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ELŐSZÓ
Az ELTE TTK Természettudományi Oktatásmódszertani Centruma és az InfoPark
Alapítvány 2011. augusztus 23. és 25. között nemzetközi konferenciát szervezett Budapesten,
a magyar nyelven természettudományt tanító tanárok számára

Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan
címmel. A rendezvény fővédnökségét Pálinkás József, az MTA elnöke, és Mezey Barna, az
ELTE rektora vállalta. A konferencián 394 regisztrált résztvevő, továbbá meghívott vendégek
és előadók vettek részt.
A rendezvényre az egész Kárpát-medencéből jöttek össze a természettudomány tanítása
iránt elkötelezett, lelkes tanárok. A természettudományok tanítása, ezen belül is a kémia,
fizika és újabban már a matematika is az egész világon problémákkal küzd. A diákok
érdeklődése elfordul a nehéz tantárgyaktól, a kémia és fizika tanárképzés megszűnőben van,
pedig egyre nő a mindennapi életünk szempontjából is fontos tudásanyag. Az
interdiszciplináris ismeretek helyet követelnek maguknak, s szinte szétfeszítik a tanterveket.
Hogyan szerezhetjük vissza diákjaink érdeklődését? Mi a megoldás a klasszikus tudományos
ismeretek és a modern témák közötti egyensúly megtartására? Hogyan tehető közérthetővé az
új felfedezések bonyolult fogalomrendszerű elméleti háttere? Mivel lehetne meggyőzni a
többséget, hogy érdemes (és a mindennapi életben is hasznos) természettudományos
ismereteket tanulni? Ezek a kérdések foglalkoztatják a felsőoktatásban és középiskolákban
oktató tanárokat világszerte.
A konferencia elsődleges célja az volt, hogy keresse a választ ezekre a kérdésekre, keresse
a magyar természettudományos oktatás hagyományaira épülő új módszereket, a szemléltetés
és kísérletezés új eszközeit és az interdiszciplináris ismeretek tantervi beépülésének
lehetőségeit.
Az útkeresés csak akkor lehet hatékony, ha sokan gondolkozunk együtt! A konferencia
amellett, hogy áttekintést akart adni a magyar nyelvű természettudományos oktatás
helyzetéről, fórumul kívánt szolgálni arra is, hogy a természettudomány tanításáért
elkötelezett kollégák megismerhessék egymást és nyilvánosság előtt bemutathassák
tudományos munkájukat, az együttgondolkozás során érezzék, hogy erős és céltudatos
közösség tagjai. A célkitűzésekkel összhangban, a résztvevők többségét közép- és általános
iskolai tanárok alkották, akik mintegy egynegyed részben a határon túlról érkeztek.
Az ELTE rektorának és a házigazda Természettudományi Kari dékánjának köszöntője után
közös, plenáris program keretében Pálinkás József megnyitó előadása hangzott el „Tudomány
és tanári hivatás” címmel. Az MTA elnöke hangsúlyozta, hogy a természettudományos
oktatás megújításához csak az iskolák és egyetemek szakmai közösségeinek munkája vezethet
el. Az Ő feladatuk az érdeklődés felkeltése, a diákok természettudománnyal kapcsolatos
érdekeinek tudatosítása. Nyilvánvaló azonban, hogy emellett egy adott szintű tudás elérésnek
kényszere is szükséges. „Erőfeszítés nélkül, egy-két film megnézésével vagy a számítógép
előtt ülve, néhány kattintással nem sajátítható el a tananyag" – fogalmazott. Arra bátorította a
tanárokat, hogy vonják be a diákokat a jelenségek közös felfedezésébe, s ugyanakkor
figyelmeztetett a leegyszerűsített, show-jellegű tudásátadás veszélyeire. Dux László
felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár ismertette a kormányzat terveit, elképzeléseit a
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természettudományos tárgyak tanításával és a tanárképzéssel kapcsolatban. Szólt a
természettudományos oktatás kiemelkedő hagyományainak megőrzéséről, s ennek
biztosítékaként arról, hogy a tanárképzés újjászervezése során a legjobb hallgatókat kellene
tanári pálya felé orientálni.
Ezután a határon túli magyar nyelvű közoktatás és tanárképzés helyzetéről hangzottak el
tájékoztató előadások. Ezeket hallgatva világossá vált, hogy a határokon túli magyar
közoktatást csak az anyaország segítségével lehet hosszú távon megtartani. Ebben fontos
szerepe lenne a tanártovábbképzéseknek, magyarországi tanulmányutaknak, a tanárjelöltek
számára biztosított néhány hónapos részképzéseknek. Hasonlóan fontos a tehetséggondozás
határokon átnyúló rendszerének (táborok, versenyek, diákpályázatok) kiszélesítése, a
magyarországi Országos Tanulmányi Versenyek kinyitása a határon túli diákok előtt.
A tanárképzés hazai problémáinak áttekintése után Freund Tamás akadémikus tartott
előadást a modern agykutatásnak a tanulás folyamatára vonatkozó legújabb eredményeiről.
Az előadás az agyi folyamatok egyszerű és világos modelljéből indulva mutatott rá az
elmélyülés fontosságára a tanulásban. Az elmélyülés és a belső világ gazdagsága alapvető
feltétele a kiegyensúlyozott személyiség kialakulásának, s ehhez hozzá kell segíteni az ifjú
nemzedéket.
A plenáris előadásokon túl a munka párhuzamos szaktárgyi szekciókban folyt. A hat
szekcióban döntően a természettudományos közoktatás gyakorlati kérdéseivel foglalkoztak a
résztvevők. A több mint 100 elhangzott előadás – a konferencia címének megfelelően – arra
keresett választ, hogy miként lehet a népszerűségi problémákkal küzdő reál-tárgyakat
vonzóan, érdekesen és egyúttal színvonalasan és eredményesen tanítani az iskolában.
A poszter-bemutatót követő társas vacsorán Hraskó Gábor, a Szkeptikus Társaság elnöke
tartott előadást „Az áltudományos desszert receptje” címmel, melyben számos példával hívta
fel a figyelmet arra. hogy a középiskolai tanároknak milyen nagy szerepe van (kellene, hogy
legyen) a tudománytól idegen nézetek elterjedésének megakadályozásában.
Az utolsó napon az ELTE oktatói a „Természettudomány érdekesen” gyűjtőcímen
kísérletekkel és más illusztrált anyaggal gazdagított előadásokat mutattak be, majd a
résztvevőknek lehetőségük nyílott arra, hogy meglátogassák az ELTE kísérleti
laboratóriumait és múzeumait.
A Természet Világa főszerkesztőjének elnökletével lezajló plenáris záróülés témája a
műszaki- és természettudományok népszerűsítésének kérdése volt. A fiatal feltaláló, Rátai
Dániel, speciális szemüvegek kiosztása után mindenki számára érzékelhetően mutatta be,
hogy Leonar3Do programja valóban újszerű és hatékony térbeli ábrázolásra ad lehetőséget.
Ismertetést hallhattunk az ELTE-n most induló „Természettudományos kommunikáció”
elnevezésű mesterképzésről, majd Fiar Sándor, a Magyar Televízió riportere tartott
filmbetétekkel illusztrált előadást „Kételkedem, tehát vagyok? Természettudomány a
médiában” címmel.
A közoktatás aktuális kérdéseivel kapcsolatosan a résztvevők az InfoPark Alapítvány által
szervezett kerekasztal-beszélgetéseken mondhatták el véleményüket, fogalmazhatták meg
javaslataikat. A négy szekcióban (biológia, fizika, kémia és matematika) zajló
megbeszélésekről a megbeszélések moderátorai, plenáris ülésen adtak rövid beszámolót. A
megállapításokat az ülés keretében szervezett kerekasztal beszélgetés résztvevői vitatták meg.
A szekcióülések és a plenáris kerekasztal beszélgetés javaslatai alapján fogalmazta meg a
konferencia azt a nyilatkozatot, amelyet a rendezvény végén a záróülés egyhangúan –
egyetlen tartózkodás mellett – fogadott el. A „Nyilatkozat”, rögzíti a konferencia
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résztvevőinek véleményét és javaslatait a természettudományos közoktatás és tanárképzés
problémáival kapcsolatban.
Ez a kötet a konferencia előadásainak és a poszter-prezentációinak szerkesztett és
szakmailag lektorált változatát mutatja be. A kiadvány megszerkesztésére rendkívül rövid idő
állt a szerkesztőbizottság rendelkezésére, így a határidőre el nem készített munkák közléséről
le kellett mondanunk. A kötetben minden olyan dolgozat megjelenik, amelyet a lektorok
szakmailag elfogadtak. A szerkesztőbizottság fontosnak tartja azonban elmondani, hogy nem
ért egyet azokkal a cikkekkel, amelyek a közoktatás tanterveiben a természettudomány
alaptörvényeire építkező felépítés elvetését javasolják. Úgy érezzük azonban, hogy a
konferenciakötet világosan mutatja, a tanári közösség többségének nem ez a véleménye. A
kötetben az MTA honlapjáról átvéve, anélkül, hogy a konferencián bemutatásra került volna,
közöljük a biológiatanítás megújításának egy lehetséges útját, mert úgy érezzük, hogy a
tervezet, tartalma szervesen illeszkedik a konferencia céljaihoz.
Anyagi okok miatt kiadványunkban sajnos csak fekete-fehér ábrákat tudunk megjelentetni.
A színes ábrákat tartalmazó változat letölthető a konferencia honlapjáról
www.termtudtan.extra.hu .
A résztvevők és a szervezők egybehangzó véleménye szerint a konferencia sikeres volt, és
hasonló, a teljes kárpát-medencei természettudományos közösséget összefogó rendezvényre a
jövőben is szükség lesz.

Budapest, 2011. november 17.
a szerkesztők nevében
Tasnádi Péter
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazon intézmények és személyek segítségét, akik anyagi támogatásukkal,
illetve munkájukkal lehetővé tették a konferencia megrendezését!
Köszönjük az ELTE Rektorának, hogy a konferencia számára helyet biztosított, és a TTK
dékánjának, hogy a Kar fedezte a technikai lebonyolítás költségeit. Megköszönjük az
InfoPark Alapítványnak hogy a konferencia szervezésében segített és hozzájárult a társas
vacsora költségeihez, valamint az Eötvös–Pázmány Alapítványnak, hogy a meghívott előadók
úti-, és szállásköltségét fedezte, továbbá külföldi résztvevőinket anyagilag segítette.
Kiadványunk költségeit a Magyar Tudományos Akadémia fedezi. Ezúton mondunk
köszönetet érte.
Megköszönjük a Nemzeti Tankönyvkiadó, az Apáczai Kiadó, a Mozaik Kiadó jelenlétét és
anyagi támogatását. Külön köszönettel tartozunk a Műszaki Kiadónak aki az anyagi
támogatás mellett a konferencia dossziét is ajándékozta. Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik könyveket, prospektusokat ajándékoztak a résztvevőknek
A konferencia minimális költségkerettel dolgozott, a szervezők sem költségtérítést, sem
honoráriumot nem kaptak. A szervezési munkában sokan voltak segítségünkre. Külön
köszönet illeti Weiszburg Tamás docens urat a konferencia lebonyolításának
megszervezéséért és közvetlen irányításáért. Köszönetet mondunk Konczné Remler Tímeának
konferencia iroda türelmes és segítőkész működtetéséért, Maros Gábornak a hangosítás és
kivetítés megszervezésért, és Jalovetzky József doktori hallgatónak a kitűzők elkészítéséért.
A konferencia nem működhetett volna zavartalanul egyetemi hallgatóink: Bere Anikó,
Fandel Richárd, Fazekas Melinda, Ferenczi Kinga, Finta Zsanett, Fórizs Dorottya, Fülöp
Csilla, Gál Eszter, Garamhegyi Gábor, Haaz Dóra, Hargitai Anna, Hengl Rita, Horváth
Zsuzsa, Jenei Péter, Kardos Andrea, Kirchkeszner Csaba, Kiss Katalin, Kiss Vivien, Kluka
Tamás, Kottász Kata, Medvegy Tibor, Meszéna Tamás, Mihálycsik László, Nagy Mária,
Scheuring Flóra, Surányi Gergő, Szabó Gábor, Szenes Éva, Topa Boglárka, Tudja Éva Ilona,
Ugrósdy Marianna, Újházy Noémi, Vásárhelyi Nóra, Závetz Tibor, Zöld Andrea hathatós és
jókedvű, időt és fáradtságot nem kímélő munkája nélkül. Köszönettel tartozunk Krompacher
Jánosnak, Fehér Mariannak és Lénárd Lászlónak is.
Hálásak vagyunk a kötet lektorainak munkájáért, akik a rövid határidőket betartva
rendkívül gondosan bírálták a dolgozatokat és segítő ajánlásaikkal hozzájárultak a kötet
szakmai színvonalához.
A szervezőbizottság elnöke köszönetet mond a Program- és Szervezőbizottságnak
áldozatos munkájáért. Hangsúlyozottan megköszöni Tél Tamás professzor és Juhász András
docens úrnak az előkészítő szervezésbeli tevékenységét.
Kiemelten értékeljük és köszönjük Nagy Péter doktori hallgató munkáját, akinek a
konferencia honlapjával és jelen kötet digitális szerkesztésével kapcsolatos tevékenysége
nélkül sem a konferencia megrendezése, sem kiadványunk megjelenése nem valósulhatott
volna meg.
Tasnádi Péter
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Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora megnyitja a konferenciát. Mellette rektor kollégája,
Eötvös Loránd „hangágyúja” (rezonancia félgömbje).
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TUDOMÁNY ÉS TANÁRI HIVATÁS
Pálinkás József
Magyar Tudományos Akadémia, elnök

Tisztelt Rektor Úr, Államtitkár Úr, Dékán Úr, Kedves Kollégák!
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a konferenciát megszervező kollégák önzetlen
munkáját, akik külön anyagi támogatás nélkül, szabadidejüket feláldozva dolgoztak és
dolgoznak azért, hogy a magyar természettudományos oktatás megújulhasson. Mert, hogy
megújításra szorul, abban mindannyian egyetértünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
megújítás a szakmai közösségtől induljon, és ne egy íróasztal mellett döntse el valaki, hogy
mit kell tanítani, hogyan kell tanítani. Ez utóbbi eredményességében nem hiszek. Sokkal
ígéretesebbnek tartom, ha gyakorló tanárok, egyetemi oktatók keresik meg az útját annak,
hogy miként lehet a természettudományos oktatást, még szívesebben mondanám, hogy a
természet ismeretének oktatását a kor követelményeinek megfelelően megvalósítani. A
megújítás elsődleges szempontjának azt tartom, hogy a tanítás során helyes szemléletet és
ismereteket adjunk a diákoknak és megfeleljünk a technikai kihívásoknak is. Törekednünk
kell arra, hogy a diákok számára vonzóan és érdekesen tanítsunk, ám azt is be kell láttatnunk,
hogy a természettudományos ismereteket erőfeszítés nélkül, csupán néhány kattintással és pár
film megnézésével nem lehet megszerezni. Természetesen ezt nem tudom a matematikai
tételekhez hasonló egzaktsággal igazolni, tapasztalataim nyomán mégis állítom, hogy nem
lehet egyéni tanulói erőfeszítés nélkül hozzájutni azokhoz az ismeretekhez, amelyek a
természetismeret alapjait képezik. Ha ezt elfogadjuk és elfogadtatjuk, az a valódi tanári
feladat, hogy miként segíthetjük ezt a tanulói erőfeszítést, mivel idézhetjük elő a késztetést és
tehetjük vonzóvá az erőfeszítést diákjaink számára. A tanulók egy része vállalhatja ezt saját
elhatározásból – például kihívásnak tekintve, teheti azért, mert a munkáját jutalmazzák, ám
lehetséges az is, hogy más részük valamilyen szelíd kényszerítés hatására vállalja az
erőfeszítést. Ezen három tényező együttes hatása tehát – a kíváncsiságé, az érdeké és a
kényszeré – a tanulás során is szerepet játszik.
Az első és legfontosabb tehát az érdeklődés fölkeltése. Mindannyian tapasztalják tanárként,
hogy bármely ismeret átadása sokkal hatékonyabb, ha sikerül fölkelteni az érdeklődést.
Bizonyára vannak próbálkozások, kutatások arra is, hogyan lehet ennek mértékét
számszerűsíteni. A több évszázados pedagógiai tapasztalat azt mutatja, hogy bármily szép és
tiszteletre méltó elképzelés az, hogy gazdag módszertani eszköztárral felfegyverkezve olyan
érdekesen tanítsunk, és olyan érdekes dolgokat mutassunk be, ami fölkelti a gyerekek
érdeklődését, ez egy teljes osztályteremnyi gyerek esetében sokszor nem jár maradéktalanul
eredménnyel. Nem biztos, hogy pusztán a kíváncsiság felébresztésével mindnyájukat rá lehet
venni a tanulással járó erőfeszítésre. Szükség van valami másra is, ami őket ebbe az irányba
viszi.
Az érdeklődésen, a kíváncsiságon túl tehát fontos az érdekeltség, a bevonódás és szükséges
valamiféle kényszer is. Mi lehet az az érdek, ami ugyancsak hozzásegítheti diákjainkat az
erőfeszítéshez? Nyilván az, hogy a diák megérti, hogy a tanultakra miként lesz a
későbbiekben szüksége, milyen „haszna” származik az ismeretek elsajátításából. A
természettudományokban számos ilyen ismeret mindennapi gyakorlati alkalmazására, a
környezetünk természeti jelenségeinek magyarázatára mutathatunk rá a tanítás során. A
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problémamegoldást segíti, ha a tanulók megértik, belátják, hogy az adott ismeretekre miért
van, miért lehet szükségük.
Mindezek mellett azonban szükség van az iskolában bizonyos kényszerre is. Vannak olyan
kollégák, akik a kényszert teljes mértékben kizárják a lehetséges motiváló eszközök közül. Én
azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy diákjainkat, az egész magyar ifjúságot némi
kényszerrel is afelé kell terelni, hogy a természettudományos ismeretek szükségességét
felismerje.
Ilyen kényszert jelentene, ha mindenkinek kötelezően érettségit kellene tenni egy általa
szabadon megválasztható természettudományos tárgyból. Az oktatásért felelős döntéshozók
korábban elfogadni látszottak ezt és a készülő köznevelési törvény részévé akarták tenni,
sajnos most mintha visszalépés lenne ebben a kérdésben. Megkerülhetetlennek tartom, hogy
az oktatásban történő megannyi változás sorában kötelezően előírjuk, hogy mindenkinek
számot kelljen adnia a tudásáról egy természettudományos tárgyból. Olyan, az általános
műveltség részét képező alapismeretek előírásáról-elfogadtatásáról szólok most, amelyek
nélkül igazából véve nagyon nehezen igazodik el bárki a világban. A természettudományos
alapismereteket tehát éppúgy az általános műveltség részévé kell avatnunk, mint Arany János
vagy József Attila költészetét, Mohács, Nándorfehérvár, és 1956 eseményeinek ismeretétértékelését.
Hadd térjek vissza az érdek és az érdeklődés kérdésére a természettudományos oktatással
kapcsolatban. Én magam azt tapasztalom, hogy a diákok egyre kisebb hányada találkozik a
mindennapi életében természeti jelenségekkel, és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati
feladatokkal azok valóságában. Sokan vannak, akik úgy nőnek fel városi környezetben, hogy
csak a televízióban találkoznak jelenségekkel és életükben nem gyújtottak például tüzet. Ilyen
közvetlen élmények és valós tapasztalatok híján meglehetősen nehéz dolgunk van, amikor
természeti jelenségeket próbálunk magyarázni. A természettudományos, természetismereti
oktatás elengedhetetlenül fontos része a kísérletezés, a jelenségek közvetlen
megtapasztalásának élménye. Gondolják csak el, milyen unalmas lehet olyan alapfogalmak
bemutatása, megtanítása, mint a tömeg, az erő vagy akár az impulzus, ha nincs ezekről
szemléletes, közvetlen, érzékelhető tapasztalatuk a tanulóknak. A tömeg fogalma, az erő és a
mozgás kapcsolata elvont képletté, értehetetlen jelrendszerré válik pusztán a táblára írt
képletekkel, a hozzájuk kapcsolódó jelenségek szemléltetése nélkül. Mégis hány és hány
iskolában mellőzik a kísérletezést, amelynek nyilvánvalóan költségvonzata sem
elhanyagolható. Bizonyára akad olyan diák, aki a táblai képletek alapján is megérti a lényeget,
de a legtöbben nem találják ki a táblára felírt Maxwell-egyenletekből, hogy ha a függőlegesen
álló réz cső felső végénél egy erős mágnest beejtünk, az nem szabadeséssel mozog a csőben,
hanem nagyon-nagyon lassan esik le. Azért említem éppen ezt a kísérletet, mert ennél mindig
valamennyi diákom felugrik a padból és meg akar győződni arról, nincs-e valami trükk benne,
nincs-e valami elrejtve a rézcsőben. Ezután megmutatom nekik, hogy ha üvegcsővel végzem
el a kísérletet, a mágnes nagyon gyorsan átesik a csövön. Végül megismétlem az ejtést olyan
üvegcsőben is, amire kívülről hol sűrűbben, hol ritkábban rézkarikákat húztunk. Ahol
sűrűbbek a rézkarikák ott lassabban, ahol ritkábbak, ott gyorsabban esik a csőben a mágnes.
A jelenségek megtapasztalásával felkelthetjük tehát a diákok érdeklődését, az
értelmezéssel-leírással érdekeltté tehetjük őket a jelenségek magyarázatának megértésében.
Amikor már várják a magyarázatot, könnyebben eljutnak annak megértéséig, hogy a változó
mágneses tér elektromos teret indukál, aminek olyan az iránya, hogy az általa keltett áram
mágneses tere akadályozza a mágneses tér változását.
Ha mindebbe kísérlet nélkül vágnék bele, aligha számíthatnék érdeklődésükre, megértésre
pedig végképp nem.
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A kísérletezés nyilvánvalóan nem korlátozódhat csupán a fizika tantárgyra. A biológiából
is sok példát lehet hozni arra, hogy akik nem élnek természet-közelben, azok számára
bizonyos dolgok érthetetlenek, nehezen fölfoghatók. Hasonlóan a kémiában is hiába
magyarázzuk, hogy a reakciókban az anyagok átalakulnak, ha valaki soha nem próbálta, látta,
tapasztalta, hogy egy kémiai kísérlet során ez megtörténik… Ha soha nem tapasztalta például,
hogy a fémre cseppentett sav oldja az anyagot, nehéz neki savakról, lúgokról vagy ionos
kötésről, kovalens kötésről beszélni.
A kísérletek fontosságának hangsúlyozásán túl szeretnék szólni a természettudományok
tanítására általánosan jellemző elmélet-centrikus szemlélet eluralkodásáról és arról az
általános módszertani problémáról, hogy rengeteg kevésbé fontos ismeretet akarunk minden
áron megtanítani. A természettudományos törvényeket nem régen megírt könyvek
megtanulásával lehet elsajátíttatni, hanem igazságukat újra és újra fel lehet, és fel is kell
fedeztetni az iskolában diákjainkkal. Természetesen ez a tudománytörténeti úthoz képest
célirányosan gyorsítva, a felesleges kanyarokat levágva, tanári útmutatással történhet.
A
természettudományos
alapismeretek
fontosságának
beláttatása-megértetése
elengedhetetlen gyermekeink számára, függetlenül attól, hogy milyen pályát választanak.
Ehhez fontos lenne, hogy a magyarországi tankönyvek is folyamatosan bemutassák a tárgyalt
alapismeretek gyakorlati hasznosítását. Hasonlítsuk csak össze a természettudományos
tankönyveinket, mondjuk az amerikai tankönyvekkel! A hazai tankönyvek tele vannak
képletekkel, formulákkal és alig van bennük a mindennapi élettel kapcsolatos alkalmazás. Az
amerikai tankönyvekben épp fordított a helyzet. Ott az életből vett példákon keresztül
mutatják be azt, hogy a tárgyalt ismeretekre az életnek mely területén van szükség.
Meggyőződésem, hogy a természettudományos oktatás akkor lehet eredményes, ha sikerül
általánossá tennünk a kísérletezést, ha kiemelten hangsúlyozzuk a természettudományos
ismeretek fontosságát a mindennapi élet feladatainak megértésében és megoldásában. Ezek
mellett, természetesen feltételezem azt az enyhe kényszert is, hogy a természettudományos
alapismeretekből az érettségin mindenkinek számot kell adni.
Amikor az elmondottak szerinti szemléletváltás szükségességét hangsúlyozom, fel kell
hívnom a figyelmet a túlzások veszélyére is. A minap kaptam egy meghívót, amely a
természettudomány népszerűsítése címén néhány tíz millió forintból szervezett fesztiválról
adott hírt. Itt a gravitációt a bungee-jumping-on keresztül kívánták bemutatni. Nem hiszem,
hogy pedagógiailag a leghelyesebb, ha ilyen extrém irányban keressük a megoldásokat.
Amikor a magyar természettudományos oktatás megújításáról beszélünk, el kell kerülnünk azt
a csapdát, hogy egyfajta felszínes show-műsorral helyettesítsük az ismeretek átadását. Ez
napjainkban nem is olyan könnyű, mert ma nagyon sok minden sodor bennünket ebbe az
irányba… Mégis el kell kerülni, hogy a tudás megszerzéséről a „könnyen-gyorsan”
tévképzetét sugalljuk, hogy az ismeretek elsajátítása néhány számítógépes kattintással
fáradság nélkül sikerülhet… Remélem, hogy a konferencia előadásai sok jó ötlettel, új
kísérlettel, módszertani ajánlásokkal járulnak majd hozzá, hogy valóban sikerüljön felkelteni
diákjaink érdeklődését a természettudományok iránt.
Végezetül szeretném Önöket emlékeztetni arra is, hogy a tanítás tanulása a tanárképzéssel
kezdődik. A tanárképzés tehát szaktudományos és szakmódszertani szempontból nem lehet
másodrendű képzés, akár a kutatóképzéssel történő összehasonlításban sem. A leendő tanárok
alapismereteinek talán még stabilabbnak kell lennie, mint a kutatónak készülőknek. A
kutatóknak választott szűk tudományterületük részletes ismeretére van szükségük, és mellékes
a többi terület, a tanároknak viszont szaktárgyuk egész területén kell az alapismeretek szintjén
tájékozottnak lenniük. A rendelkezésre álló képzési idő alatt nem tudunk minden ismeretet
átadni, de nagyon fontos, hogy kiválasszuk azokat, amelyek megadják a széleskörű általános
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tájékozottságot, a kérdések iránti nyitottságot és azt a bátorságot, hogy a tanár úgy álljon ki a
diákok elé, hogy adott pillanatban azt is bevallhassa, hogy egy kérdésre nem tud azonnal
válaszolni.
Természetesen fontos és támogatandó, hogy a tanárok kapják meg a munkájukért járó
társadalmi megbecsülést is. Ezt kivívni mai világunkban meglehetősen nehéz. Ma már az
egyetemi professzorok megbecsültsége is sokkal kisebb, mint például a média-celebeké. Ezzel
nem tudunk versenyezni, de nem is kell. A tanári munka erkölcsi és anyagi elismerése
azonban fontos. Jelenleg a természettudományos oktatást komolyan veszélyezteti a
tanárhiány. Vannak országok, ahol hasonló helyzetben vállalták, hogy a legégetőbb
tanárhiánnyal küzdő területeken a tanárok fizetését megemelik. Ilyen döntés nálunk sem lenne
konfliktusmentes, de elindíthatna egy folyamatot, amely nem csak a tanárok nagyobb
megbecsülését jelentené, hanem a tanári hivatás iránti nagyobb érdeklődést is meghozhatná.
Kedves Kollégák!
Kívánok mindenkinek tartalmas beszélgetéseket, eredményeket hozó tanácskozást!
Köszönöm szépen a figyelmüket!
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A TANÁRKÉPZÉS ÁTALAKULÁSA
Dux László
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

