordulnak!

Termesztés
üvegházban

Szállítás a
csomagolást
végzõ üzem-

be

Szortírozás
és csomago-

lás

Szállítás az
áruházba

Áruház
(szuper-mar-

ket, hiper-
market)

Hazaszállítás Paradicsom
az otthoni
asztalon

Kõolaj, föld-
gáz vagy
benzin fel-
használása

Szén-dioxid
keletkezése

Szemét ter-
melése

139

7. modul



2. Keress egyéb élelmiszereket, amelyeknek tudod az útját a termeléstõl
(vagy tenyésztéstõl) a fogyasztóig! Készíts táblázatot úgy, ahogy fent lá-
tod! A képek helyett készíts rajzokat!

3. Az alábbi képeken különféle szállítási formákat látsz. Tedd sorrendbe
õket az alapján, hogy mennyi szén-dioxid termelésével jár alkalmazásuk!

4. Honnan érkeznek az alábbi élelmiszerek?
Mennyi szén-dioxidot termel a szállításuk?
a) kivi, b) banán, c) narancs, d) tea, e) lazac, f) kávé

5. Mérjétek le Magyarország és az adott ország távolságát (használjátok a
Google Earth nevû programot), majd számoljatok a szén-dioxid-kalkulá-
tor segítségével! Az egyszerûség kedvéért az adott ország fõvárosa és Bu-
dapest közötti távolságot használjátok!

Az alábbi szén-dioxid-kalkulátor nem pontos, mert több tényezõt nem
vesz figyelembe, de hozzávetõlegesen megmutatja, mennyi szén-dioxid
termelõdik, ha autóval, repülõvel vagy vonaton történik a szállítás!
a) Ha autóval történik a szállítás, 4,47 km megtétele alatt termelõdik 1 kg

szén-dioxid, azaz 1 km megtétele 0,22 kg szén-dioxid kibocsátását
eredményezi.

b) Ha repülõvel történik a szállítás, 5,5 km megtétele alatt termelõdik
1 kg szén-dioxid, azaz 1 km megtétele 0,18 kg szén-dioxid kibocsátását
eredményezi.

c) Ha vonattal történik a szállítás, 16,03 km megtétele alatt termelõdik
1 kg szén-dioxid, azaz 1 km megtétele 0,062 kg szén-dioxid kibocsátá-
sát eredményezi.

6. Bizonyos élelmiszerek esetében (pl. tea, banán) nincs választási lehetõsé-
günk, mert Magyarországon nem lehet õket megtermelni, más esetekben
azonban van! Soroljatok fel olyan élelmiszereket, amelyeket Magyaror-
szágon is elõ lehet állítani, de külföldrõl is behozzák!
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8. modul

A modul általános leírása

Modulcím 8. Változások
Fejlesztendõ
kompetenci-
ák
(NAT-kom-
patibilitás)

Készségek,
attitüdök

Információkezelés: adatgyûjtés, adatok közti összefüggések megke-
resése.
Kooperáció.
Önellenõrzés
Elemzés, értékelés.
Képi információk kezelése.
Környezettudatos gondolkodás.

Ismeretek A biodiverzitás-változás okainak feltárása, a következmények tudatosí-
tása.
A globális éghajlatváltozás természeti és emberi környezetre gyakorolt
hatásainak megismerése.

Elõzetes
tudás

Készségek Együttmûködési, tervezési, olvasási készség, felelõsségérzet, egymásra
figyelés.

Ismeretek Éghajlat, az éghajlatváltozás fogalma, ábrák, diagramok értelmezése,
elemzése, következtetések levonása.

Kapcsolódás Geoszférák kölcsönhatásai. Változások.

Háttér Itt a környezet állapotával kapcsolatos tévhitekrõl kellene szólni, mert ezek átalakítása,
formálása a cél. Ezzel kapcsolatban érdemes szót ejteni arról, hogy a gyerekeknek álta-
lában gondot jelent az, hogy õk maguk mit tehetnek a környezet állapotának megõrzé-
séért, esetleg javításáért, sokan úgy hiszik, hogy egyénileg semmit sem. Másfelõl érde-
mes említést tenni az energiával és az anyaggal kapcsolatos gyermeki értelmezésekrõl.
Nagyon nehezen kezdenek a gyerekek környezeti felelõsség szempontjából kiemelke-
dõen fontos módon, vagyis rendszerben gondolkodni. (Bõvebben lásd Nahalka–Rad-
nóti: A fizikatanítás pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó.) Ez befolyásolja a környe-
zettel kapcsolatos gondolkodás alakulását.

Tanulásszer-
vezés

Ajánlás A modul feldolgozása tanulói tevékenységekre épül. A tanár fõleg irá-
nyítói, segítõ szerepet tölt be.