Tisztelt, Elnök Úr, Dékán Úr! Tisztelt Kolléganők, Kollégák!
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Réthelyi Miklós miniszter úr és Hoffmann Rózsa
államtitkár asszony nevében is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Számomra
nagyon-nagyon pozitív élmény, hogy a természettudományok tanításáról konferenciát
rendeznek és ez ekkora érdeklődést vált ki, ilyen sokan eljönnek.
Kicsit több mint egy éve dolgozunk az egész magyar oktatási rendszer, közoktatás,
pedagógus életpálya modell, a felsőoktatás, azon belül a tanárképzés megújításán. Nem ez a
néhány hónap adja a bátorságot, hogy orvosi diplomával, direkt pedagógiai képzettség nélkül
kiálljak Önök elé, hogy beszéljek az átalakítás elképzeléseiről, hanem az a harminchárom, év
amit az oktatásban eltöltöttem. A Szegedi Egyetem Orvosi Karán, a Természettudományi
Karon és az egyetemnek néhány más karán is biokémiát, molekuláris biológiát tanítottam.
Szeged olyan hely, ahol az ember érzi a nagy generációk örökségét. Klebelsberg Kunó Dóm
téri emléktábláján olvasható „te saxa loquuntur” (rólad beszélnek e kövek). A kövek a
Trianon utáni oktatás talpra állításáról, ennek keretében a természettudomány oktatásáról, a
kutatás és a természettudományos tanárképzés megújításáról beszélnek. Amikor Klebelsberg
a Kolozsvári Egyetemet Szegedre telepítette, akkor ezt azzal a szándékkal tette, hogy Európa
egyik legerősebb természettudományos oktatást nyújtó egyeteméhez, a göttingaihoz hasonló
egyetemet adjon Magyarországnak. Nem csak épületeket emelt és laborokat rendezett be
korszerű műszerekkel, de olyan tanáregyéniségeket hívott ide, mint Bay Zoltán és SzentGyörgyi Albert, akinek egykori intézetéből kialakult egyik utódintézetét vezethetem immár
húsz éve. A klebelsbergi egyetem színvonalát jelzi, hogy ott dolgozva 1937-ben Nobel-díjat
lehetett szerezni.
A természettudományos oktatás nagyon fontos mindenki számára, aki a
természettudományokból él, műveli, kutatja, fejleszti, őket vagy valamilyen alkalmazásukban
talál tevékenységet, de nyugodt szívvel kimondhatjuk, hogy a természettudományos képzés a
társadalom bármelyik rétegének, részének a javára és hasznára válik. A természettudományok
tanulása segít kialakítani a strukturált gondolkodást, a vitakészséget, érvek logikus
felsorakoztatását, a meggyőzni tudás, meggyőzetni tudás képességét, és nem utolsó sorban
önfegyelemre is tanít. Mondhatjuk, hogy a természettudományok tanulása egyfajta
„immunrendszert” alakíthat ki a társadalomban, védettséget adhat áltudományos
manipulációk, szélhámosság vagy rászedés ellen. (Például olyan csalással szemben, amikor a
trolibusz hátuljára felírva telefonszámmal hirdetik, hogy valaki daganatos betegségeket
gyógyít energia átvitellel.) A természettudományos képzés Magyarországon igen-igen erős
gyökerekkel bír. E gyökerek fő ereit a klebelsbergi közoktatási és tanárképzési reformok, és a
hosszú évtizedeken keresztül kiemelkedően tanító szaktanárok gyakorlati munkája, példája
jelenti.
Az én generációm különösen szerencsés, mert a legkiválóbb tanárokra emlékezhet a
középiskolából. Én magam a szegedi Radnóti Gimnázium biológia – kémia tagozatára jártam,
és nyugodt szívvel mondhatom, hogy a 70-es évek elején magasabb színvonalú
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természettudományos oktatás folyt ott, mint az egyetemi órákon. Ez paradox módon a kádári
diktatúrának volt köszönhető. 1956 után a megtorlás az értelmiség legjobbjait érte.. Akiket
nem akasztottak fel, és akik nem is disszidáltak, azok a hatvanas években szabadultak a
börtönökből, és komoly szakmai karrierről nem is álmodhattak. Egy-egy ügyes, jó szemű
gimnáziumi igazgató összeszedte ezeket a tanárokat, így a 70-es években a mi
gimnáziumunkban is többen tanítottak a legkiválóbbak közül, erejük teljében és nagy
elhivatottsággal. Az én generációm ennek a sajátosan aberrált helyzetnek tulajdonképpen
haszonélvezője volt. Ez azonban felelősséget és kötelezettséget is jelent, hiszen sok
tönkrement élet, tudományos, szakmai karrier volt az ára a mi magas szintű
tanulmányainknak.
Természetesen a normális demokráciákban a minőségi tanárutánpótlás nem biztosítható
úgy, hogy időnként az egyetemi, vagy kutatói pályára készülő szakembereket elzavarják, és a
végén örülhetnek, ha középiskolában taníthatnak. A rendszerváltás előtt a
természettudományos tanári pályákra sok olyan tehetséges fiatal jelentkezett, akik
ideológiailag vagy politikai szempontból exponáltabb egyetemi szakokra nem remélhettek
felvételt. A 80-as évek végétől ez is megváltozott, megszűnt a politikai szűrés, a választási
lehetőségek megnőttek. A tehetséges fiatalok – kevés kivételtől eltekintve – most nem a tanári
pályákat választják. Feladatunk egyértelmű: ezt a folyamatot meg kell állítanunk, meg kell
fordítanunk.
Különösen fontos ez a természettudományos tanárképzés vonatkozásában, ahol a bolognai
kétciklusú képzés bevezetésével a probléma minden más területhez képest súlyosabban
jelentkezik. Nem mondhatjuk, hogy ez csak és kizárólag a bolognai reformoknak a
következménye, de az igaz, hogy a kétciklusú képzéssel az utolsó eszközöket is elvették a
felsőoktatási intézmények, és az oktatásirányítás kezéből, amivel itt változtatni lehetne
(kivéve a törvény módosítását). A probléma gyökere az, hogy a tanárjelölt az első (BSC)
ciklusban tanulja a szakját, utána pedig a pedagógiát. Az első három év kevés arra, hogy a
leendő tanárok biztos szakmai alapokat szerezzenek, ugyanakkor a tisztán szaktudományi
képzés három éve túl sok ahhoz, hogy a hallgatók el ne távolodjanak tanári hivatásuktól. Így
jutottunk oda, hogy az utóbbi években diplomázók száma nagyságrendileg kisebb, mint a
nyugdíjba vonulók száma. A pénzügyi források elosztásáról folytatott tárgyalásokon mondom
is a politikus kollégáknak, hogy lassanként nem az lesz az érdekes a gyerekeiknek,
unokáiknak, ha élő elefántot, vagy zsiráfot tudnak nekik mutatni, hanem ha aktív fizika tanárt,
és nemcsak fényképről!
A pedagógusképzés részletes átalakítási tervei megszülettek. Ha ennek konkrét elemeire
kíváncsiak, akkor a konferencián résztvevő Vancsó Ödön kollégám – ő vezette koordinálta az
előkészítő munkát– szívesen ad tájékoztatást. Természetesen a munkaanyagban leírtak még
számos ponton módosulhatnak, csiszolódhatnak, de az alapvető koncepció adott. Ez
tartalmazza az egy ciklusú két szakos képzés visszaállítását. A kisebb terhelést és kisebb
tudásanyagot jelentő szakokat, pedig harmadik (fél) szakként rövidebb ciklusú képzésben
lehet elsajátítani. Fontos elképzelés a pedagógus életpályamodell. Természetesen könnyebb
lenne ennek elfogadtatása és bevezetése, ha a gazdaság erősödése bővülő pénzügyi forrásokat
biztosítana. Ez sajnos nincs így, de mindent megteszünk, hogy az anyagi feltételeket
megteremtsük, hiszen a célokat mindenki elfogadja. Szándékaink szerint, és ez most már talán
több is, mint szándék, az új felsőoktatási törvény koncepciója is néhány héten belül a
kormány elé kerül. Az őszi törvényhozási ciklusban mind a közoktatási, mind a felsőoktatási
törvénynek meg kell születnie. A kormány. a gazdasági, nemzetközi, pénzügyi problémákra
adandó adekvát válaszként az intézményrendszer gyorsított ütemű átalakításának útját
választja, és nem olyan megszorításokat, amelyek után egy később meglépendő átalakítás
még nehezebben valósítható meg.
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Nyugodt szívvel mondhatom tehát, hogy a felsőoktatás megújításában kiemelt szerepet kap
a tanárképzés, s a tanárképzésen belül is a természettudományos tanárképzés. A tanári
életpályamodell bevezetésével, segíteni szeretnénk a tanárok pályán maradását. Az
életpályamodell tervezhető szakmai előmenetelt és a hozzá kapcsolódó anyagiakat is
biztosítja a tanárok számára. A tanári életpálya kiemelt kategóriája a „kutató tanár” minősítés.
Azok kerülhetnek ebbe a fokozatba, akik tudományos minősítést szereznek és egyetemi
műhelyekhez kapcsolódva, vagy saját iskolájukban alkotó kutató-fejlesztő munkát végeznek.
Ők azok, akik képzettségük, tudomány iránti elkötelezettségük alapján igazán alkalmasak a
kiemelkedő diákok motiválására, a tehetséggondozásra.
Visszatérve a bolognai képzésre, kissé szarkasztikusan azt lehet mondani, hogy az európai
szintű egységesítés „túl jól” sikerült. Ez nem csak Magyarországra igaz, az Európai Unió
többi országa is hasonló problémákkal küzd, erre az uniós elnökségünkhöz kapcsolódó
tanácskozások során számos utalás történt. Általános vélemény, hogy az egységes európai
térségben túlon-túl homogénné vált a felsőoktatás, és csökkent a képzés színvonala. Ez
érthető is, ha azt nézzük, hogy a képzés hosszabb, alapozó szakaszában egyszerre próbáljuk
tanítani azokat, akik a BSc-szintű végzettséggel gyakorlatorientált pályán kívánnak
elhelyezkedni, és azokat is, akik élvonalbeli kutatómunkára, magas szintű tervezésre, a
gazdaság irányítására készülnek. Az előbbieknek értelemszerűen túl sok, az utóbbiaknak túl
kevés, a közös előadások anyaga. A rendszer hatékonysága így rendkívül rossz. Az Európai
Unió felsőoktatási államtitkárai, főigazgatói –hol hogyan nevezik az illetékeseket– a nálunk
tartott áprilisi találkozón határoztak, hogy a felsőoktatási rendszert újra diverzifikálni kell,
világosan meg kell jeleníteni a differenciált képzési célokat, és azokhoz hozzá kell rendelni a
hatékony eszközöket.
A hazai műszaki felsőoktatásban idén pozitív változás, hogy minden hely betöltésre került.
Ebben fontos szerepe van az iparnak. Jól látszik például Kecskemét és Győr ipari
beruházásainak regionális hatása. Fontos hogy az egész országban minél több olyan beruházás
induljon meg, amely 5-10 éves távlatban minőségi, helyi munkaerő-keresletet jelent. A vidéki
főiskolák, kihelyezett tagozatok és karok számára ez a regionális képzési igény jelenthet
perspektívát. Nem kell, hogy kilátástalanul vetélkedjenek egy-egy budapesti vagy nagyvárosi
csúcsintézménnyel. Az oktatási piramis csúcsán lévő egyetemek pedig ne fecséreljék
energiáikat némi pénzért felsőfokú szakképzésre, középszintű tanfolyamok tartására. Az ő
feladatuk a legjobbak szűk körének nemzetközi szintű képzése. Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy a tehetségeket idejekorán felismerjük,, megfelelő szakmai képzést kapjanak, s emellett
nevelésüket se hanyagoljuk el.. Magyarországon vannak színvonalas tanulmányi versenyek,
sőt örömmel mondhatjuk, hogy nemzetközi szinten is (pl. a diákolimpiákon) sikeresek
vagyunk. Jól érzékelhető azonban, hogy a sikerek néhány iskolához, illetve tanár személyéhez
köthetők. Mint már említettem, fontosnak tartjuk, hogy segítsük a kiemelkedő tehetségű
fiatalok érvényesülését, ugyanakkor azonban fel kell készítenünk őket tehetségük határainak
elfogadására, az adódó problémák leküzdésére is. Pszichológusok szerint a veszíteni tudás,
vagy az újrakezdeni tudás, és a kudarctűrés erősítése különösen fontos a rendkívüli
képességű, vagy zseniális fiatalok esetén, hogy eredményesen beilleszkedjenek akár a
kutatásba, akár valamilyen gazdasági tevékenységbe. Itt jegyzem meg, hogy a fiatalok
társadalmi beilleszkedésében – angolszász mintára – kiemelt szerepet szánunk a sportnak,
azon belül is a kifejezetten a szocializációs képességeket erősítő csapatsportoknak. A sportban
magától értetődő, hogy minél sikeresebb valaki, annál inkább kell másokért, mások
munkájáért, az egész csapatért felelősséget vállalnia. Az iskolai sport támogatásától
természetesen azt is várjuk, hogy fiataljaink egészségi állapota, állóképessége javuljon, testilelki terhelhetősége növekedjék.
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Tisztelt Kollégák!
Nagyon jó munkát, eredményes konferenciát kívánok Önöknek! Az Államtitkárságon
várjuk észrevételeiket, javaslataikat. Reméljük, hogy még az év vége előtt megszületik az új
felsőoktatási és közoktatási törvény, s azzal mindannyian előrébb kerülünk.
Köszönöm figyelmüket!
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HELYZETKÉP A MAGYAR NYELVŰ OKTATÁSRÓL
KÁRPÁTALJÁN, 2011
Orosz Ildikó
Beregszászi Főiskola

1. A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG HELYZETÉNEK SAJÁTOSSÁGAI
Kárpátalját mint geopolitikai egységet a történelmi Magyarország négy csonka
vármegyéjéből (Ung, Ugocsa, Bereg, Máramaros) hozta létre a Szovjetunió 1945-ben.
A jelenlegi megye területét a Trianoni döntés alapján 1919. március 13-án a Felvidék
részeként Csehszlovákiához csatolják. 1938. november 2-án az első Bécsi döntés alapján
Kárpátalja magyarlakta sávja visszakerül Magyarországhoz. 1939. március 18-án a teljes
terület visszakerül Magyarországhoz. 1940. július 23-án Teleki aláírja a Kárpátaljai
vajdaságról szóló törvénytervezetet, ami a helyi ruszin lakosság érdekét szolgálja. 1945.
június 29-én Csehszlovákia átengedi a területet a Szovjetuniónak, az ígéretek ellenére nem
önálló közigazgatási egység, köztársaságként, hanem az Ukrán Szovjet Szocialista
Köztársaság megyéjeként. 1991. augusztus 24-én Ukrajna függetlenségének kikiáltása után,
bár a helyi lakosság népszavazáson önálló közigazgatási státus mellett voksolt, azt az új állam
parlamentje nem hagyta jóvá.1 Kárpátalja lakossága a huszadik században több
„országváltást” megélt, miközben nem hagyta el lakhelyét. A XX. században minden
generáció tanulmányait szülőföldjén az egyik ország oktatási rendje, tartalma, nyelve szerint
kezdte meg, és egy másik ország oktatási követelményei szerint fejezte be, amennyiben az
előtanulmányokat az adott ország elismerte.
A terület 1495-ben még magyar többségű volt, majd a hegyvidék völgyeinek folyamatos
betelepülése révén 1796-ra szláv többségű lett.2
A szovjetrendszer utolsó és az Ukrán állam első népszámlálási adatai szerint:
Nemzetiség

Lélekszám
2001-ben

Százalékarány a megye
lakosságán belül
2001

Ukránok

A 2001-es lélekszám az
1989-es százalékában

1989

1 010 127

80,5

78,4

103,4

Magyarok

151 516

12,1

12,5

97,3

Románok
Oroszok
Romák

32 152
30 993
14 004

2,6
2,5
1,1

2,4
4,0
1,0

109,0
62,7
115,4

Szlovákok
Németek
Egyéb

5695
3582
6545

0,5
0,3
0,5

0,6
0,3
0,8

77,7
103,0
63,3

A kárpátaljai nemzetiségekre jellemző, hogy inkább egymás mellett élő, mint együtt élő
közösségek. Például a nemzetiségek többsége a népszámlálás adatai szerint anyanyelvén kívül
más nyelven nem beszél:
1
2

Baranyi, 2009
Kocsis, 1991
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 az ukránok 68,8 %-a,
 a románok 49%-a,
 a magyarok 41%-a.
A történelmi sorsfordulók eredményeként a kárpátaljai magyarság helyzetének
sajátosságai:
 a Kárpátalját alkotó történelmi vármegyéket határokkal átszabták,
megosztották;
 a megyék szellemi-gazdasági központjai más-más országba kerültek, ezáltal
mindkét rész fejlődése lelassult;
 az a része, amely centrum nélkül maradt elvesztette szellemi központját, a
túloldalra került gazdálkodók, kereskedők elvesztették piacuk nagy részét;
 az itt élő magyarok egy virtuális magyar világban és egy
csehszlovák/szovjet/ukrán valóságban élnek;
 Nem volt restitúció, így a kárpátaljai magyarok a politikai rendszerváltáskor
nagy hátránnyal indultak és miután nem töltöttek be megfelelő pozíciókat
kimaradtak a tulajdon újraosztásából, a tőkefelhalmozásból;
 szülőföldjük elhagyása nélkül több „országváltást” megéltek, ami politikai
diszkriminációt, kollektív bűnösséget jelentett a magyaroknak, németeknek;
 az „országváltások” után az értelmiségnek mennie kellett, vagy elvitték őket;
 a hivatali nyelvváltás kapcsán az érdekérvényesítés, ügyintézés
korlátozottsága, az elmaradt restitúció miatt a magyarság a régióban az egyik
vesztes népréteggé vált, amit a mai napig nem sikerült felszámolni és ez
különösen érezhető a képzettségi szintjükön;
2. AZ ANYANYELVŰ OKTATÁSI LEHETŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA
UKRAJNÁBAN
A magyar nyelvű oktatás helyzetére Ukrajnában az alábbi törvények és szabályozó
rendeletek gyakorolták a legjelentősebb hatást:



az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság oktatási törvénye (1989);
az oktatási dolgozók első országos kongresszusán elfogadott oktatási irányelvek:
„Ukrajna a XXI. században” (1994);
 Ukrajna új alkotmánya (1996);
 az Ukrán Oktatási Minisztérium által kidolgozott kisebbségek oktatási koncepciója
(1997);
 a pedagógusok második országos kongresszusának határozata az ukrán oktatási
rendszer fejlesztésének irányelveiről: „Az oktatás Nemzeti Doktrínája” (2001);
 Ukrajna csatlakozása a bolognai folyamathoz (2005);
 az egységes felvételi vizsgarendszer bevezetéséről szóló rendelkezés (2006);
Az ország oktatási törvényét, amely módosításokkal napjainkig a közoktatás
alapdokumentuma még 1991-ben fogadták el, mikor az ország a Szovjetunió tagköztársasága
volt, így az ukránok korlátozott jogalkotói lehetőséggel rendelkezhettek, az ukrán nép a
birodalom egyik kisebbsége volt. Ez a helyzet tükröződik a törvényen.
A Törvény 3. cikkelye szerint az állampolgároknak faji, vallási, nemzetiségi és egyéb
hovatartozásuktól függetlenül joguk van az ingyenes oktatáshoz az állami oktatási
intézményekben. Ezt a jogot az állami és nem állami tulajdonjogú oktatási intézmények
széleskörű hálózata biztosítja. Az oktatás elveit összefoglaló 6. cikkelyben olvashatjuk, hogy
az oktatás minden típusát és formáját hozzáférhetővé kell tenni minden állampolgár számára,
egyenlő feltételeket kell biztosítani mindenkinek a tehetsége, adottságai kibontakozásához,
többirányú fejlesztéséhez. Az alapelvek szerint fejleszteni kell az oktatás és az egyetemes,
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valamint a nemzeti történelem és kultúra, hagyomány közötti szerves kapcsolatot.. Az oktatás
nyelvét szabályozó 7. cikkely ezt a jogot áthárítja a nyelvtörvényre.1
A törvény lehetőséget biztosít a nem állami alapítású anyanyelvű/anyanyelvi intézmények
létrehozására, aminek oka lehetett, hogy akkoriban az ukrán tannyelvű oktatási intézmények
aránya országon belül nagyon alacsony volt, így a lehetőségek határain belül saját
rendszerüket védték az ukrán honatyák. Miután Ukrajna függetlenné vált, a kisebbségi
nemzetből államalkotó többségi lett és a kisebbségi kérdésben is irányt váltottak. A honatyák
hamar elfejtették a kisebbségi lét problémáit, és a többségi homogén nemzetállam
szempontjai szerint hoztak döntéseket.
Ukrajna 1991. augusztus 21-én deklarálta függetlenségét. A szuverén Ukrajna
oktatáspolitikáját az ukrajnai oktatásügyi dolgozók első kongresszusán 1992. december 2324-én Kijevben elfogadott irányelvek határozták meg a függetlenség első évtizedében. A
kongresszuson elfogadott irányelveket „Az oktatás állami-nemzeti programja. Ukrajna a XXI.
században” dokumentum rögzítette. Az oktatás fő stratégiai feladataként határozták meg a
nemzeti oktatási rendszer felépítését és újjászervezését, az oktatás szintjének a fejlett
országok színvonalára emelését, aminek érdekében gyökeres reformokat terveztek az oktatás
szerkezetében, szervezésében. Az alapgondolatok egyike az lett, hogy az oktatás területén
megszüntessék állami monopóliumot, azáltal, hogy az állami kritériumok betartása mellett
engedélyezik a nem állami tulajdonú oktatási-nevelési intézmények alapítását. Az oktatási
reformok végrehajtásánál prioritásként tüntették fel a nemzeti oktatási rendszer felépítését. Az
alapdokumentum szerint minden oktatási intézmény ukrán, legalább is szellemében és az
oktatás tartalmát illetően, csak az oktatás nyelve lehet eltérő. A nemzeti nevelés fő céljaként a
felnövekvő nemzedék szociális tapasztalatainak megszerzését, az ukrán nép szellemi
értékeinek átörökítését, az ukrán állampolgári tudat kinevelését nevezték meg.2
A jogalkotás alapját képező dokumentum Ukrajna Alkotmánya. A hatályos Alkotmányt
1996. június 28-án fogadta el Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa. Az alkotmány 10. cikkelye
értelmében az államnyelv az ukrán, de szavatolt az orosz és a többi ukrajnai nemzeti
kisebbség nyelvének szabad fejlődése, használata és védelme. A 11. cikkely szerint az állam
elősegíti az ukrán nemzet és történelmi tudata, hagyományai, kultúrája konszolidálódását és
fejlődését, valamint Ukrajna valamennyi őslakos népe3 és nemzeti kisebbsége etnikai,
kulturális, nyelvi és vallási sajátosságának a fejlődését. Az anyanyelv megőrzését és
fejlődését leginkább az oktatás segítheti. Az alkotmány 53. cikkelye szerint mindenkinek joga
van a tanuláshoz. A teljes általános középiskolai végzettség kötelező. Továbbá az állam
biztosítja a teljes általános középiskolai, a szakmai-műszaki, illetve a főiskolai oktatás
hozzáférhetőségét és ingyenességét az állami és önkormányzati tanintézetekben, valamint a
nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok számára. A törvény szavatolja azt a jogot,
hogy anyanyelvükön tanuljanak, vagy tanulják anyanyelvüket az állami és az önkormányzati
tanintézetekben vagy a nemzeti kulturális társaságok közreműködésével. Az Alkotmány 22.
cikkelye a korábban elfogadott törvényekkel kapcsolatban deklarálja, hogy „az új törvények
elfogadása vagy a hatályos törvények módosítása esetén tartalmukra és terjedelmükre nézve
az érvényes emberi és szabadságjogok nem szűkíthetők”. A 24. cikkely szerint fajra, a bőr
színére, politikai, vallási és egyéb meggyőződésre, nemre, etnikai és szociális származásra,

1
2

www.mon.gov.ua
Gyerzsavna nacionalyna programa Oszvita”. Ukrajina XXI sztolittya, 1994:

„

3 Az alkotmány szerint ez a fogalom azon ukrajnai kisebbségek gyűjtőneve, amelyek nem rendelkeznek anyaországgal, történelmük jelenlegi
szállásterületükhöz kötődik.
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vagyoni helyzetre, lakhelyre, nyelvi és más ismérvekre való tekintettel nem lehetnek
kiváltságok és korlátozások.1
Az alkotmányban rögzített jogokat hamar megszegték az alkalmazók. Az Ukrán Oktatási
és Tudományos Minisztérium 1997. május 14-én egy Csernyivciben rendezett oktatási
konferencián minden előzetes egyeztetés nélkül ismertette a nemzeti kisebbségek oktatására
vonatkozó elképzeléseket, ami nagy tiltakozást váltott ki a kisebbségek körében, így többször
átdolgozták, stilizálták, de a lényegi kérdésekben nem változott. A dokumentum lényege a
„polikulturális” (a multikulturális kifejezés ukrán változata) oktatás, amelyen a koncepció
definíciója szerint az „ukrán mentalitás kialakítását” értették a beterjesztők. A tervezet a
nemzetiségi iskolák anyanyelvű oktatását az óvodai nevelésre és az elemi iskolai képzésre
redukálta volna. A tervezet szerint az 5. osztálytól kezdve az oktatás teljes mértékben ukrán
nyelven történne, tehát egy átirányításos oktatási modellt ajánlottak a kisebbségek számára az
addigi anyanyelvű oktatás helyett. A tervek szerint a felsőbb tagozatokon a tantárgyaknak
nem kevesebb, mint 40%-át tervezték ukránul oktatni egy olyan országban, ahol a kisebbségi
iskolákban dolgozó pedagógusok nem tanulták az ukrán nyelvet, mivel a szovjet rendszerben
az orosz volt a kötelező. Ez utóbbi intézkedés elsősorban a történelemre, Ukrajna földrajzára,
a jogi alapismeretekre, a technikára, a testnevelésre és a katonai alapismeretekre vonatkozott
volna. Az anyanyelvű oktatás esetén kötelező lett volna a szakkifejezések, a tananyag rövid
tartalmának, fogalomrendszerének ismertetése ukrán nyelven is. A történelem, Ukrajna
földrajza, filozófia, jog tantárgyakat csak ukrán nyelven lehetett volna tanítani. Levelező és
esti tagozatos nemzetiségi iskolák indítását nem is tervezeték, a szakképző iskolákban
anyanyelven csak a népi kézműves mesterségek oktatását tervezték. A felsőoktatási
intézményekben a kisebbségiek kötelesek felvételi vizsgát tenni ukrán nyelvből és
irodalomból. Ezt az elképzelést megvalósították, bár a kisebbségek a mai napig nagyon
méltánytalannak tartják, ugyanis az ukrán nyelv oktatását csak a kilencvenes évek derekán
vezették be úgy, hogy nem teremtették meg a feltételeket. A különböző intézmények
együttműködése külföldi oktatási intézményekkel a tervezet szerint csak nemzetközi,
államközi és ágazati szerződések alapján történhetett volna. A külföldi államok képviselői
csak abban az esetben látogathattak és ismerkedhettek volna az oktatási intézmények
működésével, ha azt államközi vagy ágazati szerződések előirányozzák. A „polikulturális”
nevelés értelmében, a kisebbségi területeken a különböző anyanyelvű gyerekeket általában
kétnyelvű tanárok oktatták volna ukrán nyelven, s mindezek alól csak az „etnikai jellegű
tantárgyak” képeztek volna kivételt. A tervezet a matematikai, technikai, művészeti stb.
jellegű tantárgyakat is az „ukranisztika” körébe sorolta. Az oktatási koncepció egyoldalúan
csak a nemzetiségi iskolák számára javasolta a „polikulturális” oktatási elmélet bevezetését.
Ezt diszkriminatívnak és alkotmányellenesnek minősítették a kisebbségek, mert az
állampolgárokat faji, nemzetiségi szempontok alapján különböztette volna meg. A
kisebbségek számára célként tűzték ki az „ukrán mentalitás kialakítását”, ami értelmében a
kisebbségektől nem az ukrán társadalomba történő betagozódást, hanem az ukrán nemzetbe
való beolvadást várták el, ami ellentétes a multikulturalizmus pedagógiai elméletével. Az
ukrán lakosság oktatási igényeinek figyelembevétele a kompakt (egy tömbben élő)
nemzetiségi területeken kötelező, tehát ezt nem kötötték létszámhoz. A tervezet sem a
kisebbségek igényeit, sem a realitásokat, helyzetüket, sem a lehetőségeket, sem a hatályos
törvényeket nem vette figyelembe. A negyedik koncepciótervezet elleni tiltakozások után az
adott koncepciót nem fogadták el, de annak szellemében tevékenykedett a minisztérium. 2
2001. október 7-9 között tartották meg Kijevben az ukrajnai pedagógusok II. országos
kongresszusát. A kongresszuson elfogadták az ukrán oktatás fejlődését meghatározó
1 Konsztitucijá Ukrájini. Prijnyátá ná pjátyij szesziji Verhovnoji Rádi Ukrájini 28 cservnyá 1996 roku. “ „IVÁ”, Kijiv 1996.
2

Liszt MON Ukrajini vid 14.05.97 r. N 1/9-183 ” Konceptualnyi zaszadi zadovolennya oszvitnzih zapitiv nacionalynih mensin v Ukrajini.
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alapdokumentumot: „Az oktatás fejlesztésének nemzeti doktrínáját”. Az elfogadott
dokumentumot az államelnök 2002. április 17-én kelt 347/2002 számú rendeletében
jóváhagyta, így ez lett az ukrán oktatás fejlődésének hivatalos irányelve a következő
évtizedre.1 A Nemzeti Doktrína szerint az oktatás az alapja az ukrán állam, nemzet,
társadalom, egyén fejlődésének, és így a jóléti társadalom stratégiai kérdése. A globalizáció és
nemzetközi trendek kihívásaira adott válaszként aktuális feladatnak tekintették a minőségi
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításának kérdését az állampolgárok számára, az
élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítását, és az oktatás nemzeti jellegének
erősítését. Az állam nagyobb szerepvállalását ígérte a falusi iskolák, óvodák, a szakképzés
fejlesztésében, a tehetséges, valamint a fogyatékos tanulók képzésében. Az informatikai
ellátottság fejlesztését prioritásként írták el. Nagyobb figyelmet kívántak fordítani az
innovációs folyamatok felgyorsítására, annak érdekében, hogy az oktatás biztosítani tudja az
egyének számára az önmegvalósítás lehetőségét. 2
Az egyén nevelését a „szociokulturális” folyamatok realitásainak és perspektíváinak
figyelembevételével úgy kívánják megvalósítani, hogy az oktatásban részesülőkben
tudatosuljon az, hogy ők az ukrán nép, valamint a modern európai civilizáció részét képezik.
A nevelés eredményeként a tanulókban kialakuljon az ukrán kulturális történelmi tradíciók, az
ukrán nemzeti hősök, az ukrán nyelv, az Ukrajnában őshonos nemzetek és nemzetiségek
hagyományai, történelme és kultúrája iránti mély tisztelet. Az oktatás révén kívánják elérni,
hogy kialakuljon a hallgatókban a demokratikus világnézet, amely az állampolgári
kötelességekre és jogokra épülve tiszteletben tartja a vallási, kulturális, nyelvi tradíciókat. Az
oktatás nemzeti jellege alatt az oktatás humán jellegét értik, amely az ukrán nép kulturálistörténelmi értékeire, hagyományaira, szellemiségére épül. Az oktatás feladata hitelesíteni a
nemzeti eszmét, segíteni a nemzeti öndefiníciót, az ukrán nemzet kultúrájának fejlesztését, az
egyetemes kulturális értékek elsajátítását. A nemzeti nevelés az egyik fő prioritás, az oktatás
szerves része. Fő elve – öntudatos állampolgár, hazafi nevelése, hogy a fiataloknak legyen
társadalmi tapasztalatuk a nemzetiségi kapcsolatok magas szintű kulturális kezelése terén.
Cél: kialakítani a fiatalokban a polgári társadalom értékei iránti igényt. A gyerekek
világnézetét nemzetivé kell nevelni, amely a hazai és az egyetemes kulturális értékekre épül.
A dokumentum szerint a nemzeti nevelést az oktatás minden szintjén és minden formájában
meg kell valósítani.3
Ukrajna 2005. május 19-én a Bergenben tartott Európai Oktatási Miniszterek
konferenciáján csatlakozott a bolognai-folyamathoz, s vállalta, hogy 2010-ig biztosítja azokat
a változtatásokat a nemzeti oktatási rendszerében, melyek révén igazodik az egységes európai
felsőoktatási térséghez.
Az egyik ilyen alapvető kérdés, amely a bolognai folyamat felvetése kapcsán felmerült: a
felsőoktatási szintek rendezése. A négyszintű (molodsij specialist, baccalaureus, specialist,
magister/master) szerkezetről át kellene térni a kétszintű szerkezetre (baccalaureus,
magister/master), ami viszont nagyon széles körű egyetemi érdekeket sért.4 A bolognai
folyamatra hivatkozva első lépésként, a felvételkor jelentkező korrupció megszüntetését
tervezték az egységes független vizsgaközpontokban tett érettségi/felvételi bevezetésével. A
független vizsgaközpontok felállítása, a tervek szerint hivatott biztosítani a felsőoktatásba
kerülés esélyegyenlőségét. Kisebbségi szempontból nézve: pozitív állami hozzáállás esetén
valós esélyegyenlőséget is lehetett volna teremteni, ha meghagyják a felvételi rend korábbi
1

II. vszeukrajinszkij zjizd pracivnyikiv oszviti, MONU, Kijiv, 2001: p.212
Kremeny red., 2002, p. 137-155
3
Kremeny red., 2002, p. 137-155
4
A „molodsij specialist”, olyan általános iskolai képzettségre épülő szakdiplomát adó képzés, ami a felső oktatás egyik láncszeme és ennek
elvégzése után a baccalaureusi képzés második évfolyamán folytathatják tanulmányaikat, a baccalaureus és a magister/master szint közötti
„spesialist” szint egyetemi végzettségnek számít, amit szintén egy év alatt lehet megszerezni mint a mastert.
2
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rendszerét, ahol a diákok felvételin azon a nyelven és abból a nyelvből tesznek vizsgát, amely
nyelven tanultak a középiskolákban. A kisebbségek szempontjából éppen ezzel a törekvéssel
ellentétes irányú folyamatokat eredményezett az a reform, amit az esélyegyenlőségre és a
bolognai folyamatra hivatkozva vezettek be.
Sztaniszláv Nyikolájenko oktatási és tudományos miniszter 2007. július 13-án kelt, 607-es
számú rendelete szerint minden vizsgát csak ukrán nyelven tehetnek, még a nemzetiségi
iskolák végzősei is. Elrendelte azt is, hogy minden felsőoktatási intézmény bármely szakára,
így például a magyar nyelv és irodalom szakra is, minden jelentkező köteles emelt szintű
érettségit tenni ukrán nyelvből és irodalomból, a többi tárgyból ukránul felvételizhet. A
rendeletet még nem érkeztek végrehajtani, mert az éppen esedékes választások után az új
oktatási miniszter, Ivan Vakarcsuk az adott rendeletet részben módosította. 2007. december
25-én kelt, 1171-es számú rendeletében engedélyezte, hogy a nemzetiségi iskolák végzősei
szaknyelvi szószedetet használhassanak a vizsgákon. A kárpátaljai magyar társadalmi,
politikai szervezetek és a magyarországi politikum nyomására a miniszter 2008. január 24-én
kelt 33-as számú rendeletében úgy módosította az emelt szintű felvételivel kapcsolatos
korábbi rendelkezését, hogy engedélyezte a nemzetiségi iskolák végzőseinek a szaktárgyakból
a vizsgázást az oktatás nyelvén. Ukrán nyelvből és irodalomból továbbra is az ukrán
anyanyelvű, ukrán iskolát végzett és ukrán filológiára felvételizőkkel egy szinten és egységes
követelményrendszerben kell megmérettetniük magukat a nemzetiségi iskolák végzőseinek,
ami kötelező minden szak esetében. Amennyiben a jelentkezők a 200 pontból nem érnek el
124 pontot nem nyerhetnek felvételt egyik szakra sem. Anyanyelvből nem szerveznek
felvételi vizsgát a központok, így magyar szakra a központi rendelet szerint az ukrán, idegen
nyelv és Ukrajna történelme vizsgák eredménye alapján lehet felvételt nyerni. Miután minden
szakra, szakirányra kötelező az emelt szintű érettségi ukrán nyelvből és irodalomból, a
kisebbségi nyelven érettségizett diákok hátrányos helyzetbe kerülnek, mert számukra ugyanaz
a követelmény, mint az ukrán iskolát végzett ukrán anyanyelvűek számára, holott számukra
ez második nyelv. A kisebbségi iskolákban egyébként sem olyan tanterv szerint és olyan
óraszámban tanulják az ukránt, mint az anyanyelvű diákok, ami természetes. Ráadásul az
állam nem teremtette meg az államnyelv oktatásának tárgyi feltételeit, mert a mai napig nincs
a diákok számára árban hozzáférhető iskolai ukrán-magyar, magyar-ukrán kisszótár, a
tantervek és tankönyvek nem veszik figyelembe a kisebbségi nyelvek sajátosságait. Az ukrán
nyelv oktatásának személyi feltételei is hiányosak, mert nem képeztek szaktanárokat a
nemzetiségi iskolák számára, így az iskolákban általában olyan pedagógusok tanítják az
ukránt, akik valamilyen szinten beszélik az ukrán nyelvet, jobbik esetben orosz nyelv- és
irodalom diplomával rendelkeznek. A képesített ukrán nyelv és irodalom szakos tanárokat
pedig a felsőoktatási intézmények arra képezték, hogy ukrán anyanyelvűek számára
közvetítsék a magas kultúrát, így nagy részük nehezen boldogul a kisebbségi iskolákban
előforduló szakmai kihívásokkal.
Azok, akik letették az ukrán emeltszintű érettségit, a felvételikor hátrányos helyzetbe
kerültek az ukrán anyanyelvű és ukrán iskolát végzettekkel szemben, mert bármilyen jól
teljesítettek a szaktárgyukból, összesített pontszámuk az ukrán vizsga miatt valószínűleg nem
éri el az államilag finanszírozott helyek esetében a meghatározott ponthatárt, így számos
esetben is csak a költségtérítéses képzésre nyerhetnek felvételt.
A 2010-es választások után az oroszbarát új kormány által kinevezett oktatási miniszter
Dmitro Tabacsnyik módosító rendeletet adott ki, ami az ország orosz lakosságának kedvezett:
-

orosz nyelvből és irodalomból engedélyezte a felvételizés lehetőségét, míg továbbra
sem lehet emeltszintű érettségit tenni a többi kisebbség nyelvéből és irodalmából, így
magyar nyelvből és irodalomból sem;
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-

-

az ukrán továbbra is kötelező, és a követelményrendszer továbbra is az ukrán
anyanyelvű, ukrán iskolát végzettek és ukrán nyelv és irodalom szakra felvételizők
mércéjéhez igazodik minden szak esetében;
aki a szaktárgyból elért 170 pontot, ukránból 124-től kevesebb pont esetében is
benyújthatja felvételi kérelmét;
az emeltszintű eredmények három évig érvényesek, a korábbi egy évhez képest;
a levelező tagozatra a felsőoktatási intézmények belső vizsgát is szervezhetnek.

3. A MAGYAR NYELVŰ OKTATÁS HELYZETE KÁRPÁTALJÁN
3.1. Óvodai nevelés
Kárpátalja majdnem mindegyik településen van óvoda, a magyarlakta vidékeken is, de az
óvodai helyek száma mióta bevezették a beiskolázás előtti egy éves kötelező óvodai nevelést
az igények 60 % tudják kielégíteni.
Egyáltalán nincs magyar óvoda Técsőn, Királyházán, Tekeházán, Visken, és még számos
szórvány településen. A városokban igény lenne arra, hogy a lakásokhoz legközelebbi
óvodába tudják elhelyezni gyermekeiket a szülők, de magyar csoportot indítani körülményes.
A városokban célszerű lenne egy-egy bázisintézményt is létrehozni településenként, amely
elláthatná a módszertani központ feladatait.
A szórványvidéken a történelmi egyházak tartanak fenn óvodákat (a katolikus egyház
hetet, a református egyház két óvodát alapított). Az állam a teljes fenntartási költséget az
alapítókra terheli, normatív állami támogatás nem jár nekik. Az alapítványi óvodák normatív
támogatásának biztosítása fenntartásuk érdekében kulcskérdéssé válik.
3.2. A Közoktatás
A közoktatás szerkezete Ukrajnában: elemi iskola (1-4. osztály), általános iskola (1-9.
osztály), középiskola (1-11. osztály), gimnázium (5-11. osztály), líceum/szaklíceum (10-11.
osztály).
Kárpátalján 707 elemi-, általános- és középiskola működik. Az iskolák egy része két
tannyelvű, ez ebben az esetben nem azt jelenti, hogy két nyelven folyik az oktatás, hanem azt,
hogy egy igazgatás alatt párhuzamos magyar és ukrán, ukrán és orosz, román és ukrán stb.
tannyelvű osztályok működnek. Vannak olyan oktatási intézmények, ahol csak egy nyelven,
például magyarul, ukránul, románul stb. folyik az oktatás.
Kárpátalján 106 különböző fokozatú oktatási intézményben folyik magyar nyelvű képzés.
Az intézmények közül 73 magyar tannyelvű, 31-ben ukrán és magyar tagozat is működik, 2ben ukrán–orosz–magyar.
A kárpátaljai iskolákba járó gyerekek megoszlása az oktatási nyelv alapján a megyei
oktatási főosztály statisztikai adatai szerint azt mutatja, hogy 2007-ig növekedett a tanulói
létszám a magyar tagozatokon. A rendszerváltás utáni néhány szabadabb légkörű évnek
köszönhetően olyan területeken, ahol a szovjet rendszerben nem volt magyar oktatás igény
mutatkozott annak megszervezésére. Míg a szovjet rendszerben csak Aknaszlatinán, Técsőn,
Visken működtek magyar iskolák, úgy 1992 után már Huszton, Rahón, Kőrösmezőn,
Gyertyánligeten, Szolyván is indítottak magyar tannyelvű osztályokat. A Felső-Tisza vidékén
főleg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a
Római Katolikus Egyház, Szolyván a Kárpátaljai Református Egyház, a Szolyvai Magyar
Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség támogatásával működnek
ezek az intézmények. Megfordult a szovjet rendszerben már majdnem általánossá vált
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tendencia, amely szerint a gyerekeket jelentős részben orosz osztályba járatják a magyar
szülők. Ennek okai között szerepelhetett az is, hogy a boldogulás, de legalábbis a
továbbtanulás lehetősége magyar nyelven is megteremtődött. Az is közrejátszhatott ebben a
tendenciaváltozásban, hogy a kárpátaljai magyarság ismét átélt egy újabb „országváltást”,
anélkül, hogy valós beleszólási lehetősége lett volna, amikor újra szembesült másságával és
rákényszerült a tudatos identitásválasztásra. Harmadik okként jöhetett számításba az, hogy
elvesztette státuszát az orosz nyelv, amit a magyar iskolákban kizárólagosan, mint nemzetek
közötti érintkezés nyelvét oktatták, a környezeti ukrán nyelv helyett, így az ukránt a szülők és
a most főiskolánkon tanulók nagy része sem ismeri, lévén a szovjet rendszerben csak az
oroszt tanulta, ezért aki gyermeke tudatos tanulását kívánta segíteni, az anyanyelvű iskolát
választott számukra.
Ezt a tendenciát állította meg a 2004 óta tapasztalható politikai folyamat. A
rendszerváltáskor Magyarország a szovjet térség országai között vezető pozícióban volt,
Ukrajna nagyon szegény országként lett független. Ukrajnában 2004-re, a rendszerváltás előtti
állapothoz képest konszolidálódott a helyzet, és legalább is a mutatók szerint az ország
fejlődésnek indult, míg a 2004-es népszavazással Magyarország azt üzente a határon túli
magyarokkal kapcsolatban (legalább is ilyen olvasata van az ukrán elit számára), hogy
lemondott róluk. Az ebben az időszakban zajló narancsos forradalom ezzel a tendenciával
ellentétben megerősítette az ukrán nemzeti öntudatott, megszületett az ukrán politikai nemzet,
ami arra inspirálja a vezető elitet, hogy minél hamarabb homogenizálja a társadalmat. Ez kihat
az oktatás minden szintjére.
A kisebbségi anyanyelvű oktatás fejlődési folyamatára ezek a politikai tendenciák úgy
hatottak, hogy lefékezték annak térnyerését. Az emeltszintű érettségi bevezetésének
következtében a szülők egy része gyermeke boldogulása érdekében az ukrán oktatási
intézményekbe íratta be/át csemetéit a 2008/2009-es tanévtől kezdve. Számos faluban
(például Koncházán, Badalóban, Szürtében, Bótrágyon) a magyar tagozatra alig vagy
egyáltalán nem jár magyar gyermek, a roma szülők iskoláválasztásának köszönhetően maradt
fenn a magyar oktatás. Huszton nem indult magyar első osztály, Técsőn alig tudták
megszervezni. Szürtében a 2008/2009-es tanévben nem indult 10. osztály, mert az általános
iskola után elvitték a gyerekeket más oktatási intézménybe.
A beiskolázási mutatók szerint, ha nem változik a helyzet, a következő évtizedben
átrendeződhet a magyar oktatás intézményi hálózata Kárpátalján. Megszűnhetnek elemi
iskolák, elemivé válhatnak általános iskolák, és általános iskolává középiskolák. A folyamatot
elősegíti az az oktatási rendelet1, amely alapján 2010-ig az oktatási intézményeknek profilt
kell választani, vagyis az oktatás a felső évfolyamokon szakirányú lehet (általános, humán,
reál, természettudományi, szakmai, művészeti). A párhuzamos osztályokkal nem rendelkező
kis létszámú iskolák nehezen tudják ezt megvalósítani, így azok az iskolaközpontok, amelyek
a felső tagozaton több párhuzamos osztályt tudnak indítani, megközelíthetőek
tömegközlekedéssel, vagy iskolabusszal, esetleg kollégiummal rendelkeznek, előnybe
kerülnek a többi intézménnyel szemben.
Új kihívást jelent az ország legutóbbi éveiben hozott szociálpolitikai rendelkezés, amely a
népesség csökkenését kívánta lassítani. Az ukrán állam a kisgyermekes családokat segítő
törvény2 értelmében jelentős anyagi támogatásban részesítik. A rendeletnek köszönhetően a
szülési kedv elsősorban a romák körében nőtt meg, akik gyermekeiket magyar osztályokba
járatják, és néhány éven belül megváltoztatják egyes településeken a tanulók arányát, ami
1