Az óra elejét ráhangolódási feladattal kezdjük.

Az óra további része a kooperatív tanulás módszereit használja fel.

Változatok Lehetõség van az órának gépteremben történõ megtartására is.

Differenciá-
lás

Differenciálni a kiadott szövegekkel lehet. A szövegek különbözõ hosszúságúak és ne-
hézségûek. Mindegyikhez kérdések tartoznak, melyek segítik a szövegértést. A felada-
tok végén a közös munkára is van lehetõség.

Tanulási kör-
nyezet

Az osztálytermet célszerû négy-öt fõs csoportmunkához berendezni. Szükség van az
óra végén projektorra, számítógépre. Az óra további részében szükség lesz feladatla-
pokra, A4-es papírra, A3-as papírra, filctollra, táblára, táblafilcre.

Értékelés Diagnoszti-
kus

Elõzetes tudás, tanulási szükségletek felmérése.

Fejlesztõ
(formatív)

Osztálytermi környezetben, feladathoz kapcsolódó, segítõ értékelés,
visszajelzés.
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A modul forgatókönyve

Lépés
(szakasz)

Idõ
(perc)

Feladat
(megnevezés)

Tevékenység
(tanuló/tanár)

Szükséglet
(feltételek, anyag, eszköz)

1. 5 Ráhangolódás, cso-
portmunka
Ábrák, képek cso-
portosítása
(8.1.)

Tanár: Ismerteti a feladatot, kiosztja
kártyákat a csoportoknak, irányítja a
megbeszélést.
Tanulók: rendszerezik a kártyákat, és
elmondják álláspontjukat.

Ábrák, képek, ragasztó
8.1. melléklet

2. 15 Csoportmunka
Idõjárási szélsõsé-
gek
Tematikus térképek
elemzése, szöveg
értelmezése
(8.2.)

Tanár: ismerteti a feladatot, szükség
esetén segítséget ad.
Tanulók: elvégzik a feladatokat, ké-
szítenek egy felvázolt éghajlati jövõ-
képet.

8.2. melléklet

3. 12 Csoportmunka:
szakértõi mozaik
Szövegértelmezés
A klímaváltozás re-
gionális hatásai
(8.3.)

Tanár: kiosztja a szövegeket.
Tanulók: a szöveg alapján válaszol-
nak a kérdésekre, megbeszélik a vá-
laszokat, készítenek egy asszociációs
térképet a globális felmelegedés kö-
vetkezményeirõl.

8.3. melléklet

4. 11 Frontális munka: az
animáció megtekin-
tése, kérdések meg-
beszélése csoport
szinten, Flash ani-
máció a
biodiverzitásról

A Biológiai Sokféleség Egyezmény
részére készített, biodiverzitásról
szóló animáció megtekintése kérdé-
sek alapján, megbeszélés

5. 2 Csoportértékelés
szóban

Néhány befejezetlen mondatot adunk
a gyerekeknek a témával kapcsolat-
ban, és arra kérjük õket, hogy fejez-
zék be ezeket.
Pl.
A legtöbbet segített nekem…
A legötletesebb megoldásokat talál-
ta...
Ha a csoportok minden tagja
más-más kérdést kap, akkor még az is
lehetséges, hogy ezeket egymásnak
megmutatják.

Befejezetlen mondatok

Mellékletek

8.1. A képek, kártyák egy-egy tárgyat vagy tevékenységet szemléltetnek: síe-
lés, korcsolyázás, napozás, fürdõzés, szánkózás, esernyõ, gumicsizma strando-
lás, ...

Rendezzétek a kártyákat aszerint, hogy mely tárgyakat használjátok a közel-
jövõben ritkábban vagy gyakrabban! Indokoljátok az elrendezést!
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8.2. Idõjárási szélsõségek

… a Golf-áramlat megjó-
solt gyengülésébõl szár-
mazó regionális hûlés,
amely részben kompenzál-
hatja a melegedést, de ko-
molyabb mértékben csak a
század második felében.
Mindeddig azonban csu-
pán a hõmérsékletrõl be-
széltünk. Márpedig a valós
éghajlati folyamatoknak a
hõmérséklet nem a vég-
eredménye, hanem csak az
egyik vezérlõje. Ha a Föld
– pontosabban a légkör –
melegszik, az megváltoz-
tatja az egész klímarend-
szert: az általános légkör-
zést, a szelek és csapadé-
kok járását, illetve az
óceáni hõszállító mecha-
nizmusokat is. Amennyi-
ben a Golf-áramlat által
északabbra vitt hõ keve-
sebb lesz, akkor több hõ
halmozódik fel a trópuso-
kon. Ez a hõtöbblet a ter-
modinamika törvényei
szerint utat keres magának
a hidegebb helyek felé. Ha
a szállítás feladatát nem
végzi el az óceán, elvégzik
helyette a szelek. Csak-
hogy ez a ma ismertnél
sokkal súlyosabb viharokkal, a széljárás tartós megváltozásával, a csapadék-
rend teljes átalakulásával jár, aminek regionális következményei ma még kiszá-
míthatatlanok. Erõsödik a ciklonosság, megváltoznak a ciklonpályák, átrende-
zõdik a légköri energia újraelosztási rendszere. Az éghajlatváltozás valódi ve-
szélyei errefelé keresendõk, nem önmagában a globális felmelegedésben.
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8.2.1. ábra. Árvizek ismétlõdése Európában,