Risennya kolegiji MON Ukrajini N 4/11-2 vid 24.04. 2008 r. „Pro szhvalennya haluzevoji programi vprovadzsennya profilynoho
nfvcsannya na 2008-2010 roki. In. IZMONU, n 16-17, 2008 r. p.3-15.
2
Zakon Ukrajini „O goszudarsztvennoj pomoscsi szemjam sz gyetymi” ot 21.11.92 g. N 2811-XII. in.
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újabb szakmai kihívást jelent a kárpátaljai magyar iskolákban dolgozó pedagógusok és az
iskolák számára. A magyar tannyelvű első osztályokba beiskolázott tanulók nagy része
(mintegy 50%-a) már napjainkban sem jut el az érettségiig.
Az általános középiskolák mellett a területen működik néhány tehetséggondozó intézmény.
Az ukrán oktatási rendszerben ezeket líceumoknak, gimnáziumoknak hívják. Kárpátalján két
állami magyar tannyelvű nyolcosztályos gimnázium működik, az egyik Ungváron, a másik
Beregszászon. Egy líceumot, a Técsőit, szintén az állam működteti, míg a református egyház
három, a római- és a görög katolikus egyházak egy-egy líceumot tartanak fenn. A nem állami,
tehát az egyházak által létrehozott intézmények az államtól alaptámogatást kapnak, az állam
által előírt kötelező tantárgyak tanítására. Az egyház által felvállalt további órák tiszteletdíját,
az intézmény üzemeltetését, a kollégiumi ellátás költségeit az alapítók fedezik. Az
intézményeket 5 évente akkreditálják, teljes körű ellenőrzéssel vizsgálják, hogy megfelelnek-e
az állami követelményeknek.
A felvétel új rendszere kapcsán az ukrán nyelv és irodalom vizsgán elért eredmények miatt
a magyar nyelvű középiskolákban érettségizettek 43%-a nem nyújthatta be kérelmét egyik
felsőoktatási intézménybe sem, mert nem érték el a továbbtanuláshoz szükséges minimális
pontszámot. Míg az ukrán iskolák végzőseinek mintegy 80%-a bejelentkezik emeltszintű
érettségire, addig a magyar tagozatok végzősei közül mindössze 50% (619 érettségiző). A
bejelentkezettek közül nem érte el a 4-es osztályzatot 265 fő (43%), így a 2008-as évben 354en felvételizhettek, az érettségizők 30%-a, az adott korosztály 16%-a. 2010-ben mindössze
424-en, tehát 200 fővel kevesebben jelentkeztek be a felvételi vizsgákra a független
vizsgaközpontokban a magyar tagozatokon érettségizők közül.
3.3. A felsőoktatás helyzete
Ukrajna függetlenségéig Kárpátalján egyetlen egyetem működött, az Ungvári Állami
Egyetem, amely azóta megkapta a Nemzeti Egyetem státuszát. A függetlenségi nyilatkozat
után, prioritásként kezelték a felsőoktatás expanzióját országos szinten, hogy az önálló
független állam értelmiségi rétegét minél hamarabb kineveljék. Erre az időszakra (1994–
1996) jellemző az új felsőoktatási intézmények alapítása. Az intézmények létrehozásának
általánosan elterjedt mechanizmusa volt, hogy valamely egyetem kihelyezett tagozataként
kezdte meg tevékenységét egy-egy városban, általában a lokális elit kezdeményezésére, majd
az első kibocsátás után önállósodott és vált teljes jogú felsőoktatási intézménnyé. Kárpátalján
ebben az időszakban számos felsőoktatási intézmény jött létre, de közülük nem mindegyik
bizonyult életképesnek.
Az első önálló felsőoktatási intézményekhez tartozott az Ungvári Informatikai-, Jogi- és
Közgazdasági Főiskola (ma Kárpátaljai Állami Egyetem), amelyet Ungvár város
önkormányzata hozott létre, mint alternatív képzési lehetőséget, a monopóliumát őrző
Ungvári Állami Egyetemmel (ma Ungvári Nemzeti Egyetem) szemben, a tanári kar egy
részének átcsábításával. Az intézmény működési engedélyét, a licenciát, az akkreditálási
folyamat első fázisaként 1996-ban kapta meg. A másik ilyen kezdeményezés a Kárpátaljai
Magyar Tanárképző Főiskola (ma II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola) volt,
amelyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség, a Kárpátaljai Református Egyház kezdeményezésére 1994-ben hoztak
létre a Nyíregyházi BGYTF kihelyezett tagozataként. A főiskola a licenciós működési
engedélyét szintén 1996-ban kapta meg, egy időben az említett ungvári intézménnyel. Két
évig (1994-1996) tartottak a tárgyalások és a politikai egyeztetés a működés legitimálásával
kapcsolatban, amiben jelentős gátló tényezőként vett részt az Ungvári Állami Egyetem, amely
védte monopol helyzetét, de az ott dolgozó professzorok egy csoportja is így cselekedett, akik
egyéni érdekeik csorbulását látták a kezdeményezésben. A 90-es évek második felére tehető a
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Munkácsi Technológiai Főiskola valamint a Munkácsi Humán Pedagógiai Főiskola létrejötte.
A Munkácsi Technológiai Főiskola a Munkácsi Városi Tanács kezdeményezésére jött létre,
mint a Hmelynickij Város Podolja Technológiai Egyetem kihelyezett tagozata, amely 1997ben vált önállóvá. A Munkácsi Humán Pedagógiai Főiskola az Ivano-Frankivszki Egyetem
kihelyezett tagozatából önállósodott, melyet a Munkácsi Középfokú Tanítóképző bázisán
hoztak létre. Ennek az intézménynek a Kárpátaljai Megyei Tanács volt az alapítója és
fenntartója. A két intézetet egyesítették Munkácsi Állami Egyetem néven. Mindkét
felsőoktatási intézmény a hágón túli kihelyezett tagozatokból nőtte ki magát, mert az UÁE
más kárpátaljai városokban is elzárkózott a kihelyezett tagozatok indítása elől.
Évtizedünk első felében az ungvári és a munkácsi főiskola állami intézménnyé vált, vagyis
a központi költségvetés biztosítja fenntartásukat, így a területen napjainkban három állami
fenntartású egyetem működik: az Ungvári Nemzeti Egyetem, a Munkácsi Állami Egyetem és
a Kárpátaljai Állami Egyetem. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
alapítványi intézmény, azaz az ukrán államtól nem részesül támogatásban. Több tucat
ukrajnai főiskola működtet kihelyezett tagozatot Kárpátalján. Közülük a Kijevi Szlavisztikai
magánegyetem, amely felismerve a képzési piac lehetőséget 2004-ben magyar-angol fordítói
szakot indított.
A kárpátaljai magyarság a felsőfokú végzettséggel rendelkezők tekintetében mélyen
alulreprezentált, ennek számos diszkriminatív jellegű oka van. A felsőfokú végzettséggel
rendelkező kárpátaljai magyarok aránya nemcsak kárpátaljai szinten alacsony, de jócskán
elmarad az országos átlagtól, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben az állami és megyei
felsőoktatási intézményekben a hallgatói létszám jelentősen nőtt. Míg az 1998-99-es tanévben
a kárpátaljai állami és megyei fenntartású felsőoktatási intézményekben 11 754 hallgató járt, a
2006–2007-es tanévben már 16 905, ami 43,8 % létszámnövekedést jelent. Ebben az
időszakban felsőoktatásban tanuló magyar nemzetiségűek aránya kisebb mértékben
növekedett. Az 1998–99-es tanévben 658 magyar nemzetiségű hallgató járt a kárpátaljai
állami és megyei felsőoktatási intézményekbe, míg a 2006-2007-es tanévben 902 tanult,
vagyis a hallgatói létszám 244-gyel növekedett, ami 16%-os növekedést jelent.
A magyar nemzetiségű hallgatók továbbtanulási esélyeit a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola segítette nagymértékben. Az egyetemek adatai alapján megállapíthatjuk,
hogy míg a kárpátaljai állami/megyei felsőoktatási intézményekben tanuló magyarok
részaránya a vizsgált periódusban lényegesen nem növekedett, és összességében nem érte el a
6%-ot, addig a főiskolán a hallgatói létszám hatszor több lett. A 2006/2007-es tanévben a
kárpátaljai magyar nemzetiségű felsőoktatásban tanuló magyar hallgatók száma 1923 a
területen, közülük 1021, vagyis több mint a fele a főiskolán tanul. Az állami intézmények
adataiból azt is megállapíthatjuk, hogy olyan, Kárpátalján piacképes, presztizs-szaknak
számító képzésekben igazán alulreprezentált a kárpátaljai magyarság, mint a jogi,
közigazgatási, orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom és
turizmus, mérnöki, vegyészmérnöki, banki szféra. Ezen szakok nagy részét önerőből sem
tudná felvállalni a kárpátaljai magyarság, még az anyaország hathatós támogatás mellett sem,
mert nagy részük állami privilégium a helyi törvények szerint.
2007-ben az UMDSZ kezdeményezésére, a magyar állam támogatásával önálló kart hoztak
létre az Ungvári Nemzeti Egyetemen főleg olyan szakokkal, ami a magyar állami
támogatással működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán már működött. A
magyar kar megnyitásával, például évente 20 államilag finanszírozott helyet jelöltek ki a
történelem tanári szakra, amikor 2001-óta működik akkreditált történelem szak a Kárpátaljai
Magyar Főiskolán 25 fős beiskolázási keretszámmal. Ez a helyzet hamarosan túlképzést okoz
a munkaerőpiacon.
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Összevetve a kárpátaljai jelentősebb felsőoktatási intézményeibe felvett magyar hallgatók
számát, megállapíthatjuk, hogy a korábbi évek szintjén maradt még a szakonkénti szórás is.
Az új kar megnyitása ezen a területen nem változtatott lényegesen, mert egyedüli
választékbővítési lehetőség, ami a végzősök számára kínálkozik a fizika. Ez azt is jelenti,
hogy jelentős anyaországi támogatással sikerült ugyanazon kis képzési piacon megteremteni a
kizárólag magyar támogatással működő felsőoktatási intézmény konkurenciáját. A verseny
általában számos területen pozitív hatással is lehet, akkor, ha többé-kevésbé egyforma
feltételek mellett zajlik, ami nem jellemző a jelenlegi ukrán oktatási piacra, és oktatáspolitikai
trendre. Az utóbbi évek kárpátaljai ukrán és magyar médiainformációi alapján úgy tűnik,
hogy a magyar kar, amit még a hetvenes években szorgalmazott a kárpátaljai magyarság,
részben az anyaországi támogatásnak, részben a már működő magyar főiskolának, a
demográfiai hullámvölgy által beszűkült kárpátaljai képzési piacon működő konkurens
intézmény meglétének köszönhető. A jövőre nézve célszerű lenne átgondolni a felsőoktatási
rendszer fejlesztésének irányvonalát. Fontos lenne stabilizálni a kialakult helyzetet, mert a
főiskola, mint konkurens struktúra, egyfajta garancia is a magyar karra nézve. A felsőoktatási
kínálat bővítése céljából a továbbiakban az látszik racionálisnak, ha az kárpátaljai állami
felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott helyeiből a piacképes szakokon, a már
működő célirányos helyek mintájára kvótákat jelölnek ki a magyar iskolákban érettségizettek
számára.
A következő évtized nagy kihívása és egyúttal a magyar nyelvű/nyelvi oktatás kulcskérdése
lesz a független vizsgaközpontokban tett felvételi rendszer alakulása. A független
vizsgaközpontok európai norma szerint egységes elbírálás alapján egyszerre biztosítanák az
érettségit és a felvételi vizsgák lehetőségét. A diák, ha sikeresen leteszi az általa választott
szaktárgyi érettségit, az elért eredménye egyúttal felvételit is jelent bármely ukrajnai
felsőoktatási intézménybe. Kulcskérdés, hogy biztosítják-e az egyenlő feltételeket a vizsgák
alkalmával. Alapvető kérdés, hogy a nemzetiségi iskolák végzősei megkapják-e a teszteket az
oktatás nyelvén, vagy csak államnyelven. Abban az esetben, ha csak államnyelven biztosítják
az érettségi anyagait, a kisebbségek, így a magyar iskolák végzősei, hátrányos helyzetbe
kerülnek, mert akkor nem a szaktárgyi tudásukat mérik majd, hanem szaknyelvi ismereteiket.
Ukrajnában kötelező az érettségi ukrán nyelvből is, ami állami norma, viszont a kisebbségiek
számára biztosítani kellene az ukrán, mint második nyelv követelmény rendszere szerinti
vizsgáztatást, ugyanis nem mérhető össze azok tudása, akik anyanyelvként tanulták azt,
azokéval, akiknek anyanyelve más.
Abban az esetben, ha sikerül elérni, hogy biztosítsák az esélyegyenlőséget, a magyar
végzősök előtt kitárulhatnak az ukrajnai felsőoktatási intézmények képzési kínálatai, ha nem
biztosítják az esélyegyenlőséget, akkor a magyar anyanyelvűek kimaradhatnak a
felsőoktatásból. Az esélyegyenlőség hiánya beindíthat olyan folyamatot, ami az anyanyelvű
oktatás gyors sorvadásához vezet, mert számosan átírathatják gyermekeiket ukrán iskolába.,
Ez ugyan a felsőoktatásba kerülés terén nem oldja meg helyzetüket, ugyanis homogén ukrán
közegben, ahol a diákok többsége anyanyelvű és anyanyelvén érettségizik, a kisebbségiek
soha nem tudnak olyan eredményt elérni, mint a többségiek. Felvételi pontszámuk biztosan
alacsonyabb lesz, mint a hasonló tudású anyanyelvi felvételizőké. Célszerű lenne, ha a kérdés
államközi szinten vagy a szaktárcák szintjén is napirendre kerülne és sikerülne közös erővel
pozitív eredményt elérniezen a téren.
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A MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
OKTATÁSA ERDÉLYBEN
Soós Anna
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Matematika és Informatika Kar

ÖSSZEFOGLALÁS
A jelen dolgozat betekintés a matematika és természettudományok oktatásának erdélyi
helyzetébe. Európa szerte gondokkal küzködik az oktatásnak ez a területe a diákok
érdeklőésének hiánya miatt. A közös gondokodás és projektek elvezethetnek a diákok
matematikai és természettudományos érdeklődésének felkeltéséhez.
BEVEZETÉS
Erdélyben a matematika és természettudományok oktatásának igen gazdag hagyománya
van. A diákok matematikai és természettudományos érdeklődéséhez nagyban hozzajárult,
hogy a diktatúra éveiben valós lehetőséget jelentett a matematika, természettudományos vagy
műszaki pálya. Ezért olyanok is megtanulták a matematikát, fizikát, akiknek elég nagy
erőfeszítést jelentett. A kilencvenes évek a lehetőségek tárát társadalom és humántudományok
terén is kiszélesítették, így igen sokan a kisebb ráfordítással megvalósítható tantárgyak fele
fordultak. Napjainkban a matematikától és természettudományoktól való eltávolodást látjuk
Erdélyben is, akárcsak szerte Európában. Ehhez nagyban hozzajárult a természettudományos
és matematika órák számának csökkenése.
A 2011-ben hatályba lépett Oktatási Törvény értelmében az oktatási rendszert az 1.ábra
szemlélteti.

1. ábra. A romániai iskolarendszer.
A heti kötelező óraszám a magyar tagozatos diákoknak az első osztályban 21 órától indul,
V. osztályban már 19 óra, a középiskolában 34-38 közt változik.
Az osztályok létszáma ebben a tanévben az V.-VIII. osztáyban 25-30 diák,
osztályban 30-32.
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A tanárok órakötelezettsége 18 óra/hét, az igazgató: 6-8 órát tanít hetente.
A Nemzeti Alap Tanterv határozza meg a tanrend 80%-át a gimnáziumban (V-IX) és
20%-át az iskola, líceumban ez az arány 75% - 25%.
Egy intézmény akkor lehet önálló pénzügyi központ, ha legalább 300 diákja van. A
normatív finanszírozás alapját központi források biztosítják. Helyi, önkormányzati források
kiegészíthetik, bizonyos programokra pályázati pénzek érhetőek el.
Az ismeretek felmérése helyi és országos tesztekkel történik. Ezek a felmérések
behatárolják a tanári munkát, a tanórák igen nagy része a vizsgára való felkészüléssel telik.
1. táblázat. A vizsgarendszer
Osztály

Vizsga
Írás, olvasás magyarul és románul,
matematika

Az iskola szervezi

II

Országos felmérés

IV

Általános készség és képesség
felmérési
nemzetközi
tesztek
segítségével.

VI

Magyar, román,
tudományok

Országos teszt jellegű felmérés

IX

XII

matematika

Megjegyzés

és

Román, magyar nyelv és irodalom.
Matematika és tudományok.
Idegen nyelv.
Számítástechnikai alapismeretek.
Állampolgári ismeretek.

Érettségi:
Román nyelv – szóbeli, írásbeli
Magyar nyelv – szóbeli, írásbeli
Mindkét idegen nyelv – szóbeli
Számítástecnikai alapismeretek gyakorlati.
Matematika-a
reál
és
ipari
szaklíceumoknak.
Történelem- a humán, művészeti és
teológiai
osztályoknak.
Környezetvédelem, szolgáltatások
A szaknak megfelelő tantárgyakból
egy közös írásbeli.

Országos vizsga, a szerzett jegy
segítségével lehet íratkozni a líceumba.
Az első három írásbeli vizsga és júniusba
tartják, a utolsó kettő pedig szóbeli,
gyakorlati próba és a tanév során mérik
fel.
A reál tagozatos osztályokban a
szakírásbeli: fizika, kémia, biológia és
informatikai ismereteket jelent.

A tananyag felépítése matematika és természettudományok esetén is nagyon sok fogalmat
tartalmaz, az elmélyítésre fordított idő, általában igen szűk.
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2. táblázat. A tananyag matematikából
osztály

óraszám

I-IV.

4

V.VI.

VII,VIII

Reál
tagozatos
IX, X.
osztály

Szám fogalma, műveletek, geometriai alakzatok, mértékegységek

4

N, Q, törtek, geometriai elemek, oszthatóság, arányok, egyenes,
szög, háromszög, kongruencia, merőlegesség, párhúzamosság

4

Egyenletek, valós számok, négyszögek, hasonlóság, metrikus
összefüggések, kör, algebrai számítások, térgeometria

4

Reál
tagozatos
XI, XII.
osztály

4

Humán
tagozatos
XI, XII.

1-2

Ipari
líceum IX,
X, XI, XII

tartalom

Logika, másodfokú
exponenciális
és
koordinátageometria

függvény, vektorok,
logaritmusfüggvény,

trigonometria elemei,
komplex
számok,

Mátrixok, determináncok, lineáris egyenletrenszerek, matematikai
analízis, folytonosság, deriválhatóság, függvényábrázolás, algebrai
struktúrák, integrálok
Statisztika, gráfok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek

Ugyanaz, mint a reál tagozaton, bizonyítások nélkül
3

3. táblázat. A fizika helyzete
osztály

óraszám
III.

2

IV

2

VI,VII,VIII, IX

2

Reál tagozatos líceumi X, XI, XII.
osztály

Ezek az órák természetismereti
órák, érintik a fizika,
csillagászat, kémia és biológia
tárgykörét egyaránt)
Csak fizika

3

Ehhez választhat az osztály még
1 órát XI és XII. osztályban.
Választható érettségi tantárgy.

1-2

A XI. és XII. osztályban ez
tudomány néven fut: fizika,
csillagászat, környezetvédelem,
környezet-kémia területeket
érint

Humán tagozatos líceumi X, XI, XII.
osztály
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Ipari szaklíceum (mechanika, elektro,
építészet, stb) környezetvédelem: X,
XI, XII

3-4

Minden ipari szaklíceumi
osztálynak kötelező érettségi
tantárgy.

4. táblázat. A kémia és biológia helyzete
KÉMIA
Osztály

BIOLÓGIA
Óraszám

VII-IX

2

Reál tagozatos
líceumi X, XI,
XII. osztály

Osztály
V-IX

Óraszám
2

Reál tagozatos líceumi X,
XI, XII. osztály
2

Humán tagozatos
líceumi X.
osztály

Megjegyzés

1

Élelmiszeripari
szaklíceumok,
közétkeztetés/
szolgáltatási
szakképzés

3

Egészségügyi
szakképzés

3

2

Humán tagozatos líceumi
X. osztály
Élelmiszeripari
szaklíceumok,
közétkeztetés/szolgáltatási
szakképzés
Egészségügyi szakképzés

A természettudomány
osztályokban ehhez
még választható 1-1
óra XI és XII.
osztályban.
Választható érettségi
tantárgy.

1
A kémia érettségi
tantárgy.
2

3

A természettudományok és matematika a tananyag alig 25-30%-t teszi ki.
Egy negyedik osztályos diák tanrendje például:
4 óra matematika
5 óra magyar nyelv és irodalom
4 óra román nyelv és irodalom
1 óra történelem
1 óra földrajz
2 óra tudományok: természetismeret
2 óra rajz és művészeti nevelés
2 óra idegen nyelv (rendszerint angol vagy német)
2 óra testnevelés
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1 óra zene
1 óra kézimunka
1 óra választható tantárgy
1*óra vallás
Összesen: 26-27 óra hetente
Egy nyolcadik osztályos diák tanrendje, pedig:
4 óra matematika
4 óra román nyelv és irodalom
4 óra magyar nyelv és irodalom
2 óra történelem (románul)
2 óra földrajz (románul)
2 óra biológia
2 óra fizika
2 óra kémia
2 óra I. Idegen nyelv
2 óra II. Idegen nyelv
1 óra Latin
1 óra zene és rajz
1 óra technológia
1óra állampolgári nevelés
1 óra testnevelés (v.-VII-ben 2 óra van)
1-2 óra választható tantárgy
1 óra osztályfőnöki
1*óra vallás
Összesen: 34-35 óra hetente
Felsőoktatás tekintetében Erdélyben a természettudományokat és a matematikát a
bolognyai rendszer szerint alapképzésben és mesteri képzésben találjuk. A tanárképzés
egyszakos. Hagyományosan a tudós és tanárképzés együtt van szaktárgyak esetén. A
tanárjelöltek a szakórák mellé módszertani és pedagógiai képzést kapnak, a jelen oktatási
törvény szerint, mesteri fokozaton. Pillanatnyilag két ilyen mesterképzés van magyar nyelven:
a Babes Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karán a Matematikai didaktika
és a Fizika Karon a Tudomány – a természettudományok integrált megközelítése című
mesteri.
Tanító és óvóképzés felsőfokon 1999-től működik. Magyar nyelven a Babes-Bolyai
Tudományegyetem kolozsvári és kirendeltségein Marosvásárhely, Szatmár, Kézdivásárhely
és Székelyudvarhelyen szerezhetnek diplomát az érdekeltek.

42

Kárpát-medencei körkép
A matematika és természettudományok iránti érdeklődés felkeltését modern módszerek
használatával, a valóságközeli feladatokkal próbáljuk elérni. Ebben igen sokat segítenek a
nemzetközi projektek:
1. Naturbild Projekt
Ez egy COMENIUS projekt (2008-2010) volt, melynek célja a 4-8 éves gyermekeket
a természeti jelenségekkel és technikai problémákkal szemben nyitottá tegye
2. DQME II, Developing Quality in Mathematics Education
Ez egy COMENIUS projekt volt (2007-2010), célja a realisztikus matematika és
modellezési feladatok beépítése az európai matematikaoktatásba
3. PRIMAS: Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe
Ez egy FP 7-es projekt (2010-2013), célja: a kiváncsiságvezérelt matematika és
tudományok oktatás
A hallgatói modilítás szintén hozzájárul ahhoz, hogy tanárjelöltjeink megismerjék az
európai országok oktatási gyakorlatát. Gondolok itt az ERASMUS és CEEPUS hálózatokra.
A tanártovábbképzések határokat átívelő rendszere is segít abban, hogy tanáraink új
módszereket találjanak a matematika és természettudományok iránti érdeklődés felkeltésére.
Európa szerte a természettudományok és a matematika iránti érdeklődés igen alacsony.
Felismerve a gondokat közös összefogással változtatnunk kell ezen, hisz az európai
társadalom szellemi egészsége a tét:
“Ne idomítsuk a gyerekeket arra, hogy különböző szabályokat és formulákat
mechanikusan megtanuljanak. Tanítsuk meg őket mindenekelőtt örömmel és tudatosan
gondolkodni. A többi magától adódik.” J.I.Ignatyev, A találékonyság birodalmában, 1911.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Programa pentru disciplina matematica, Evaluare nationala pentru elevii clasei a
VII.a, Román Oktatási Minisztérium, Bukarest 2011
2. Programa scolara matematica, fizica, chimie, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a
VIII-a, Román Oktatási Minisztérium, Bukarest, 2009.
3. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvű mesteri (MA) programjai,
Kolozsvár, 2009
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A MAGYAR NYELVŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
OKTATÁS ÉS TANÁRKÉPZÉS HELYZETE SZLOVÁKIÁBAN
Komzsík Attila
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara,

ÖSSZEFOGLALÁS
Szlovákiában példátlanul rövid időn belül – mindössze néhány hónap alatt – készült el a
2008. májusában a Szlovák Nemzeti Tanács által elfogadott Közoktatási Törvényre épülő új
Állami Képzési Program. A Programban közzétett kerettantervből és követelményrendszerből
nyilvánvalóvá vált, hogy a természettudományos oktatás válságos évek elé néz. Az
alábbiakban megpróbálom összefoglalni, hogy három évvel a reform kezdete után, hogyan is
néz ki a valós helyzet Szlovákiában, különös tekintettel a szlovákiai magyar közoktatásra.
SZLOVÁKAI MAGYAR KÖZOKTATÁSI HELYZETKÉP
Mielőtt a magyar nyelvű természettudományos oktatás helyzetét kezdenénk elemezni,
nézzük meg, hogy milyen helyzetben van ma a szlovákiai magyar közoktatás - ami a jelenleg
hatályos törvények értelmében nem is létezik. A törvény ugyanis csak magyar tanítási nyelvű
iskolákat ismer.
A táblázatokban láthatók a magyar tanítási nyelvű iskolák száma az egyes iskolatípusokon
belül, valamint a magyar nemzetiségű, illetve a magyar tanítási nyelvű osztályba járó
gyerekek száma. Az adatok a 2010/2011-es iskolaév adatai, mivel a jelenlegi tanévről a
hivatalos statisztikák még nem készültek el.
1. táblázat. Magyar tanítási nyelvű iskolák száma Szlovákiában iskolatípusok szerint [1]
Iskolatípus

Magyar tanítási
nyelvű

Közös igazgatású

Összesen

270

78

2869

242 (116)

29 (15)

2214 (752)

Szakközépiskolák

9

32

490

Gimnáziumok

19

7

251

Óvoda
Általános iskola

A táblázatból könnyen kiolvasható, hogy legalacsonyabb arányú képviseletünk a
szakközépiskoláknál van. Itt ez az arány nem éri el a 10%-ot - ami a 2001-es népszámlálás
szerint a magyarság számaránya Szlovákiában - a többi iskolatípusnál meghaladja azt. Az
általános iskolák esetében meg kell jegyeznünk, hogy nagyon sok a nem teljes szervezettségű
kisiskola (a zárójelben szereplő számok), és a teljes szervezettségű iskoláknál is sok helyen
alacsony a diáklétszám. Ez a helyzet hosszú távon anyagilag nem tartható fenn, aminek
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következményeként iskolákat zárhatnak be vagy vonhatnak össze. Megfontolandó lenne
néhány kistérségben ennek a folyamatnak elébe menni és kistérségi iskolákat létrehozni,
természetesen a megfelelő háttér-infrastruktúrával.
2. táblázat. Magyar nemzetiségű, illetve magyar nyelven tanuló tanulók száma
Szlovákiában iskolatípusok szerint [1]
Magyar
nemzetiségű

Magyar oktatási
nyelvű osztályban
levő gyerekek száma

Óvoda

9962

8482

139239

Általános iskola

35815

30905

439675

Szakközépiskolák

12569

8003

179790

Gimnáziumok

5372

4337

89336

Iskolatípus

Összesen

A 2. táblázat azt mutatja, mennyi magyar nemzetiségű tanuló van Szlovákiában és
mennyien tanulnak magyar tanítási nyelvű osztályokban. Látható, hogy minden iskolatípus
esetében több magyar nemzetiségű hallgató van, mint ahányan magyar nyelvű osztályban
tanulnak. Ennek vannak objektív okai (pl. nagy távolságban van csak adott típusú magyar
osztály), de sajnos talán inkább: még mindig tartja magát az az érv, hogy a szlovák iskolából
jobban tud majd érvényesülni a gyerek.
A SZLOVÁKIAI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS HELYZETE
A rövid szlovákiai magyar oktatási helyzetkép után nézzük, mit is hozott a reform a
természettudományos oktatásnak és milyen gondokkal küzd speciálisan a szlovákiai magyar
természettudományos oktatás és tanárképzés.
Szlovákiában a 2008-as oktatási reformot követően a természettudományos oktatás nagyon
nehéz helyzetbe került. Az állami kerettantervben jelentős mértékben csökkentették a
természettudományos tárgyak kötelező óraszámait. Bár az iskolák szabadon rendelkezhetnek
a választható órák felhasználásáról, ez nem hozott – és úgy gondolom, hogy a jövőben sem
hoz –nagy változást a természettudományos oktatásban. A választható órák felhasználásának
mikéntjét az iskolai oktatási program tartalmazza, melyet az iskolatanácsok hagynak jóvá.
Ugyanúgy az iskolatanácsok dönthetnek arról is, ha az adott iskolában növelni akarják az
állami kerettantervben előírt és az állam által finanszírozott összóraszámot. Ennek az
óraszámnövelésnek felső határát előírja az állami kerettanterv (a 3. és 4. táblázat utolsó
sorában a zárójelben szereplő szám). Másik korlátozó tényező pedig nyilvánvalóan az anyagi
források hiánya, mivel ennek az emelésnek a költségvonzata az iskolát terheli.
Az alábbi táblázatokban láthatjuk, mekkora teret hagytak a reform megalkotói a minket
körülvevő világ jelenségeinek, működésének megismerésére.
3. táblázat. Alsó tagozatos kerettanterv a nemzetiségi oktatási nyelvű iskolákban [2]
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Óraszám az 1.4. évf. összesen

Műveltségi terület

Tantárgy

Természet és társadalom

Természetismeret

3

Honismeret

3

Matematika

14

Informatikai nevelés

3

Matematika és adatfeldolgozás

Természettudományi tárgyak
összesen

23

Kötelező órák száma összesen

92

Választható órák

10

Órák száma

102

Az általános iskolák alsó tagozatán, amikor a gyerekek még érdeklődők és kíváncsiak az
őket körülvevő világ kérdéseinek megvitatására mindösszesen 23 órát hagyunk. Ami pedig a
választható órákat illeti, azokat a magyar tanítási nyelvű iskolák többsége a magyar és a
szlovák nyelvnél bekövetkezett óraszámcsökkenés pótlására használja a leggyakrabban. Így
fordulhat az elő, hogy egy harmadikos tanuló a heti 27 órájából 15-öt nyelvtanulással tölt,
ugyanis a magyar és a szlovák mellett 3. osztálytól a gyerekeinknek még angolul is kell
tanulniuk.
4. táblázat. Felső tagozatos kerettanterv a nemzetiségi oktatási nyelvű iskolákban [3]
Óraszám az 5.9. évf. összesen

Műveltségi terület

Tantárgy

Ember és a természet

Fizika

5

Kémia

4

Biológia

5

Ember és a társadalom

Földrajz

5

Matematika és adatfeldolgozás

Matematika

19

Informatika

2

Természettudományi tárgyak
összesen

40

Kötelező órák száma összesen

138

Választható órák

20

Órák száma

158 (173)
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Ez a folyamat folytatódik az általános iskolák felső tagozatán is. Itt a fent említett magyar,
szlovák, angol mellé kötelezően elkezdődik az úgynevezett második idegen nyelv oktatása is.
A választható órákat az iskolák ezen a szinten is leginkább a nyelvek és egy-két esetben még
a matematika óraszámainak növelésére használják. A többi természettudományos tárgy
esetében maradnak a nevetségesen alacsony óraszámok.
A minisztérium ettől az iskolai évtől kezdve már a kerettantervet nem bontja
évfolyamokra, tehát ezekben a táblázatokban szereplő óraszámokat - a kötelezőket is - az
iskolák bontják le az egyes évfolyamokra. Így viszont előfordulhat, hogy lesz olyan iskola,
ahol a gyerekek a kémiát, a fizikát, a biológiát, földrajzot, és az informatikát is az öt
évfolyamból csak kettőben tanulják majd. Ez a magas fokú szabadság nagy felelősség az
iskola vezetősége számára és komoly kérdéseket is felvet pl. a tankönyvek kérdésében is. Az
iskolavezetők egyik legfontosabb feladata ma az, hogy olyan iskolai oktatási programot
állítsanak össze, mely az adott keretfeltételek mellett leginkább szolgálja a gyerekek
sokoldalú fejlődését, amiben a természettudományos oktatásnak vitathatatlanul kulcsszerepe
van.
A gimnáziumokban és a szakközépiskolákban, a helyzet azért más, mert ott – ahogy azt az
alábbi táblázat is mutatja – ez a szabadságfok még nagyobb. Itt a választható órák az
összóraszám 25%-át teszik ki.
5. táblázat. Kerettanterv a nemzetiségi oktatási nyelvű gimnáziumok számára [4]
Óraszám az 1.4. évf. összesen

Műveltségi terület

Tantárgy

Ember és a természet

Fizika

5

Kémia

5

Biológia

6

Ember és a társadalom

Földrajz

4

Matematika és adatfeldolgozás

Matematika

11

Informatika

3

Természettudományi tárgyak
összesen

40

Kötelező órák száma összesen

97

Választható órák

32

Órák száma

129 (149)

A fenti adatokból kiolvasható, hogy ha az intézmény a természettudományos oktatást
hangsúlyozza, akkor ezt az iskolai programjában megfelelő óraszámokkal is egyértelművé
tudja tenni. Nem lehetséges, de nem is szükséges, hogy a szlovákiai magyar gimnáziumok
mindegyike a természettudományokat helyezze előtérbe, az azonban fontos, hogy minden
intézményünk kellő teret biztosítson a természettudományi tárgyak oktatásának.
Az oktatással szorosan összefügg a tankönyvpiac kérdése is. Szlovákiában ez hosszú ideig
monopolizált volt, mígnem a kormányváltást követően 2011. február 15-től „liberalizálták” a
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szlovákiai tankönyvpiacot. A minisztérium azonban nem volt felkészülve arra, hogy a reform
bevezetése után minden évfolyam számára minden tantárgyból új tankönyvet kell kiadni.
Ezért minden évben késnek a tankönyvek, és vannak, melyek csak az adott tanév második
felében érkeznek az iskolákra. A magyar iskolák számára a helyzet még összetettebb, hiszen a
mi iskoláink számára készült tankönyvek többsége a szlovák tankönyv fordítása. További
probléma, hogy a fordítások nem mindig jók. Így aztán néha egy-egy állítás vagy feladat
értelmezése lehetetlen. Ennek kiküszöbölésére egyetlen mód, ha külön tankönyvek íródnának
a szlovákiai magyar iskolák számára is.
A SZLOVÁKIAI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANÁRKÉPZÉS
HELYZETE
Jelenleg Szlovákiában természettudományos tanárképzés két helyen valósul meg. Egyrészt
a magyar pedagógusképzés terén már több mint 50 éves hagyományokkal rendelkező nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetemen. Itt az érdeklődők matematikát, fizikát, biológiát, kémiát és
informatikát tanulhatnak részben magyarul. Mivel Szlovákiában a tanárképzés kétszakos, az a
hallgatók a szakokat az egyetemen akkreditált bármelyik szakkal párosíthatják. A
természettudományos tanárképzés másik helyszíne a komáromi Selye János Egyetem. Az
egyetem Pedagógiai Karán a természettudományi szakok közül jelenleg matematika,
informatika, biológia szakos tanárjelöltek tanulhatnak.
Néhány szak esetében nagy gondot jelent az érdeklődés hiánya és a nagyon alacsony
diáklétszám. Ez eddig többé-kevésbé az egyetemek gondja volt, de a természettudományos
tárgyakat oktató tanárok nyugdíjba vonulásával ez egyre inkább az iskolák gondja is lesz,
hiszen hiányzik az utánpótlás. Ez néhány iskolánkban már most is jól látható. A problémára
részleges megoldás lehetne a természettudományos szakokon a szakbővítés biztosítása.
Egyetemünk már elmozdult ebbe az irányba. A megoldás része a tervezettebb tanárképzés,
valamint, hogy a természettudományos tanárképzés és az abban résztvevő hallgatók kiemelt
támogatást kapjanak.
ÖSSZEGZÉS
A tanterveket áttekintve és a rövid elemzéseket összegezve elmondhatjuk, hogy
Szlovákiában a természettudományos oktatás a 2008-as reformok után kritikus helyzetbe
került. A közoktatásban a természettudományos tárgyak óraszámait csökkentik, ugyanakkor
emelni szeretnék a műszaki végzettségű egyetemisták számát. Helyénvaló a kérdés, ki megy
el műszaki irányzatra tanulni, ha fizikával, kémiával csak futólag találkozott az iskolában?!
Az autógyártók és alvállalkozóik, akik Szlovákia legnagyobb munkáltatói, pedig szakképzett
munkaerő hiányával küzdenek. Véleményem szerint ezt a folyamatot meg kell állítani. Vissza
kell adni a természettudományos tárgyak súlyát, megfelelő helyét a közoktatásban.
HIVATKOZÁSOK
1. http://www.uips.sk/statistiky/statisticka-rocenka, 2011.09.29
2. http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/1stzs/isced1/rup1_vjn.pdf, 2011.09.29
3. http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/rup2_vjn.pdf, 2011.09.29
4. http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/rup3_vjnog.pdf, 2011.09.29
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A MAGYAR NYELVŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
OKTATÁS ÉS A TANÁRKÉPZÉS HELYZETE
VAJDASÁGBAN

Péics Hajnalka1, Gábrity Molnár Irén2
1

2

Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar
Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar

ÖSSZEFOGLALÁS
A tanulmányban bemutatjuk a délvidéki, azaz vajdasági magyar nyelvű tanítóképzés
történetét, valamint a természettudományos oktatás és a természettudományos tanárképzés
helyzetét. Ugyanakkor arról is beszámolunk, hogy milyen intézkedések születtek már meg
annak érdekében, hogy javuljon a magyar nyelvű természettudományos közoktatás helyzete
Vajdaságban, és hogy milyen terveket kellene megvalósítani e célból a közeljövőben.
BEVEZETÉS
Mária Terézia királynő, aki teljes figyelmét a tanügyre fordította, miután 1773-ban pénzt
tudott elkülöníteni népoktatási célokra, Ausztriában elkezdte fejleszteni az iskolarendszert. „E
célra behívták Poroszországból Felbiger sagáni apátot, a híres pedagógust, aki mindjárt 1774ben a bécsi Normalschulé-t (mintaiskolát) szervezte és tantervet (Allgemeine Schulordnung)
is írt a német köziskola részére, 1776-ban pedig a tanítók számára vezérkönyvet
(Methodenbuch) s számtalan iskolai és kézi könyvet. Mindez a királynő tetszését
megnyervén, Felbinger munkái alapján megindult a tanügynek első országos szervezése
Magyarországban is.”[3]
Az oktatás, s így a magyar nyelvű oktatás is, a mai Vajdaság területén az 1777-ben kiadott
Ratio Educationis királyi rendelet kiadásával kezdődött. Teljes nevén, a Ratio Educationis
totiusque rei liteariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas a magyar királyi
kancellária által az ország minden rangú tanintézménye számára kidolgoztatott Felbinger-féle
tanulmányi rendszer volt, amely kihangsúlyozta a tanügy fontosságát, s kimondta a kötelező
népoktatás szükségességét a történelmi Magyarország, így a mai Vajdaság területén is, s ezzel
lehetővé tette, hogy a 6-12 éves gyermekek alapképzést nyerjenek. A Ratio Educationis az
iskolákat felosztja elemi iskolákra, latin iskolákra, akadémiákra és egyetemekre, majd
felsorolja a tantárgyakat, a tantervet, valamint előírja a tanítás módját.
„A Ratio Educationis életbe léptetésének korai szakaszában a kötelező népoktatás
követelményének való megfelelés többféle akadályba ütközött. Az oktatási reform az állam és
az egyház különválását is szorgalmazta..., képzett világi tanítóknak pedig híján volt az ország.
Az oktatók hiánya pótlásának a megoldása a legsürgetőbb feladatok közé tartozott, amit csak
úgy lehetett hosszú távon elrendezni, ha beindul a világi tanítók képzése... Így lett 1778-ban a
szerb tanítóképzés bölcsőhelye a megyeszékhely, Zombor, Szabadka pedig ugyanez év
novemberében a katolikus tanítóképzést vállalta fel, értendő alatta a mindenekelőtt a magyar
és német tanítók kiképzése. Mindez pedig a Ratio Educationis szellemének érvényesítését
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jelentette, amely Magyarország viszonylatában hét erős nemzetet tartott nyílván: a magyar
mellett a németet, a szerbet, a szlovákot, a horvátot, a rutént meg a románt.”[4]
A tanítóképzés a fent említett időszakban tanítói tanfolyamok megszervezését jelentette.
A MAGYAR NYELVŰ TANÍTÓKÉPZÉS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
TANÁRKÉPZÉS TÖRTÉNETE VAJDASÁGBAN
Szabadkán “a városi közgyűlés már 1869 októberében, az elemi iskolák újjászervezésekor
kérte a közoktatási minisztert, hogy az Alföldre tervezett tanítónő-képezdét ide, Szabadkára
helyezze, mert a város magasabb leányiskolák hiányát ezúton vélte pótolni, amint a lakosság
ezen intézetet e célra fel is használta, mígnem később csak olyan lányokat vettek fel, akik
kötelező nyilatkozatot tettek, hogy a tanítói pályára fognak lépni.” [3]
A város kérelmét többször is felterjesztették a minisztérium elé, s végül 1871. július 17-én
a miniszter azt el is fogadta, s így 1871. november 25-én Szabadkán a Gombkötő utcában
megnyílt az állami tanítónő-képezde, gyakorló elemi iskolával és internátussal együtt, s ezzel
kezdetét vette a folyamatos tanítóképzés a városban.
Az iskolában a tanítás magyar nyelven folyt, de 1892-ben lehetővé tették más anyanyelvű
oklevél megszerzését is. Szerteágazó munkájával a szabadkai Tanítóképző valóban úttörője
volt a korszerű leánynevelésnek és sokban hozzájárult a női emancipációhoz. A két
világháború között az eddigi tanítóképzőt a szerbnyelvű vegyes állami tanítóképző váltotta
fel, majd 1948-ban külön magyar és szerbhorvát nyelvű tanítóképző nyílt.
A II. Világháború után a Vajdasági Tartományi Képviselőház Oktatási Bizottsága 1968.
június 7-én hozott döntést az intézményalapításról, amely szerint megalakulhat a Szabadkai
Pedagógia Főiskola, amelynek alapfeladata a szerb, magyar és horvát nyelvű általános iskolai
tanárképzés volt [7,9]. Ebben az intézményben egyszakos matematikatanárokat és kétszakos
fizika-kémia tanárokat képeztek. Amikor 1976-ban meghozták a Pedagógiai Főiskolák
beszüntetéséről szóló törvényt, akkor e törvény alapján a Szabadkai Pedagógiai Főiskola
1978. december 31-én abbahagyta működését [8,9]. A közel 10 éves működés alatt számos
magyar ajkú általános iskolai tanár kapott itt diplomát, akik közül sajnos csak néhányan
vannak, akik még dolgoznak, a többiek már nyugdíjba mentek.

1. kép. A Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épülete.
A Tanítóképző Szabadkán, mint főiskolai szintű intézmény 1993-ig működött, mert ekkor
egyetemi szintre emelték a tanítóképzést, és Vajdaság egyetlen Tanítóképző Karát Zombor
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városába helyezték. A zombori időszak nem volt előnyös a magyar ajkú hallgatók számára, s
így az évente meghirdetett 50 hallgató helyre eleinte 10-nél is kevesebb elsőéves iratkozott,
mert a tárgyak jelentős részét csak szerbül tanulhatták. A magyar tanítóképzés 1998. október
1-jén került vissza természetes közegébe, Szabadkára, de csak, mint a zombori kar kihelyezett
tagozata. A magyar tagozaton bővült ugyan azoknak a tantárgyaknak a száma, amelyet
anyanyelven hallgathatnak a diákok, de végérvényesen csak 2006. október 16-tól, a Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar megalakulásától lett egyértelműen a tanítás nyelve magyar.
A MAGYAR NYELVŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS HELYZETE
VAJDASÁGBAN
A következő táblázatban a szerbiai általános iskolák és gimnáziumok évfolyamaiban a
természettudományos, illetve matematika tárgyak heti óraszáma látható. A IX-XII
évfolyamokon a Természettudományi Gimnáziumok heti óraszámai vannak feltüntetve, a *gal jelölt óraszámok pedig a Nyelvi Gimnáziumok heti óraszámait mutatják.
Megállapíthatjuk, hogy a természettudományokra, illetve matematikára szánt órák száma a
szerbiai általános- és középiskolákban elég kedvező, különösen, ha összehasonlítjuk más
környező országok hasonló évfolyamainak és tárgyainak heti óraszámaival.
1. táblázat. A természettudományos és matematika tárgyak heti óraszáma a szerbiai általános
iskolákban és a gimnáziumokban
ÉVFOLYAM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
TANTÁRGY
Matematika
4
4
4
4
4
4
4
4
4(4*) 5(3*) 5(2*) 4(2*)
Környezetünk
2
2
2
Természet és
2
társadalom
Fizika
2
2
2
2(2*) 3(2*) 3(2*) 5(2*)
Kémia
2
2
2(2*) 3(2*) 3(0*) 2(0*)
Biológia
2
2
2
2
2(2*) 2(2*) 3(2*) 3(0*)
Forrás: Szlávity Ágnes, ITTHON – 2000 PROJEKTUM, Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka

Az iskolastatisztika alapján megállapítható, hogy a vajdasági középiskolai hálózat magyar
tagozatainak száma a tanulók létszámához viszonyítva kielégítő, miközben magyarul beszélő
matematika, fizika tanárokban hiány állt fel. Ugyanakkor, a viszonylag gyengén fejlett
magyar nyelvű felsőoktatás miatt Vajdaságban a magyar hallgatóknak kevés lehetőségük van
az állami karokon és főiskolákon, anyanyelvünkön tanulni. Mindössze 1/3-uk tanul
anyanyelven, vagy részben azon (főleg a szabadkai karokon), 2/3-uk pedig szerb nyelven. A
magyar hallgatók legnagyobb része az Újvidéki Egyetem karain vagy a vajdasági főiskolákon
tanul. Elenyésző részük iratkozik a Belgrádi Egyetem karaira, s viszonylag sokan (körülbelül
a magyar hallgatói kontingens ¼-e1) tanul az anyaországban. Az Újvidéki Egyetem 13
karának 67 szakán 2107 tanár és munkatárs dolgozott a 2004/05-ös tanévben, 8,27%-uk
magyar.
A rendelkezésre álló adatok alapján, a szülőföldön tanuló, több mint háromezer magyar
nemzetiségű főiskolai és egyetemi hallgató döntő többsége az állami alapítású és
finanszírozású felsőoktatási intézményekben tanul. Legtöbben Szabadkán, valamivel
kevesebben Újvidéken, és csak töredékük más városokban (Nagybecskerek, Zombor). Az
államilag finanszírozott intézményeken kívül kisebb számban a magyar egyetemi hallgatók az
1