1998–2002

8.2.2. ábra. Európa átlaghõmérsékletének eltérése az

1901–1950-ben mért átlaghoz képest



Feladatok:

1. Hogyan változik az átlaghõmérséklet Európában?
2. Melyek voltak a leginkább árvizekkel sújtott területek? Melyek a legke-

vésbé veszélyeztettek? Mi lehetett ennek az oka?
3. A cikk alapján Európa hidegebb vagy melegebb lesz? Mely tényezõk ját-

szanak szerepet az éghajlat alakulásában?
4. Vázoljatok fel egy jövõképet Európa éghajlatáról?
5. Jól döntöttetek-e a 8.1. feladat tárgyhasználatánál?

8.3. A klímaváltozás regionális hatásai

„A” tanuló: Az éghajlatváltozás hatása az édesvízkészletre

Az elmúlt három évtized során az éghajlatváltozás világszerte szembetûnõ ha-
tást gyakorolt számos fizikai és biológiai rendszerre.

Víz: az éghajlatváltozás tovább csökkenti a biztonságos ivóvízhez való hoz-
zájutás lehetõségét. A gleccserek olvadékvize jelenleg több mint egymilliárd
ember vízellátását fedezi; ha ez eltûnik, a lakosság a kényszer hatására valószí-
nûleg a világ más régióiba vándorol, ami helyi vagy akár globális konfliktuso-
kat és bizonytalanságot idézhet elõ. Az aszály sújtotta területek száma valószí-
nûleg emelkedni fog.

Ökoszisztémák és biológiai sokféleség: az eddigi felmérések szerint a növény- és
állatfajok mintegy 20–30%-át veszélyezteti a kihalás fokozott veszélye, amennyi-
ben a globális átlaghõmérséklet növekedése meghaladja az 1,5-2,5 °C-ot.

Feladatok:
1. Milyen hatása lesz a klímaváltozásnak az édesvízkészletre?
2. Milyen társadalmi folyamatokat indít el az éghajlatváltozás?
3. Hallottál-e hogyan érinti a melegedés a vízkészleteket Európában?
4. Melyek a leginkább veszélyeztetett területek? Jelöld a térképvázlaton!
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8.3.1. ábra. Európa vaktérképe

„B” tanuló: Regionális különbségek az éghajlatváltozás következtében

„Döbbenetes változásokat tapasztalunk a növények vegetációs idõszakaiban –
mondta Jacqueline McGlade, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyve-
zetõ igazgatója. – Sok faj már most is úton van, észak felé költözik a hõmérsék-
let emelkedése nyomán.”

Európa legsérülékenyebb természetes ökoszisztémái a hegyvidékeken, a ten-
gerparti övezetekben, az Északi-sarkvidéken és a Földközi-tenger különbözõ
részein találhatók. Az e területeken élõ állatok és növények várhatóan különö-
sen nehezen tudnak majd alkalmazkodni az éghajlat megváltozásához.

A védelmi programok fontosak, mivel a biológiai sokféleség csökkenése felerõ-
síti az éghajlatváltozás hatásait. Minél inkább károsulnak az ökoszisztémák, a boly-
gó természetes védekezõrendszerei annál kevésbé tudnak megbirkózni a hõmér-
séklet emelkedésének és a szélsõségesebb idõjárásnak a következményeivel.

Az éghajlatváltozás következtében
• Nyugat-Európa (Dél-Németország, Csehország) több,
• Közép- és Délkelet-Európa kevesebb csapadékot kaphat.
• A szubtropikus, sivatagias hatás ráterjeszkedhet a mai mediterráneumra

(nyári forróságot és szárazságot okozva), míg
• a mediterrán hatás felnyomulhat Dél- és Közép-Magyarországra.
• Jobban változnak a minimum- és maximum-hõmérsékletek, mint az átlag-

(közép-) hõmérséklet
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• Észak-Európában a csapadék éves mennyisége növekszik (fõképpen té-
len), és Dél-Európában csökken (fõképpen nyáron).

• A napi csapadékszélsõségek mindenfelé növekszenek, még ott is, ahol
egyébként az éves összcsapadék mennyisége csökken.