2009/2010-es tanévben már 1385-en tanultak a Vajdaságból magyarországi felsőoktatási intézményben, alap, mester, osztatlan vagy PhD
képzés keretében (ebben a számban azok is szerepelnek, akik külföldön érettségiztek, sőt a Budapesti Corvinus Egyetem zentai konzultációs
központjában a kertészmérnök B.Sc. alapszakon tanuló 200 hallgató is)
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utóbbi években alapított magán egyetemeken és főiskolákon is tanulnak, ezek elsősorban
közgazdasági és jogi képzést folytatnak. Empirikus kutatásaink tanulságaként állítható, hogy a
a munkaerőpiacon az elhelyezkedés a felsőoktatásban szerzett szakmától függ. Éppen ezért
érdekelt bennünket, hogy a magyar hallgatók esetében a szakok megválasztásakor a térségben
hagyományos természettudományi, mérnöki orientáltság van-e jelen, vagy a választásban
inkább a tannyelv a szempont. A legtöbb magyar hallgató a közgazdászi, mérnöki (műszaki)
és pedagógiai képzésben vesz részt, s ebben nyilván szerepet játszik a képzések földrajzi
közelsége is (Szabadka és részben Újvidék). A pedagógusképzést is (főleg a tanítóképzést)
nagy számban választják a magyar nemzetiségűek; ez azonban mégsem oldotta meg a magyar
nyelvű oktatók hiányát. Ennek oka egyrészt az, hogy a tanárképző szakokon nem magyar
nyelven oktatnak (a Természettudományi-matematikai Karon pl. 2-3 általános kurzus
hallgatható magyarul), másrészt pedig az, hogy a hallgatók egyenlőtlenül oszlanak meg az
óvodapedagógusi és a középiskolai tanárképzés között. Míg az előbbinél kielégítő a jövendő
pedagógusok száma, az utóbbinál egyes szakok esetében már súlyos hiány tapasztalható. A
magyar hallgatók az állami jogászképzésben, egyes bölcsészeti szakokon (szociológia,
pszichológia, pedagógia, történelem) és a mezőgazdasági képzésben is alulreprezentáltak. A
korábbi empirikus kutatások kimutatták, hogy szakválasztásban a hallgató szakmai
érdeklődésén kívül döntő az oktatási intézmény közelsége, sőt tannyelve is.
2. táblázat. Magyar oktatói megoszlás felsőoktatási szakok szerint 2000/2001 [1]
Magyar oktatók százalékos megoszlása
(kikerekítve)
Összesen
203
100
Mérnök (műszaki)
41
20
Természettudomány
35
17
Orvos
34
16
Bölcsész
24
11
Tanító, óvónő
21
10
Közgazdász
20
10
Mezőgazdász
20
10
Jogász
12
6
Testnevelő
5
2
Forrás: [1] Gábrity Molnár Irén: Az értelmiségpótlás körülményei In: Kisebbségi létjelenségek,
MTT Könyvtár 7 MTT Szabadka, 2003
Szakma

Magyar oktató

Részben kielégítő a felsőoktatási tudományos káderek száma a mérnöki,
természettudományi és az orvosi szakon. Nagy a hiány azonban a jogi és minden
társadalomtudományi szakon. Mivel pedig a pedagógusképzésben és más humán tudományok
terén szeretnénk a magyar felsőoktatási hiányt pótolni, fontos lépésnek tartjuk már a
közeljövőben, az anyaországban jelenleg doktorandusképzésen levő vajdasági fiatalok és a
magyarországi vendégprofesszorok bekapcsolását az oktatásba. A pedagógushiány külön
gond a magyar nyelvű közoktatásban. Az osztálytanítók számát tekintve Vajdaság iskoláiban
jobbára kielégítő a helyzet (kivéve a szórványfalvakat, ahol a tanulók és a tanítók száma is
megfogyatkozott). Mind nagyobb hiány mutatkozik azonban a magyar tagozatokon oktató
tanárokból; ez az általános iskolákra és a középiskolákra egyaránt jellemző a tartomány egész
területén. A szakok szerinti tanerőhiány azt mutatja, hogy sürgősen pótolnunk kell a magyar
ajkú matematikatanárt, az angolszakost, és a műszaki nevelés és zenei nevelés tanárait. Az új
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (2006) otthona lehet a magyar humántudósok és
értelmiségiek kinevelésének a legkülönbözőbb, rugalmas szakirányokkal. Fontos lesz a diák
és oktatói mobilitás az anyaország és a vajdasági oktatókáderek között, ennek egyik része a
rendszeres szakmai egyeztetés. Szorgalmazzuk a kapcsolatot a Szegedi- és a többi régióbeli
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Tudományegyetemmel és a régió, tanító- és tanárképző karaival közös kutatási és tanítási
együttműködést közös szakok, vendégtanárok, tanárcsere formájában.
A vajdasági közoktatásban jelentős tanárhiányt észleltünk. Nem csak a magyarul jól
beszélő szaktanár képzése hiányos, de fokozódik az alkalmazott tanárok elöregedése is.
3. táblázat. Összefoglaló kimutatás a 2002/2003 tanévben jelentkező tanárhiányról
KÖZSÉG
TANÁROK
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Informatika

ADA

1
1
Forrás: [5] Szlávity
Szabadka

BECSE

CSÓKA

KANIZSA

KISHEGYES

SZABADKA

TOPOLYA

ZENTA

8.50 4
7.43
1,50
17.10
5
3
1.60 0.50
3.48
1.20
7.55
1
0.50
2.90 0.40
0.79
0.90
2.39
3.40
2,80
1
3.87
1.19
2
0,60
0.40
1
1.50
Ágnes, ITTHON – 2000 PROJEKTUM, Vajdasági Módszertani

ÖSSZESEN

47.53
15.83
10.59
10.86
4.50
Központ,

Vajdaságban, a magyarul oktatók a legkevésbé képzettek, mert a végzettségük csak 75,5%ban felel meg az előírásoknak. Kifejezetten rossz a matematikatanárok szakképzettségi
szintje, mert csupán 50%-nak van megfelelő képzettsége a pedagógiai munkához.
Matematikust igényelnek a szabadkai, becsei, csókai és a magyarkanizsai iskolákban. Gond
van a fizikussal (főleg Szabadkán), a kémia, biológia, és az angol- és szerbszakossal,
informatikussal, zeneszakossal is.
4. táblázat. A tanerők szakképzettsége a szabadkai általános iskolák magyar tagozatain
TANULÓK OSZTÁLYOK SZÜKSÉGES SZAKKÉPZETLEN SZAKKÉPZETLEN
SZÁMA
SZÁMA
TANERŐ
TANERŐ
%
1994/1995
4 709
208
160,61
48,89
30,44
1997/1998
4 328
196
145,72
42,02
28,84
2000/2001
3 986
196
141,32
46,28
32,78
2005/2006
3 658
196
130,30
30,00
23,02
Forrás: [2] Gábrity Molnár Irén: Oktatásunk látlelete, In Oktatási oknyomozó, MTT Szabadka, 2006
TANÉV

Az iskolastatisztika kimutatja, hogy a tömbmagyarság körében Szabadkán is hiányzik a
szaktanár. Nem csak a tanulók, de az alkalmazott tanerő száma is csökken, habár a miloševići
korszak után (2000-től) igyekszünk fokozatosan felszámolni a kompetens magyar
szakemberhiányt.
FELSŐOKTATÁSI HELYZETKÉP VAJDASÁGBAN A MAGYAR OKTATÓK
TÜKRÉBEN
Vajdaság Tartományi Oktatási Titkárságának adatai szerint a felsőoktatásban alkalmazott
magyar tanárok, tanársegédek és szakmunkatársak jelenléte 2005-ben 8,33%-ot tett ki.
5. táblázat. A vajdasági felsőoktatási tanerő (2005)
Vajdasági felsőoktatási tanerő
(2005)
Tanárok,
tanársegédek,
szakmunkatársak -- ÖSSZESEN
Tanárok,
tanársegédek,
szakmunkatársak -- MAGYAR

FŐISKOLÁK
(9 főiskola)

EGYETEMI KAROK
(13 egyetemi kar)

ÖSSZESEN

271

2 354

2 625

146
6,20%

196
8,33%

50
18,45%

Forrás: Tartományi Oktatási Titkárság statisztikai adatai (2005)
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Ehhez az arányhoz hozzájárult és a jövőbeni javulásához majd még inkább hozzájárul a
2001-ben Újvidéken megalakult Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (VMFK). A
VMFK önálló, non profit civil szervezet, amelynek célja a vajdasági magyar tudományos
utánpótlás tervszerű nevelése. A kollégium tehát egy vajdasági tudományos-oktatási
intézmény, tevékenységének szakmai színvonalát pedig a szerveiben helyet foglaló
akadémikusok, egyetemi tanárok és kutatók biztosítják. A kollégium működési alapja a
magyarországi Oktatási Minisztérium által támogatott ösztöndíjazási rendszer és a velejáró
tutoriális oktatási-képzési forma. A kollégium e koncepció alapján a vajdasági felsőfokú
tanintézmények legtehetségesebb magyar egyetemi hallgatóit karolja fel és egyengeti útjukat
tanulmányaik során. „A szervezet célja tehát a tehetséges fiatalok felkutatása, kiszűrése és
támogatása, Tudományos Diákköri Konferenciák szervezése, a magyar nyelvű
szakterminológia módszeres követése, a kollegisták tudományos munkáinak publikálása, az
anyaországgal és más európai országokkal való szakmai együttműködés kialakítása.” [12] A
VMFK 2001 óta több mint 100 hallgatót vont be az ösztöndíjazási rendszerbe és tutoriális
képzési formába, s a kollégisták közül sokan már valamelyik vajdasági felsőoktatási
intézményben dolgoznak.
Nagy szerepe lesz a természettudományos és matematika szakos szakemberek nevelésben
a jövöben a Zentán 2003-ban megalapított Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumnak is. „A
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium az első és egyetlen magyar tannyelvű,
tehetséggondozó, természettudományi-matematikai szakirányultságú gimnázium Vajdaság
területén, amely azzal a céllal jött létre, hogy szakmailag jó felkészültségű, a közösségért
tenni akaró magyar értelmiséget neveljen ki és megerősítése ezt Szerbiában. Az iskola
szívügyének tekinti a szórványmagyarság tehetséges fiataljainak felkarolását is. A délelőtti
oktatás a hivatalos, az állam által a természettudományi-matematikai szakirányultságú
tehetséggondozó gimnáziumoknak előírt program alapján zajlik. Ebben kiemelt óraszámmal
szerepel a matematika, az informatika és a fizika.” [13] 2006-tól vannak az intézménynek
érettségizői, ők ma már mindannyian valamelyik hazai vagy külföldi egyetem hallgatói.
A KÉTSZAKOS MAGYAR NYELVŰ TANÁRKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS
INTÉZKEDÉSEK, TERVEK, GONDOLATOK
A Magyar Nemzeti Tanács Oktatásfejlesztési stratégia 2010-2016 tartalmazza a következő
megállapítást: „...A felsőoktatás területén a magyar nyelvű képzés lehetőségeit tovább kell
bővíteni: ahol csak lehetőség van rá, a felsőfokú tanulmányok első és második évében a
tantárgyakat magyar nyelven hallgathassa és magyarul vizsgázhasson a hallgató (például az
Újvidéki Egyetem Természettudományi–Matematikai Karán).”
A felsőoktatás területén a magyar nyelvű képzés lehetőségeit tovább kell bővíteni,
mégpedig úgy hogy a felsőfokú tanulmányok első és második évében a tantárgyakat a
hallgató magyar nyelven hallgathassa és magyarul vizsgázhasson. A harmadik évtől kezdve
érdemes lenne szerb, vagy akár angol vagy esetleg német nyelven is oktatni a magyar
csoportokban. Ez a rendszer lehetővé tenné, hogy a magyarul érettségiző tanuló durva
nyelvváltás nélkül kezdje meg egyetemi tanulmányait, és hogy a nyelvismeret hiányosságai
miatt ne váljon évismétlővé és ne iratkozzék ki. A többnyelvűség különben is növelné a
hallgató szakmai versenyképességét. Ahol magyar tanerőhiány van, magyar szaknyelvi
lektorátusokat kellene létrehozni (az Újvidéki Egyetemen a Jogi-, az Orvostudományi-, a
Mezőgazdasági-, a Természettudományi–Matematikai, a Testnevelési-, a Technológiai- és a
Műszaki Tudományok Karán).
Külön kutatásban felmérték, mely szakemberekből mekkora a hiány iskoláinkban. 53
magyar nyelven is oktató általános iskola vett részt a felmérésben, 60 gyakorló tanító és tanár
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érdeklődött a kétszakos képzés iránt és az elmúlt két évben a Tanítóképzőn diplomázottak
30%-a felső tagozaton tanárként dolgozik.[6] Ez azt jelenti, hogy mihamarabb akár karközi
(magyar nyelvű) szakok megnyitását kell megtervezni.
„...A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar megalakítása óriási eredmény, de
nem megoldás azokra a problémákra, amelyeket a tanerőhiány vet fel az általános és
középiskolákban. A kutatási adatok arról tanúskodnak, hogy matematika, angol, zene és
műszaki tanárokból van a legnagyobb a hiány, ezért a képzésüknek prioritást kell élvezniük a
tervezéskor. A tanári mesterképzések akkreditálásával megteremtődhetnének a feltételek a
tanítóképző kar pedagógiai karrá alakulásához.”[14]
KONKLÚZIÓ
A magyar felsőoktatást fejlesztéséhez Szerbiában számos változás szükséges. A magyar
kisebbség nem mondhat le arról, hogy európai szintű tudást szerezzen, megőrizve nemzeti
identitását, anyanyelvét és kultúráját. Fontosnak tartjuk a Magyar Nemzeti Tanács által
kidolgozott Oktatásfejlesztési stratégia (2011-2016) megvalósítását, az anyaországi és a
határon túli szakemberek közreműködésével az európai tendenciák szellemében. A magyar
nyelvű felsőoktatást a Kárpát-medencében egészében és összefüggésében kell vizsgálni;
Stratégiai szinten segíteni kell a nagy egyetemek együttműködését a Kárpát-medencén belül
az intézmények nemzeti, nyelvi hovatartozásától függetlenül is. Létrehozható akár olyan nagy
regionális felsőoktatási tömörülés is, amely megállja helyét az egységes európai felsőoktatási
piacon (a szubregionális egyetem elve). A felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi, a formálódó
délvidéki magyar felsőoktatás megléte és minősége ma a magyar közösségeinek egyik fontos
kérdése, ezért a magyar nyelvű oktatást teljes egészében és összefüggésében kell látnunk.
Ezen belül kell átgondolni a magyar közösségek megmaradásának, értelmiségképzésének
szükségleteit mind szakmai, mind nyelvi szempontból, nem megfeledkezve a munkaerő-piaci
lehetőségekről, szükségletekről sem.
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A SZAKDIDAKTIKA HELYZETE ÉS FELADATAI A
FŐISKOLÁKON
Liptai Kálmán
Eszterházy Károly Főiskola, Természettudományi kar

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karán, a többi felsőoktatási
intézményhez hasonlóan, komoly erőket mozgósítunk annak érdekében, hogy több és
színvonalasabb hallgatót tudjunk a természettudományok irányába indítani. A következőkben
az elmúlt esztendők történéseit, meggyőző ötleteit, erőfeszítésit és természetesen elért
eredményinket írjuk le.
BEVEZETÉS
Azzal az alapvetéssel kell kezdenünk, hogy a jelenlegi helyzetben az előadás, illetve a cikk
címe félrevezető is lehet, mivel jelenleg nincsenek külön feladatai a főiskoláknak és
egyetemeknek, hiszen a felsőoktatásban alap és mesterképzésről beszélünk, így csak ilyen
nézőpontból érdemes tárgyalni a szakdidaktika jelenlegi állapotát. Ebből következik, hogy az
akkreditációval elnyert szakok tárgyait mind az egyetemeken, mind a főiskolákon, magas
színvonalon illik tanítani, és így van ez a szakdidaktika esetében is.
Természetesen különböző irányokból érkeztek a felsőoktatási intézmények a mostani
állapotukhoz, így nyilvánvalóan más-más a módszertan megítélése a különböző helyeken,
különbözik a mozgásterük és kisugárzásuk is. Jelen helyzetben a legpozitívabb magtartásnak
az értékek felmutatását véljük, a terméketlen, sokszor megalapozatlan érvrendszerű viták
helyett. Olyan általunk bejárt utat mutatnánk, amely jó irányokat fedez fel, hiteles, talán
elgondolkoztató és követhető is. A projekt neve, a ,,TermészetTudás Főiskolája’’, helyszín az
Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kara, illetve egy leszakadó régió, itt ÉszakMagyarországon.
A következőkben nem esik szó a klasszikus, órákon oktatott, ilyen-vagy olyan kreditértékű
szakdidaktikáról. Tudjuk, hogy a módszertan borzasztóan fontos, hisz egyéniségeket nevel,
módszereket ad a tanárjelöltek kezébe és frissessége, naprakész volta nélkül nincs is tanár. De
meggyőződésünk, hogy a szakmát, a természettudomány sajátos lelkületét nem elég a
felsőoktatásban elkezdeni. Kis túlzással minden nap van tanulnivalónk, az óvodától őszülő
korunkig. Meg szeretnénk mutatni, hogy ez lehetséges, vannak kezdeményezések, amelyek
kiteljesedhetnek és segíthetnek abban, hogy a természettudományok elnyerjék az őket
megillető helyüket az emberek gondolkodásában. Szerencsések vagyunk, nem indulunk
behozhatatlan hátrányból, hisz sokan közülünk emlékeznek még Öveges tanár úr mindenkit
elvarázsoló kísérleteire, vagy a Dienes Zoltán kockáira.
Gondolkodásunkban fontos tényező, hogy egy régió szellemi centrumaként kívánunk
működni, lefosztva ezt mindenféle túldimenzionált felhangtól, a mindennapokban alázattal
munkálkodva.
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NÉHÁNY SZÓ A MÚLTRÓL ÉS JELENÜNKRŐL
Mindenki életében van olyan időszak, amikor a csodák szinte mindennaposak, a
szerencsésebbeknek ez egész életen át tart. Az első varázslatok ébredő gyermekkorunkban
érnek bennünket, bámuljuk a fecskék hazatérését, a pillangók színét, a kályha melegét és a
lámpa fényét. Aztán az iskolákban, ha nem vagyunk elég szerencsések, tantárgyak lesznek a
csodákból. A kutatókhoz hasonlóan apró ízekre szedjük a természetet és már nyilatkozunk is,
a biológiát szeretjük, a fizikát és a kémiát nem vagy éppen fordítva. Szépen lassan elhisszük,
hogy ez így van rendjén, és még adu is van a kezünkben, ezek a természettudományos tárgyak
nehezek. Persze olykor ez igaz lehet, de pontosan tudjuk, hogy a hegymászás vagy a hódítás
is lehet nehéz, de attól még nagyon szép és kihagyhatatlan élmény.
Valószínűleg a ,,bajok” az 1900-as évek elején kezdődtek, amikor Einstein megalkotta
általános relativitás elméletét, amelyet már hétköznapi halandó nem érthetett, és emiatt csak
szenzációként szerepelt, mélyebben azonban senkit sem érdekelt. Az atombomba pusztítása
már erkölcsileg és szellemileg is felfoghatatlan volt az emberiség számára. Aztán szépen
lassan a természettudományoktól való általános távolságtartással párhuzamosan szaporodni
kezdtek problémáink a világban.
Az olasz Aurelio Peccei és a skót Alexander King 1968-ban konferenciát szervezett az
emberiség jövőjét illető kérdésekről Rómában, amelynek folytatása a Római Klub lett. A szűk
körű (jelenleg 66 tagot számláló) szervezet tanulmányokat (,,Jelentés a Római Klub
számára”), fogadott el, amelyek különböző témákkal foglalkoznak az emberiség jövőbeli
fejlődése szempontjából. Ezek a jelentések meglehetősen lehangoló képet festenek arról, hogy
hogyan is bánunk a bennünket körbevevő környezettel. Mára már nem fantasztikus könyvként
olvashatjuk soraikat, hiszen jó néhány szomorú jóslatuk beteljesedett, mások csak részben, és
időközben néhány új probléma is megjelent a színen. Ugyanakkor nem sikerült minden
szinten beteljesíteni akkori kívánságukat, miszerint ,,minden nemzedék köteles az övénél jobb
világot hagyni örökül az utókorra”.
Problémáink nagy része a természettudományok felségterülete, legyen az energia,
környezetszennyezés, génmanipuláció, népesedés, élelmiszer vagy valami teljesen más
mindennapjainkat átszövő valóság. Nyílt titkok ezek a Római Klub jelentése óta, de
nyilvánvaló problémák egész özönét látja az újságolvasó, a nyitott szemmel és értelmes
tekintettel szemlélődő minden állampolgár is.
A jelentéseket, újsághíreket és a mindennapi valóságot megfejelte a Michel Rocard francia
exkományfő vezette ötfős szakértői csoport, amely a természettudományos oktatást vette
górcső alá. A 2007 nyarán elkészült jelentés, úgynevezett Rocard-jelentés, a politikai
döntéshozókat szembesíti azzal, hogy a számolási készség, a matematikai és digitális
kompetenciák, valamint a természettudományok megértése nélkülözhetetlen a tudásalapú
társadalomban való teljes értékű részvételhez és a modern gazdaságok versenyképességéhez.
Ugyanakkor megállapítja azt is, hogy a természettudományos oktatás állapota az EU-ban
egyre aggasztóbb. Olyannyira, hogy már az unió magas szaktudást igénylő iparvállalatai is
kongatják a vészharangot, attól félve, hogy néhány éven belül súlyos munkaerőhiánnyal kell
szembenézniük.
Az EU szinte minden tagállamában évek óta folyamatosan csökken a felsőoktatás
természettudományos és mérnöki szakjaira jelentkezők száma. A végzett hallgatók között
aggasztóan alacsony a nők számaránya. A jelentés megállapítja még, hogy a
természettudományok oktatása nem kellőképpen szolgálja és tartja fenn a természet iránti
kisgyermekkori kíváncsiságot. Még hosszan lehetne sorolni a megállapításokat, de a
természettudományok oktatását végző tanárok testközelből érzik a problémákat minden nap.
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UTUNK A VILÁGBAN
Jó lenne úgy folytatni az előzőeket, hogy itt van a varázspor a kezünkben, de nem így van.
Egyszerűen csak hangosan gondolkodunk, megmutatjuk, hogy merre tart a mi utunk az
Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karán. Nagyon fontos megállapítani, hogy
a következők nem önös érdekekről, hanem a TERMÉSZETTUDOMÁNYRÓL szólnak, csupa
nagybetűvel.
Pontosan tudjuk, hogy megannyi jelentés sem ér annyit, mint egy apró lépés a
természettudományok megszerettetésében. Hiába olvassák emberek százai, ezrei ezeket a
jelentéseket, ha a tudás az értéshez, a kívánság a változáshoz nincs már eleve bennük. Abban
szeretnénk segíteni, hogy megmutassuk a tudomány izgalmas, érdekes, kézzelfogható és ott
van a mindennapjainkban. Céljaink felemelőek és sokrétűek, azon tanárok mellé akarunk
állni, akik eddig is sokat, olykor erőn felül teljesítettek a természettudományok szépségének
megmutatásában, de kellene még számukra valami kis plusz, amitől még élőbben, még
vonzóbban tudják megmutatni azt, amit eddig is szépnek láttak. Szeretnének segíteni abban,
hogy hallgatóink tényleg az életnek tanulhassanak, ahogyan a latin közmondás is mondja. És
persze szeretnénk segíteni a szülőknek abban, hogy nyugodtan dőljenek hátra, ha gyermekük
a természettudomány felé orientálódik. Tudják biztosan, hogy a közös jövőnkbe fektetnek be,
amikor gyermeküket támogatják.
Nagyon fontosnak tartjuk már most megemlíteni, hogy a következőkben ismertetett
tevékenységeinkben partnerek hallgatóink, együtt szervezünk, együtt valósítjuk meg
programjainkat, észrevétlenül megtanulva, hogy hogyan is lehet az úton járni.
Gondolkodásunk egyik része a jó példa felmutatásából áll, hiszünk a példa erejében és
követendő voltában. TTK-s Szieszta címmel Magyarország kiváló tudósait, közéleti embereit
vonzottuk Egerbe, hogy a régió érdeklődő közönségét varázsolják el tudományukkal,
szakértelmükkel közérthető módon. Vendégünk volt Dr. Balázs Ervin, Dr. Hannus István, Dr.
Horváth Dezső, Dr. Kordos László, Dr. Lévai Anikó, Dr. Mérő László, Dr. Náray-Szabó
Gábor, Dr. Radák Zsolt, Dr. Varga Zoltán, Dr. Vida Gábor és Vissy Károly, A nagy sikerű
rendezvény felvételét a Főiskola Líceum televíziója folyamatosan sugározta a régióban elérve
azokat is, akik a rendezvényen nem tudtak részt venni. Jelenleg is megtekinthetők az
előadások a termeszettudas.ektf.hu oldalon.
Tudományos arcképcsarnokunk életutakat tekint át, a vonzódások kezdeteit és az
érdeklődés kiteljesedésének titkait kutatja egy Líceum tévébeli beszélgetés formájában,
amelyeket szintén folyamatosan elérhet az érdeklődő közönség. Kezdetben a televízióban,
később az interneten találkozhatnak a kíváncsiak kiváló tanárokkal és kutatókkal
(http://ltv.ektf.hu/Oldalak/Archivum/Termeszettudomanyos_arckepcsarnok).
Komoly anyagi ráfordítással létrehoztunk egy Természettudományi Pályaorientációs és
Módszertani Központot, amelyet mi egyszerűen csak Varázstoronynak nevezünk. Itt a
kulcsmondat az, hogy mindenhez hozzá lehet nyúlni, sőt nem csak szabad, de kell is. Érdekes
fizikai kísérletekkel, kicsit másképpen, természeti csodákkal, ismerkedhet meg a látogató. A
termet kis planetárium teszi teljessé. Ide tartozik, hogy bár 2004-től nincsen fizika szak az
Eszterházy Károly Főiskolán, ennek ellenére feladatunknak, jövőt építő kötelességünknek
tartjuk a fizika népszerűsítését. Természetesen bánt bennünket, hogy mérnököket és
természettudósokat veszít a régió, az ország, azért mert nincs jelen a fizika a palettánkon, és
dolgozunk ennek megváltoztatásán. Komoly segítségre leltünk az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Természettudományi Karának fizikusaiban, akik nyitottak az
együttműködésre, a jövő építésre, de egyelőre a szabályozók nem támogatják az egyébként
ésszerű közös munkát.
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A Kutatók éjszakája Európa sok kis és nagyvárosában vonz nagy létszámú érdeklődőt.
Nagy hangsúlyt fektetünk erre a napra, és nem csak azért, mert Európához akarunk tartozni a
szó legszebb értelmében, hanem mert ez a legkiválóbb gyakorló terep a hallgatóinknak. Mind
a munkában részt vállaló hallgatók, mind az idelátogatók száma elképesztő mértékben nő.
Ebben az évben már 4000 körüli látogatói létszámot detektáltunk és végre elértük azt, hogy
nem csak szervezett iskolai látogatóink vannak, hanem ahogy álmainkban szerepelt, szülők
gyermekeik kezét fogva érkeznek kíváncsi tekintettel rendezvényeinkre.
Tudománia címmel rendszeresen megjelenő magazinműsort indítottunk, ahol a
természettudományok legújabb eredményeiről számolnak be szakemberek. Azoknak, akiket
nem tudunk a televízióval elérni látványos Street Science programot szerveztünk több
színhelyen. Ugyanilyen nagy sikerű programunk a Botanika Hete, ahol tudósoknak és
érdeklődőknek ugyanolyan nagy választékban szerveztünk programokat.
Finomabban szemlélve, a fentiek talán csak a határán vannak a népszerűsítésnek és a
szakdidaktikának, de természetesen nem dőltünk itt hátra. A Természettudományi Karon
megalkottuk az Egész Életre Kiterjedő Tanulás Házát, (számunkra nEtSZKÖZKÉSZLET),
amely olyan multimédiás alkalmazás, melynek segítségével a tanár olyan virtuális
dolgozószobába jut, melyben a felkészüléshez és a tanórai munkához szükséges eszközökhöz
férhet hozzá. Természetesen nincsenek kitüntetve a tanárok, bárki beléphet a dolgozószobába,
aztán elröppenő órák után, feltöltődve léphet ki a tudás e csöppnyi birodalmából. A
természettudományok teljes palettáját lefedtük, tényleges értéket teremtve.
De nem csak virtuális tanórákat akarunk, hanem igazi hús-vér órákat a Líceum televízió
segítségével. Olyan órákról készítettünk filmet, amelyek tartalmukban, módszereikben újító
szándékúak és támogatja az új utak megjelenését a természettudományok oktatásában. Persze
nem a messze távolból kívánjuk szemlélni a tanulókat, a közvetlen kapcsolat tanárokkal és
diákokkal adják a pillanatokat, amiért érdemes élni. A természettudományok legizgalmasabb
részeiből rendhagyó órákat szerkesztettünk, amelyekből egy csokrot felajánlottunk régiónk
iskoláinak, és bár furcsa leírni, óvodáinak. Kéréstől függően házhoz megyünk, vagy fogadjuk
a látogatókat, megörvendeztetve őket a találkozás örömével.
Kiváló eszköze a jónak az Élményműhely, a Kreatív iskolanap, amely az
élményközpontú matematika oktatást célozza meg. Itt a matematika, szórakoztató, élvezhető
valósággá válik, híveket teremtve és kiegészítve az iskolai oktatást. Vendégünk volt többek
között Dr. Lénárt István, Saxon-Szász János, Dr. Dirk Huylebrouch professzor (Sint-Lukas
Egyetem, Brüsszel), Dr. Jouko Koskinen (Heuréka Központ, Helsinki) és sokan mások. Az
izgalmas matematikai művészeti kísérletekhez a képzőművészetek mellett kapcsolódott a zene
és Közép-Európa legnagyobb ZoomTool konstrukciójának építése tanárok és diákok
együttműködésében. A teljes ember nevelését szem előtt tartva létrehoztuk az
ArsGeometrika Tudományos Művészeti Galériánkat, a régió egyetlen állandó művészetitudományos kiállítóterét, amely további dimenziókat nyit meg mindenki számára. A fenti
csodás programok egri megjelenésében Fenyvesi Kristóf volt a legfőbb segítőnk.
(http://termeszettudas.ektf.hu/index.php?page=i-egri-matematikai-muveszeti-napok-2011)
Nagyon izgalmas kezdeményezés az általunk csak JoMiTE (Joint Master in Teacher
Education) programnak nevezett együttműködés, ahol hallgatóink úgy szereznek diplomát,
hogy mester programjuk egy-egy részét két külföldi országban végzik el. Nyelvtanulás,
szakmai kapcsolatépítés és a világra való rálátás az ajándék, amit a tanulmányaik juttatnak
nekik. A résztvevő cseh, finn, holland, német és lett egyetemek egy nemzetközi pályázatban
találtak egymásra.
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Tehetséges diákok számára nyári táborokat szervezünk, ahol a nyár szépségeit a
tudomány varázslatával kapcsoljuk össze oktatók és hallgatók segítségével. Itt jól megfér
egymás mellett a magas színvonalú tudomány és a kíváncsiságot felkeltő tudományos
ismeretterjesztés. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy ne az ámulaté, hanem a tényleges
cselekvésé és problémamegoldásé legyen a főszerep.
Még nagyon az elején tartunk, de már elkezdtük a munkát, amelyben érdeklődő
középiskolásoknak kívánjuk megmutatni a Tudományos Diákkörök fortélyait, beavatni a
legtehetségesebbeket a tudományos műhelyek mindennapjaiba. Ebben az egységben kell
említést tenni arról is, hogy számunkra a középiskola nem egy távoli sziget, nem egy hely,
amely ,,nem készít fel eléggé az egyetemi tanulmányokra’’. Számunkra együttműködő partner
egy nemes cél elérésében. Ez a gondolkodás határozza meg mindennapjainkat, segítünk, ha
kell módszerekkel, beszélgetésekkel, továbbképzésekkel, a fentebb említett rendhagyó
órákkal, tehetséggondozásban való részvétellel és most tényleges együttgondolkodásról van
szó, nem gazdasági tevékenységről.
EREDMÉNYEK
Teljesen világos számunkra, hogy amikor fejlődést látunk, szép eredményeket sejtünk az
nem mind a mi munkánk következménye. Tudjuk, hogy összetett folyamatnak vagyunk
részesei, amelyben a szakdidaktika és a tudomány visszakerül arra a pályára, amelyre
predesztinálták az égiek. Amikor a fizika kapuit bezártuk, a kémiát is csak kis résen
figyelhettük, összesen 5 fő hallgatóval indult a szak 2007-ben. Jelenleg 25 felvett hallgatónk
van, és a színvonal is javuló. Ennyire drasztikus változások nincsenek a többi szaknál, de
megnyugtató növekedésben van a hallgatói létszám a természettudományi szakok esetén. Az
is figyelemreméltó, hogy azokból az egri és régiós iskolákból, amelyekből alig-alig jött
hozzánk eddig hallgató, most növekvő számú, jó képességű hallgató érkezik. Ezek tények,
amelyek valamilyen szinten biztosan kapcsolódnak eddigi munkánkhoz.
Nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy mi lenne, ha nem dolgoztunk volna, ha a világban a
munkaerő piaci elvárások nem így alakulnak, ha nincs gazdasági válság, és így tovább. De
ebben az esetben nem is fontos, többet tudunk magunkról és a körülöttünk lévő világról, és
bízunk a pozitív folytatásban.
Nyilvánvaló számunkra az is, hogy szakmódszertan nélkül nincs igazi TANÁR és
nincsenek utak, amelyek célba érnek. De természetesen azt is tudjuk, hogy elméleti tudás
nélkül értelmetlen bármiféle módszerről beszélni. Az, hogy a fentiek nem az elméletről
szólnak majd az már a címből kiderült, az hogy megértjük-e hogy az egység előbbre való,
mint a széttagoltság az rajtunk múlik.
Az egységet közös kari célokkal, együttesen meghatározott iránnyal és kemény munkával
lehet esetünkben elérni. Ebben az irányban munkálkodtunk eddig és ezek után is. Jól mutatja
hozzáállásunkat, hogy sok kollégánk módszertani doktori iskolákban végez, Dr. Vida József
kollégánk Rácz Tanár Úr Életműdíjas volt 2010-ben, Dr. Murányi Zoltánnal közösen a
Science on Stage Europe koppenhágai programon hazánkat képviselték. Tengercsepp
elnevezésű díjat alapítottunk hölgyek számára, jelképezve azt, hogy fontosnak tartjuk, amit
tengernyi életünkhöz hozzátesznek tudásukkal és érzékenységükkel.
Külön fontos kiemelni, hogy azt tapasztaltuk, hiába építünk drága épületeket, bemutató
termeket, laborokat, ha nem érünk el az emberig. Oda pedig csak jó szóval, figyelemmel,
együttműködéssel, közös gondolkodással, ember-ember kapcsolattal lehetséges.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kollégáim hite, bizalma, lelkesedése és rengeteg munkája az, ami egy kicsiny csapatot
nagy eredményekre jogosít fel. Köszönöm Nekik! Szeretném itt megköszönni azoknak a
szülőknek, tanároknak és barátoknak a segítségét is, akik felismerték, hogy valami igazán jó
készül nálunk a Természettudományi Karon. Megajándékoztak bennünket figyelmükkel,
szeretetükkel és táplálták hitet, hogy a régió emberi jövőjéhez nagyon kellünk. Éppen úgy,
ahogy nekünk kellettek az, hogy kézen fogják a körülöttük állókat és idevezessék őket.
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKDIDAKTIKA
HELYZETE ÉS FELADATAI
Tasnádi Péter
ELTE TTK Meteorológiai Tanszék

„Aki nem született tanító, akármilyen nagy
tudós, amit tud, azt se tanítja meg. Aki meg
az, azt is bevési a friss ifjú elmébe, amit
maga már nem jegyez meg.”
Németh László (Apáczai)

BEVEZETÉS
Az elmúlt évek során országos fórumok [1-2] és jelen cikk szerzője is már többször
foglalkozott a természettudományos közoktatás és tanárképzés helyzetével [3-4]. Ebben a
cikkben a tanárképzés egyik legfontosabb összetevőjére a szakmapedagógiára
(szakmódszertanra, szakdidaktikára), annak művelőire és feladataikra fókuszálunk.
Igyekszünk a korábbiakban már leírtakat csak a felidézés szintjén, olyan mértékben ismételni,
ami a gondolatmenet érthetőségéhez szükséges.
A mottóul választott idézet arra figyelmeztet, hogy a tanári pálya olyan hivatás, amelyre
születni kell! Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rátermetteket nem kell a pályára irányítani, s
nem kell a tanári munka sokszínű szakmai és pedagógiai- pszichológiai eszköztárával
felvértezni, hogy tehetségüket kibontakoztathassák.
A tanárképzésről folyó heves vitákban talán az egyetlen közös pont az, hogy a tanárok
felkészítésében a szakmódszertan kulcsszerepet játszik. A szakmódszertan ugyanis találkozási
pontja a szakmának, és a tanári segédtudományoknak a pszichológiának és a pedagógiának. A
szakdidaktikának az életkori sajátosságokhoz, és a diákok kognitív fejlődéséhez igazítva kell
megadnia a természettudományos ismeretek adekvát interpretációját, s megmutatni, hogy
milyen pedagógiai módszerek alkalmasak a szakmai anyag adott tanulócsoporthoz illesztett
feldolgozására.
A szakdidaktika (tanárképzés) körülményeiről azért nehéz pontos helyzetképet adni, mert a
képzést sok tényező, a szakma, a közoktatás igényei, a társadalmi igények és a tanárképzésről
alkotott oktatói elképzelések is befolyásolják. Minden tényezőt figyelembe venni szinte
lehetetlen. Az alapfeladatban azonban biztosak lehetünk, ez döntően a tanárok képzése.
Mindemellett ki kell emelnünk azt is, hogy a szakmódszertanok alapvetően a szakmákban
gyökereznek. A szakmapedagógia művelése csak akkor képzelhető el színvonalasan, ha nem
szakad el a szakmai tanszékek munkájától.
A következőkben áttekintjük, hogy egyetemeinken a szakmódszertant művelők
találkoznak-e az „elhivatottakkal” és képesek–e a képzési cél megvalósítására, illetve a
változó körülmények között sokasodó feladataik ellátására.
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TÁJKÉP CSATA UTÁN: TANÁRJELÖLTEK ÉS SZAKMÓDSZERTANOK
A tanárképzés viharos átalakítása és a közoktatás változása a szakdidaktikák
szerveződésére is rányomja a bélyegét.
Kezdjük talán a legfontosabbal, a szakmódszertanok lételemét képező tanárjelölti csoport
felmérésével. Az 1. táblázat az OFI adatai alapján mutatja a tanári mesterképzésre a 2011/12
tanévben felvettek számát. Az adatokat a helyzet minél pőrébb bemutatására csak a BSc
diplomával nappali képzésbe felvettek számára korlátoztuk. (A levelező, illetve főiskolai
képzésben résztvevők ugyanis döntő többségükben már a tanári pályán dolgoznak, így a
nyugdíjba menők pótlására nem alkalmasak.)
A táblázat mutatja, hogy a természettudományos tanárképzés (biológia, fizika és kémia)
ebben a tanévben országosan is elhanyagolható volumenű. (A statisztikák a tavalyi és tavaly
előtti tanévre vonatkozóan is ugyanezt mutatják.) Nem sok jót ígérnek azonban a matematika
és a humán tárgyak felvételi létszámai sem. Érdemes az adatokat a pályán lévő tanárok
számával összevetni. (2. táblázat)

1. táblázat Tanári mesterképzésre felvettek száma a tudományegyetemeken és a
tanárképző főiskolákon
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2. táblázat A tanárok száma 2005-ben
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Sajnos a táblázat adatai 2005-re vonatkoznak, azonban újabbak jelenleg nem találhatóak az
Interneten (sőt már az itt közölt feldolgozás sem lelhető fel), illetve a hivatalos honlapokon.
Az adatokból, a lakosság természetes fogyásának figyelembevételével is arra
következtethetünk, hogy a kisebb óraszámú természettudományos tantárgyakban (biológia,
fizika, kémia) 150-200 fő munkába állására lenne szükség a nyugdíjba menő tanárok
pótlására, matematikából pedig ennek majdnem duplájára.
Mindent összevetve a természettudományok területén 10-15 éven belül súlyos tanárhiányra
számíthatunk, a szakdidaktikák esetén pedig kirajzolódik a szomorú jelen; Eltűntek a
tanítványok, az alapfeladat, a jövő tanárainak képzése, ha reméljük is, hogy nem
véglegesen, de pillanatnyilag szinte megszűnt.
Az alapfeladat eltűnése természetesen megszabja a szakmódszertanok helyzetét és a
szakmódszertannal foglalkozó egyetemi csoportok létszámát is. A természettudományos
szakmapedagógiák elnéptelenedése máris érzékelhető. Bár a Természettudományi Karok,
bízva abban, hogy a természettudományos tanárképzés még megmenthető, egy–két hallgató
képzését is vállalva igyekeznek fenntartani a módszertani státuszokat, és az új képzési
feladatok kapcsán támogatják a szakmódszertanok csoportokba szerveződését,
megállapítható, hogy a módszertanok létszáma csökken. A fiatal tanársegédek, adjunktusok a
bizonytalan tudományos karrier miatt nem szívesen vállalnak szerepet ebben a képzésben, így
az egyetemi módszertanosok kiöregedése azt a fenyegető veszélyt rejti magában, hogy több
területen három éven belül nem lesz főállású és a témában nemzetközi szinten publikálni
képes vezető oktató.
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Röviden végigfutva a tudományegyetemeken: Az ELTE és az SZTE Természettudományi
Kara hasonló megoldást választott a szakmódszertan szervezeti összefogására. Az ELTE TTK
2007-ben létrehozta a Természettudományi Oktatásmódszertani Centrumot (továbbiakban
TTOMC). A jelen konferenciát is szervező TTOMC mátrixszervezet, amely a Kar közvetlenül
szakdidaktikai képzéssel foglalkozó tanárainak munkáját koordinálja. Létrehozását annak a
felismerésnek köszönheti, hogy a tanárképzés változó struktúrájában elengedhetetlen a teljes
természettudományos képzési rendszer egységes kezelése. Szükség van tehát arra, hogy a Kar
szakdidaktikai képzései a szakterületi képzések különbségeinek megtartása mellett
egységesen is áttekinthetőek legyenek. Az SZTE-n hasonló céllal és ugyancsak
mátrixszervezetként működik a Kari Szakmódszertani Csoportot. Ezeknek a csoportoknak a
tagjai továbbra is szaktanszékükön oktatnak ill. végzik kutatási feladataikat, a tanárképzés
közös feladataiban azonban szaktól és intézettől függetlenül is kapcsolatot tartanak
egymással. A DE és a PTE Kari szerveződésű csoportot nem hozott létre, általában
szakonként egy főállású kolléga foglalkozik a szakmódszertani képzéssel, a PTE-n azonban
egyes szakokon csak félállású módszertanos dolgozik.
A SZAKMÓDSZERTANOK FELADATAI
Az elszomorító helyzetkép ellenére a szakmódszertanok jövőjét tekintve reményt keltő,
hogy az egyetemek egyre inkább támaszkodni kívánnak a szakmapedagógiával foglalkozó
kollégák didaktikai és közoktatási ismereteire, s ha az alapfeladat jelen pillanatban
megfogyatkozott is, pótlásul a közoktatás és az egyetemi képzés változását követő új
feladatok jelennek meg. A következőkben összefoglaljuk a szakmódszertanok klasszikus és
újabban megjelenő feladatait. A feladatok leírásakor, az egyetemi és közoktatási képzés
átalakulásának hatását kiemelendő, éles, (talán túl szigorú) határt vonunk a klasszikus
módszertani és újonnan megjelenő, vagy újabban hangsúlyossá váló feladatok között. A
feladatokat érzékeltető példákat elsősorban a fizikából vesszük, mert jelen áttekintés szerzője
fizikus és ezt a területet ismeri legjobban, törekszünk azonban az általánosan érvényes
vonások kiemelésére.
A klasszikus feladatok
A szakmódszertani képzés tartalmi feladatai a természettudományos tantárgyakban
többnyire három fő területre oszthatók. A képzésben:
át kell tekinteni az általános és középiskolai tanterveket, az iskolai élet szerveződését és a
tanítás módszereit,
foglakozni kell és tudományág alaptörvényeinek alkalmazásával a feladatmegoldás
módszertanával,
kiemelt figyelmet kell fordítani a jelenségbemutatásra és a tanulói kísérletezésre.
Ezek a tartalmak különböző tárgyakban más és más súllyal és tantárgyi szerveződéssel
jelenhetnek meg, de mindenképpen feldolgozásra kell, hogy kerüljenek. Ez jelenti a didaktikai
képzés alapjait.
A Tantárgy módszertana
Itt ismertetjük az adott tantárgy képzési céljait és általános módszereit, valamint a
közoktatásban használatos tantervi struktúrát. Az általános ismertetés és a közoktatási
tananyag feldolgozás mellett a módszertanok általában törekedtek a használatos tankönyvek
ismertetésére is. (Ez a korábbiakban azért nem volt megoldhatatlan feladat, mert a hetvenes
évek végéig a hivatalosan használandó tankönyvet törvény írta elő, s legfeljebb a különböző
iskolatípusokban illetve a tagozatos osztályokban vagy a fakultatív órákon lehetett más
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tankönyvet használni.) Ebbe tartalmi keretbe épültek be leggyakrabban az önálló tanításra
felkészítő mikrotanítások is.
Úgy érezzük a tantárgyak metodikájával kapcsolatban hangsúlyozottan kell szólni a
természettudományos tanítás egyik sajátos vonásáról, a tanítás interpretatív szerepéről, már
csak azért is, mert az utóbbi években a pedagógia és pszichológia képviselőivel a
természettudományos tanárképzés szerkezetéről folytatott viták tükrében úgy tűnik, hogy
számukra ez az interpretatív szerep nehezen érthető, illetve nehezen fogadható el, mint a
természettudományos tanárképzés speciális képzési feladata.
Az értetlenséget minden bizonnyal az okozza, hogy a természettudomány mindig kísérleti
alapokon nyugvó új tudományos eredményei – a humán tudományoktól eltérően - általában
matematikai, illetve rendkívül bonyolult és szoros egymásra épüléssel kidolgozott
fogalomrendszereket használó modellekben fogalmazódnak meg. Esély sincsen arra, hogy az
eredmények eredeti formájukban épülhessenek be a középiskolai anyagba. A
legtehetségesebb diákok fantáziáját azonban éppen az új eredmények ragadhatják meg igazán.
Ennek hatására kötelezhetik el magukat a tudományos pálya mellett. (Gábor Dénes Nobel
díjas fizikus például már gimnazista korában megtalálta a holográfia alapelveit, s amikor a
lézert feltalálták azonnal tudta, hogy ezzel az eszközzel megvalósíthatja elképzeléseit.) A
tanárok feladata, hogy a középiskola matematikai eszközeivel az életkori sajátosságoknak
megfelelően újraalkossák az elméletek hátterét adó modelleket. Végigmenjenek azon a
keskeny mezsgyén, ami az új tudományos eredmények lényegét még megtartja, de a mögöttes
matematikai és szaktudományi fogalomrendszert az adott szinten is érthetővé egyszerűsíti.
A feladatmegoldás
A feladatmegoldás elsősorban a matematikában, fizikában és a kémiában tölt be fontos
szerepet, de tartalmi elemei egyre inkább megjelennek a biológiában is.. Ezekben a
tárgyakban a feladatmegoldás az egyik legfontosabb eszköze az alaptörvények alkalmazáson
keresztül történő mély megértésének. Rajtuk keresztül mutatható meg a matematikai
modellek ereje a természettudományos megértésben illetve jelenség leírásban. A
feladatmegoldás hazánkban óriási hagyományokkal rendelkezik. A KÖMAL amelynek már
fizikai és kémiai rovata is van a világon egyedülálló múltra visszatekintő feladatmegoldó
folyóirat a középiskolai diákság számára.
A tanárképzésben a feladatmegoldás a korábbi években elsősorban az elitképzésben fontos
versenyfeladat szintű feladatmegoldás elsajátíttatását jelentette. Ez a szerep napjainkra
változott. A PISA vizsgálatok megmutatták, hogy a magyar iskolákban megszokott egzakt
módon feltett természettudományos kérdésektől eltérő problémafelvetéshez diákjaink nehezen
alkalmazkodnak. Így a PISA vizsgálat sajátos, gyakran nem a természettudományos
fogalomrendszerben megfogalmazott kérdéseit a vártnál sokkal rosszabb eredménnyel
oldották meg. Ezekben a feladatokban ugyanis esetenként magát a természettudományos
modellt is meg kell alkotni ahhoz, hogy a törvényeket alkalmazhassuk.
A vizsgálat arra utalt, hogy a hazánkban megszokott elméletileg tiszta problémák helyett
érdemes lenne a gyakorlati életből vett kérdések felvetésével a feladatoknak a
természettudományok nyelvén történő megfogalmazását, a modellalkotást is a
feladatmegoldás részévé tenni. Ebben segítségünkre lehetnek az ún. nyitott feladatok,
amelyek megoldása erősen függ a megoldásban használt modelltől és a modellben
alkalmazott elhanyagolásoktól is. Ezek a feladatok természetesen komoly próba elé állítják a
tanárnak mind az alkotó készségét, mind pedig az arányérzékét, hiszen a nagyon bizonytalan
eredményű feladatok, a nehezen magyarázható elhanyagolások elvehetik a tanulók
természettudományba vetett hitét, amit biztosan el kell kerülni.
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A természettudományokra szánt tanítási idő csökkenése önmagában is elegendő ahhoz,
hogy a tanárok már ne taníthassanak az eddigi elképzelések szerint, s bár a PISA vizsgálat
jelzései, sok tekintetben megkérdőjelezhetőek, el kell fogadnunk, hogy a közoktatásban
személet váltásra van szükség. A tananyagokat motiválóbbá, életszerűbbé és érdekesebbé kell
tenni. Ez talán hozzásegíthet ahhoz, hogy a tanulók jelenleg igen negatív attitűdjei is
pozitívabbá váljanak a természettudományok iránt. A tartalmi megújulás mellett segítheti ezt
a tanítás módszertanának megújítása a korszerű munkáltató módszerek pl. a projekt módszer
erőteljesebb alkalmazása.
A feladat megoldási technikák közé bekerültek a numerikus módszerek. A numerikus
módszerek alkalmazása, a számítások eredményének grafikus interpretációja nagyon fontos,
mert a középiskolai tanításban a természettudományoknak saját eredményeik közvetítése
mellett az informatika számára is szolgáltatniok kell értelmes feladatokat, hiszen ilyenek
nélkül az informatikai módszerek öncélú játékká válnának.
Fontos további feladat az összetett projektek témakörének feldolgozása. A projektekben
több tanuló együtt old meg kísérleti és elméleti munkát, könyvtári és internetes anyaggyűjtést.
A jelenségbemutatás és kísérletezés
Természettudomány tanítása elképzelhetetlen kísérleti úton nyert tapasztalatszerzés nélkül.
Ebben a tekintetben a tanulói kísérletek és az órai demonstrációk egyaránt fontosak. A
demonstrációs laboratóriumokban a tanárjelöltek önálló kísérletező munkával sajátítják el az
ehhez szükséges technikákat. Ezekben a laboratóriumokban kell rávezetni a tanárjelölteket
hogy a világban nyitott szemmel járva felfedezzék a „hands on” típusú kísérletek lehetőségeit.
Ez későbbi tanári munkájukban sokat segít majd a szertárfejlesztésben és a tanulói kísérletek,
projekt feladatok szervezésében.
A jelenségbemutatás, az önálló kísérletezés
természettudományos érdeklődésének felkeltésében is.