Feladatok:
1. Melyek a leginkább veszélyeztetett területek Európában? Jelöld a térké-

pen!
2. Milyen kapcsolat van a biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás hatásai

között?

„C” tanuló: A biológiai sokféleség csökkenése

Sokan belátják a természetes rendszerek megóvásának fontosságát, így a világ
kormányainak többsége aláírta az ENSZ biológiai sokféleségrõl szóló 2002. évi
egyezményét, amely arra kötelezi a kormányokat, hogy 2010-re jelentõs mér-
tékben fékezzék meg a biológiai sokféleség csökkenését. Az Európai Unió tag-
államai ennél tovább is mentek, és 2001-ben megegyeztek, hogy szintén
2010-ig teljesen megállítják ezt a folyamatot. Azonban több ágazat – pl. a me-
zõgazdaság, a területfejlesztés, az energiaipar, a közlekedés és a kereskedelem
– minden szintjén további erõfeszítésekre lesz szükség ahhoz, hogy ezeket a
célkitûzéseket el is érjük.

Az Európai Unióban a biológiai sokféleség védelmére irányuló legfõbb in-
tézkedés a Natura 2000 hálózat létrehozása volt, amely a természetvédelmi te-
rületek összefüggõ hálózata.

Tények a biológiai sokféleséggel kapcsolatban Európában

Veszélyeztetett fajok: Európa õshonos emlõsállatainak 42%-át, madarainak
43%-át, lepkéinek 45%-át, kétéltûinek 30%-át, hüllõinek 45%-át és édesvízi
halainak 52%-át a kihalás fenyegeti. Mintegy 800 európai növényfaj szintén ve-
szélyben forog.

A tájminõség romlása: az 1950-es évek óta Európa elvesztette vizes élõhe-
lyeinek több mint a felét és jelentõs természeti értéket képviselõ mezõgazdasági
területeinek a zömét.

Kevesebb érintetlen táj: a nyugat-európai erdõknek csak 1–3%-a minõsíthe-
tõ „háborítatlannak”.

Terméketlen tengerek: a fõbb halállományok többsége a biztonságos biológi-
ai határérték alatt van.
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Feladatok:
1. Milyen megállapodást fogadott el az EU a biodiverzitás megõrzése érde-

kében?
2. Melyek a legveszélyeztetettebb fajok, miért?

„D” tanuló: A sarki jégtáblák gyorsan olvadnak

A tudósok szerint a hirtelen és rendkívül gyors olvadás cáfolhatatlan bizonyíté-
ka az ember által elõidézett globális felmelegedésnek.

Több mint 25 éve az északi sarki jégtömegek telente lassanként fogyatkoz-
tak, tömegük nagyjából másfél százalékát veszítik el évtizedenként. Az elmúlt
két évben azonban az olvadás tempója helyenként 10–15-szörösére gyorsult.
2004 és 2005 között a jégtömeg mennyisége 2,3 százalékkal csökkent, az elmúlt
év során pedig további 1,9 százalék olvadt el.

A téli jégolvadás rossz hír az óceáni élõvilágra nézve. Ez a fajta jég a nyári
olvadáskor kiváló szaporodási teret jelent az óceáni tápláléklánc legalján álló
planktonok számára. „Ha a téli jégolvadás folytatódik, annak negatív hatása
rendkívül nagy lehet az élõvilágra, különösen a tengeri emlõsökre” – fogalma-
zott Comiso.

A befagyott területek csökkenésével a jegesmedvék is egyre inkább a kanadai és
alaszkai szárazföldekre szorulnak, életterük rohamosan csökken. Egyes populációk
létszáma már több mint 20 százalékkal csökkent az elmúlt idõszakban.

Míg világviszonylatban a gleccserek visszahúzódása figyelhetõ meg, kutatók
nemrégiben kimutatták, hogy Pakisztánban, az Indus felsõ szakaszánál lévõ gleccse-
rek nõnek. A kutatók szerint ez a jelenég is az éghajlatváltozásnak tulajdonítható.
A szárazföldi jégnyelvek változásából jól kiolvasható a jégfogyás globális trendje, de
a jelenség rámutat a klímaváltozás hatásának regionális különbségeire is.

Feladat:
1. Milyen regionális különbségek figyelhetõk meg a Földünkön?
2. Hogyan hat a klíma melegedése a fajok életterére?

8.4. Biodiverzitás – animáció

Feladatok:
A http://www.unep.org/newscentre/animations/cbd-web_hungarian.swf
honlap alapján válaszoljatok a kérdésekre:
1. Mely tényezõk játszottak szerepet a biodiverzitás kialakulásában?
2. Mit jelent a Biológiai Sokféleség Egyezmény?
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3. Miért fontos a 2010-es dátum?
4. Mit jelent a 2010 évi biodiverzitás célkitûzés?
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