kitörési

pont

lehet

a

tanulók

A kísérletezés módszerei az utóbbi évtizedekben sokat változtak. A mérések számítógépes
kiértékelése és a számítógéphez kapcsolható mérő interfészek könnyítnek a tanórai munkán,
de a gondos előkészítés terhei inkább növekednek, mint csökkennek. Ugyanakkor a
számítógép használatakor mindig ügyelnünk kell arra, hogy a mérés elvét ne fedje el a
számítógép bonyolult és esetenként nem is ismert programja. Mindig meg kell találni tehát a
helyes arányt az egyszerű szemléletes kísérletek és a számítógép vezérelte pontos mérések
alkalmazásában.
A gyakorlóiskolai munka irányítása, felügyelete
A szakmódszertani csoportokhoz tartozik és tartozott a hallgatók gyakorlóiskolai
munkájának felügyelete. A gyakorlóiskolák vezető tanárainak irányításával dolgozó
tanárjelöltek „vizsgatanítását” a szakmódszertani csoportok tanárai látogatják, a tanítási
munkát értékelik. További kapcsolatot jelent a gyakorlóiskolákkal módszertani gyakorlatok
keretében szervezett óralátogatás és óramegbeszélés is.
Ez a klasszikus feladat a rezidens félév illetve év megjelenésével bizonyára átformálódik
és tartalmában is változni fog.
AZ EGYETEMI KÉPZÉS ÁTALAKULÁSA MIATT BELÉPŐ ÚJABB FELADATOK.
Feladatok az egyetemi alapozó képzésben
Az egyetemi hallgatók száma a rendszerváltozás után majdnem megháromszorozódott. Az
ELTE TTK természettudományos kutató szakjainak 25-30- fős „elit” évfolyamai 140-160
hallgatóból álló heterogén felkészültségű évfolyamokra duzzadtak. Ebben a tömegképzésben
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óriási feladatot jelent a felzárkóztatás. A felzárkóztatás többféleképpen is megoldható, a
jelenlegi gyakorlat az előadási anyag csökkentésén és gyakorlatszerű felzárkóztató tárgyak
(esetleg megnövelt óraszámú gyakorlatok) beiktatásán alapul.
Vannak akik nulladik évfolyamok indítását javasolják, amelyben a hallgatók pótolhatnák a
középiskolában mulasztottakat, nyelvet tanulhatnának, s így homogénebb tudású évfolyamok
kezdhetnék meg az igazi egyetemi tanulmányokat. Ez azonban pedagógiailag nem megfelelő
megoldás, mert egyrészt „felmenti” a középiskolát az egyetemre való felkészítés feladata alól,
másrészt tizenkilenc éves korban már nem pótolhatóak a korábbi évek mulasztásai.
Akár a nulladik évfolyam valósul meg, akár a jelenlegi gyakorlat folytatódik, a
felzárkóztatás eredményességéhez mindenképpen szükséges, hogy a képzést végző oktatók ne
csak szaktárgyi szempontból legyenek felkészültek, hanem pedagógiai képzettségük és
gyakorlatuk is legyen, továbbá jól ismerjék tantárgyuk középiskolai anyagának
követelményeit. (A feladat ellátására tehát semmiképpen sem alkalmasak a kutatói munkára
készülő doktoranduszok, de még a fiatal, doktori fokozatukat éppen megszerző tanársegédek
sem.) Ebben a munkában szükség lesz a szakmódszertannal foglalkozó oktatók és a
gyakorlóiskolában tanító középiskolai tanárok tapasztalatára. A tanári gyakorlat a nem az
adott szakos BSc hallgatók oktatásában legalább annyira fontos mint a szakosok
felzárkóztatásában. (A matematika, fizika fontos alapozó tárgya például a biológiának és a
kémiának, s ezeken a szakokon a hallgatók matematika és fizika tudása, méginkább hiányos,
motivációjuk még gyengébb. A segédtudományi ismeretanyagot és követelményt óvatosan,
értő szemmel kell megválasztani, nehogy az alapszak tantárgyai helyett ezek váljanak az
egyetemen maradás mércéjévé.).
Az alapozó előadásokon nagy hagyománya van (volt) a demonstrációs kísérleteknek. A
kísérleti háttér fejlesztése és működtetése hagyományosan a szakmódszertani területhez
kapcsolódik, s ez a feladat továbbra is megmarad.
A TANÁRKÉPZÉS ÚJ FORMÁJÁNAK KIDOLGOZÁSA
Az újjáalakuló képzés nem jelentheti a korábbi tanárképzési forma visszaállítását.
Szükséges a képzés teljes tartalmi-módszertani megújítása. Ebben a folyamatban
remélhetőleg szerepet kaphat a szakmódszertani központok véleménye. A tanárképzés
tantárgystruktúrájában és a feldolgozás módjában is különbözik a kutató-képzéstől. A
szakmai alapozó előadásoknak és gyakorlatoknak az is feladata, hogy a szakmai ismereteken
túl példát (mintát) mutassanak a tanításra a későbbi tanároknak. Ilyen értelemben a tanár
szakosok szaktárgyi oktatása egyfajta indirekt módszertani képzést is jelent. A kialakítandó új
képzési rendben természetesen a közvetlen szakmódszertani tárgyak tartalmát és módszereit is
kritikusan át kell gondolni.
Nem egyszerű a kétszakos képzések kredites szerkezetének kialakítása sem. Világosan
meg kell szabni a szakmai, szakmódszertani és pedagógia-pszichológia képzési részek
kereteit, és biztosítani kell a szakdolgozat megfelelő súlyú kezelését. Ennek során sok, a
korábbi szabályozásban elkövetett hibát kell korrigálni. Az egyik legdurvább, mind a
pszichológiai, mind a szakmai képzés sajátosságaival szembeni érzéketlenségre utaló
változtatás volt az egyetlen tanári szak bevezetése. Az egyetlen tanári szak ideáját minden
bizonnyal a változásokat elindító 1997/111-es kormányrendelet szelleme, az egységes
pedagógiai és pszichológiai képzés bevezetése sugallta. Az egységesítésben a tanári
mesterképzés követelményrendszere már odáig jutott, hogy a tanított diszciplínától
függetlenül elsődlegessé tette pedagógia-pszichológia képzést. (Az egyetlen tanári szak a
humán és reál közismereti tantárgyak tanárszakjaitól a mérnöktanárok által tanított
szaktárgyakon keresztül a művészképzésig egységesített.)
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Ennek a logikának a következménye, hogy jelenleg a magyar és a matematika tanár
éppúgy bölcsész diplomát (MA) kap mint a villamosságtant vagy műszaki rajzot tanító
mérnök tanár, s ennek a következménye az is, hogy a törvény a tanári modulok felvételét
szinte tetszőleges párosításban egyenrangúan támogatja. (A képesítési követelmények
azonosan kezelik a matematika–fizika szakpárt a fizika-történelem szakpárral.) Nem beszélve
az olyan speciális pedagógiai modulok, („spam”-ek) mint a tantervkészítő tanár,
multikultúrális tanár, stb. tanárszakként történő elfogadásáról. Reméljük, hogy erről a
kérdéskörről az új közoktatási és felsőoktatási törvények megjelenése után már nem kell
szólnunk.
Nem mehetünk el szó nélkül a kétciklusú képzés szabályozásának a szakdidaktikával
kapcsolatos trükkje mellett sem. A korábbi szabályozás, mint már említettük a szakdidaktikát
a pedagógia-pszichológiához sorolva szabályozta. A kétciklusú képzésben formálisan mind a
szakdidaktika, mind a klasszikus gyakorlóiskolai tanítás a szakmai tantárgyak kredit keretét
terheli, bár az általános pedagógiai-pszichológiai tárgyakra vonatkozó rendelkezés a
szakdidaktikára vonatkozóan is részletes követelményeket ró ki. Ennek kiküszöbölésére
véleményünk szerint a szakmódszertani képzés kreditjeit önállóan kellene megjeleníteni.
Jól érzékelhető, az is, hogy a rezidens év megjelenése a gyakorlóiskolai feladatokat
megváltoztatja. A gyakorlóiskolai képzés értékei csak úgy óvhatók meg, ha a rezidens évvel
és a szakmai –módszertani képzéssel összhangban újra definiáljuk feladatait.
A REZIDENS-ÉV
A rezidens időszak a jelenlegi fél évről előreláthatólag egy évesre növekszik. Ebben a
képzési szakaszban a tanárjelöltek különböző iskolákban végeznek tanári munkát a befogadó
iskola mentorálással megbízott tanárának vezetésével. A képzés teljesen új, előzményei
nincsenek, meggyőződésünk szerint azonban csak akkor lehet sikere, ha szervesen illeszkedik
az egyetem első öt évéhez.
Az egységes szemléletű képzés csak akkor biztosítható, ha a szakmódszertanok és a
pedagógia szakterület gyakorlatkísérő szemináriummal segíti a munkát és a gyakorlóiskolák
szorosan együttműködnek a mentoráló tanárokkal. Ez a feladat erősen növeli a módszertanok
munkáját, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a rezidensképzés akár vidéken is folyhat.
A hallgatók óráinak látogatása az utazási időt is figyelembe véve komoly szakmódszertanos
kapacitástöbbletet igényel. Ezen a területen új szervezési és irányítási feladatok hárulnak a
gyakorlóiskolákra és a vezető tanárokra is.
Speciális feladat a mentor-tanárok felkészítése. Mindenképpen kívánatos, hogy a
mentortanároknak legalább egyik szakja megegyezzék a rezidens hallgató szakjával, hiszen
csak így tudnak szakmai segítséget nyújtani a hallgatónak. Mindez a jelenlegi folyó
mentorképzések átalakítását, a szakmódszertani képzési rész megnövelését is szükségessé
teszi.
TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS
A tanár továbbképzés a jelenlegi piacosított rendszerben gyakorlatilag kikerült az
egyetemek fennhatósága alól. Meggyőződésünk, hogy a továbbképzéseket egyetemi feladattá
kellene tenni, amelyben kulcsszerepet kaphatnak a szakmai, szakmódszertani képzések. A
továbbképzések tartalmi fejlesztése az egyetemi gyakorló iskolák számára is új feladatokat
biztosíthat. A tanárok körében jól érzékelhető ugyanis az igény a tanítás „jó gyakorlatainak”
megismerésére, azaz a gyakorlatban alkalmazott módszerek megismerésére. Ebben a vezető
tanárok órái mintául szolgálhatnak.
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A továbbképzések keretében meg kellene teremteni a tanárok szakmai- szakmódszertani
tudományos fokozat szerzésének lehetőségét. A doktori képzések jól összehangolhatók az
egyetemi továbbképzésekkel és biztosítékát jelenthetnék az egyre inkább kiveszőben lévő
„tudós tanárok” utánpótlásának.
TANANYAG ÉS TANTERV FEJLESZTÉS
A tanárképzés közvetlen kapcsolatban áll a közoktatással, így a szakmódszertanoknak
folyamatosan hangsúlyos részt kellene vállalni a természettudományos közoktatás
korszerűsítésében, az új oktatási módszerek meghonosításában. Rendkívül fontos lenne, ha a
NAT időszakos felülvizsgálatában is hallathatnák hangjukat. (Erre az utóbbi évek
tapasztalatai alapján sok remény nincsen.) A doktori iskolák műhelyei lehetnének az oktatási
kísérleteknek és az új tananyagok kifejlesztésének.
Szakkönyvek, oktatási segédanyagok, digitális oktatási anyagok természetesen az
eddigiekben is születtek. Ezt az alkotó munkát a jövőben is folytatni kell, ha a tanárképzés és
a közoktatás összhangját meg kívánjuk teremteni.
PARTNER-ISKOLA HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE
Az eredményes szakmódszertani kutatómunka feltétele az oktatási kísérletek színhelyéül
szolgáló iskolák hálózata. Erre a gyakorlóiskolák is alkalmasak, de az ottani eredmények nem
biztos, hogy országos átlagban kevésbé alkalmasak, mert válogatott gyerekanyaggal
foglalkozó elit-iskolák. A TTK Természettudományi Oktatásmódszertani Centruma az ország
egész területén együttműködést kíván kötni iskolákkal. Olyan iskolákkal szeretnénk
együttműködni, amelyek átlagosak, de tanáraik nyitottak a kísérletezésre és készek az
együttműködésre.
A Kar az oktatási programok, segédanyagok mellett alkalmanként előadásokkal, az
egyetemen tartott kísérleti bemutatókkal, versenyek szervezésével is segítené partnereit. Az
iskolák pedig a fejlesztett tananyagok kipróbálásának vállalásával járulnának hozzá az
együttműködéshez. Az együttműködés keretében a partneriskolák a rezidens képzésben is
szerepet vállalnának. Hasonló kapcsolatrendszer kiépítésére saját régiójában a DE, SzTE és
PTE is törekszik. A tanárképzés regionális szerepének erősítése segíthet a végzők pályán
maradásában is.
A SZAKMÓDSZERTAN MINT TUDOMÁNY
Végül szólnunk kell a hazai szakdidaktika egyik legkritikusabb kérdéséről a tudományos
elismertségről. A nemzetközi gyakorlatban a szakdidaktikák a megfelelő szaktudomány
elismert ágát jelentik. A nagy egyetemeken önálló tanszékek, csoportok művelik ezt a
tudományágat, az eredmények publikálására neves folyóiratok (American Journal of Physics,
American Journal of Chemistry stb.) állnak rendelkezésre. Szakdidaktikai kutatásokkal PhD
fokozat szerezhető.
Véleményünk szerint csak akkor tarthatunk fenn színvonalas tanárképzést, ha az egyetemi
módszertani műhelyek szoros kapcsolatot tartanak fenn a közoktatással és az iskolák
természetes kutatási terepül szolgálnak a tantervi, és módszertani fejlesztésekhez.
A szakdidaktikák önálló tudománnyá fejlődése hazánkban is megindult, a Debreceni
Egyetemen a matematika doktori iskola, az ELTE-n a fizikai doktori iskola keretében
működik doktori alprogram. Igazi áttörés azonban csak akkor következik be, ha az MTA
megfelelő osztályai a szaktudományok többi ágaihoz hasonlóan ezen a területen is definiálják
az MTA doktora cím megszerzésének sajátos feltételeit, megteremtve ezzel a szakmódszertan
művelői számára is a teljes egyetemi karrier befutásának lehetőségét.
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ÖSSZEFOGLALÁS.
A természettudományos szakdidaktika a tanárképzéshez hasonlóan nehéz helyzetben van.
A tanárképzés a megszűnés határára sodródott és a szakdidaktika művelését annak ellenére
egyre kevesebben választják életpályául, hogy az egyetemi képzés változásai mind több
feladatot rónak erre a területre. A tanárképzés megújításához mindenképpen szervesen
hozzátartozik a módszertanok megújítása, tudományos elismerése és a közoktatással való
kapcsolatok erősítése.
IRODALOM
1. Sólyom László at al.: Szárny és Teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány 2009,
2. Fazekas at al.:, Zöld Könyv, Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2008
3. Tasnádi Péter és Juhász András, Hagyományok és valóság. Szükség van-e tudós
tanárokra a természettudományban?, Természet Világa, 141, 26 (2010),
4. Tasnádi Péter, Múlt, jelen, jövő, Felsőoktatási Műhely 2010/2.
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BIOLÓGIA SZEMLÉLETESEN
Kriska György
Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Biológiai Szakmódszertani Csoport

ÖSSZEFOGLALÁS
Az alábbiakban egy a Nemzeti Tankönyvkiadónál megjelenő négyrészes kiadvány első két
kötete kerül bemutatásra, amelyek az újkor elvárásainak megfelelve adnak a középiskolások
számára gyakorlatalapú biológia ismereteket. Ezek a korszerű elméleti részekkel együtt
hatékonyan segítik a diákok felkészülését az érettségire közép és emelt szinten egyaránt. A
kiadvány páratlanul gazdag digitális gyűjteménye segíti a projektoros és aktívtáblás oktatást,
a gyakorlati foglalkozások előkészítését, értékelését, az önálló felkészülést és csoportmunkát.
BEVEZETÉS
Az „Érettségire felkészítő” című könyvsorozat [1]-[2] kiadását elsősorban a közoktatást
szabályozó dokumentumok (pl. részletes érettségi követelmények) megjelenése tette
szükségessé, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók gyakorlati ismeretszerzésére és a
korszerű ismeretek átadására. Az önálló kísérletezést, kísérletelemzést elváró biológia
érettségi és versenyfeladatok általánossá válását nem előzte meg, és nem is követte olyan
gyakorlatorientált segédanyagok megjelenése, amelyek az évtizedekkel korábban megjelent
praktikumok keretein túllépve segítették volna az általános és középiskolás diákok, a
természettudományos pedagógusképzésben résztvevő hallgatók és a biológia tanárok
felkészülését. Innen-onnan átvett kísérleteket és gyakorlati feladatokat persze ma már szinte
valamennyi biológia tankönyv tartalmaz, amelyek azon túl, hogy nagyon hangzatosak, a leírás
pontatlansága, vagy az elmaradt kipróbálás miatt sokszor kivitelezhetetlenek. A kevés hiteles
és szakmailag korrekt gyakorlati segédanyag, pedig szegényes képi szemléltetése miatt nem
lehet hatékony eszköze a korszerű biológiaoktatásnak.
KÖNYV
A könyvsorozat első két kötete a fotoszintetizáló szervezetekkel kapcsolatos tudásanyagot
tartalmazza. A kiadvány magában foglalja a téma alapismereteit és a kísérletek,
megfigyelések képekkel illusztrált leírásait. A vizsgálatok makroszkóposak és
mikroszkóposak, így a szabad szemmel jól felismerhető részletek bemutatásán túl az egyes
szervezetek szöveti felépítése is bemutatásra kerül. Az egyszerű eszközökkel gyorsan
elvégezhető feladatok látványos és jól reprodukálható eredményeket adnak, alkalmazásuk
támogatja az ismeretek gyakorlatközpontú rögzítését, fejleszti a diákok problémamegoldó
képességét és erősen motiváló hatású. A kísérletek és megfigyelések elvégzéséhez szükséges
anyagok felsorolása és az alkalmazott módszerek leírásai az egyes gyakorlatoknál
szerepelnek, de a legfontosabb mikroszkópos vizsgálati módszerek a könyv végén is
összefoglalásra kerülnek egy külön fejezetben. A kiadványban szereplő látványos és
tanulságos kísérletek elvégzéséhez csak olyan eszközökre van szükség, amelyek
megtalálhatók egy átlagosan felszerelt biológia szaktanteremben, ezért ezek részét képezhetik
a középszintű érettségi gyakorlati tételeinek és a gyakorlati vizsgarészt kiváltó tanulói
projekteknek is. A gyakorlatokat illusztráló fotók középkategóriás analóg és digitális
fényképezőgéppel, iskolai sztereó- és fénymikroszkóppal készültek. Különleges mikroszkópi
felvételeket csak az algákkal foglalkozó fejezet tartalmaz. A képek többsége részletesen
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feliratozott, ami megfelelő támpontot nyújt az egyes makro- és mikroszkopikus
jellegzetességek felismeréséhez (1. ábra).

1. ábra: Farkasalma (Aristolochia clematitis) fiatal hajtásából készült keresztmetszet
fénymikroszkópos képe
A könnyen reprodukálható kísérletek közlése mellett a könyv másik fontos feladatának
tartom, hogy korszerű biológiai ismereteket és szakmailag korrekt nevezéktant közvetítsen. A
kiadványban szereplő fejezetek tárgyalása esetenként részletesebb a közoktatásban elvártnál,
mégis fontos ezek szerepeltetése két okból. Egyrészt azért, mert a szaktanárok körében még
ma is közkedvelt régebbi tankönyvek ismeretanyaga és fogalomhasználata esetenként már
túlhaladott, másrészt azért, mert a legegyszerűbb vizsgálati objektum, például egy faág
tüzetesebb vizsgálatánál is megjelennek olyan alkotóelemek (pl. szakadozott epidermisz,
paraszemölcsök, periderma, héjkéreg stb.), amelyek megnevezésétől nem tekinthetünk el.
Ezen ismeretek bemutatatásával egyrészt olyan háttéranyagot szeretnék adni a tanárok
számára, amelyet belátásuk szerint hasznosíthatnak tovább tanítási gyakorlatukban, másrészt
olyan kiegészítő információkat az érdeklődőbb diákokkal, ami lehetőséget ad arra, hogy
könnyebben kapcsolatba tudják hozni a közoktatásban megtanultakat egyetemi
tanulmányaikkal. A szövegben a közoktatásban elfogadott és széles körben használatos
szakkifejezések szerepelnek, ugyanakkor a legfontosabb fogalmak értelmezésekor a korszerű
hazai szakirodalom alapján javaslatot tettem az elavult nevezéktan korrekciójára egy külön
fejezetben. A kiadvány fontos részét képezi egy összefoglaló rész, amely a földi élet jelenleg
legelfogadottabb törzsfájával és az élőlények korszerű rendszerezésével foglalkozik.
DVD MELLÉKLET
A gyakorlati megtapasztaláson alapuló oktatás támogatása mellett a kiadvány másik fontos
célkitűzése az, hogy páratlanul gazdag digitális melléklete révén segítséget adjon a
szaktanároknak a biológia órák interaktív táblás szemléltetőanyagainak összeállításához a
közép és emeltszintű érettségire való elméleti felkészítéshez. A könyv DVD melléklete 1316
eredeti, önállóan is felhasználható elektronikus illusztrációt tartalmaz, amelyek között
megtaláljuk a hagyományos és térhatású képeket, a HD minőségű filmfelvételeket és
interaktív ellenőrző programokat. A hatalmas mennyiségű digitális szemléltető anyag
használatát a könyvsorozat első és második részének végén szereplő nézőképekkel illusztrált
nyomtatott segédletek segítik, amelyek egyszerre adnak lehetőséget a különböző
szemléltetőanyagok (feliratozott, feliratnélküli és 3D kép, animáció, film) kiválasztására (2.
ábra). Ily módon a tanárnak lehetősége nyílik arra, hogy számítógép használat nélkül, a
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segédleteket átlapozva válassza ki első menetben a tanórán felhasználni kívánt digitális
szemléltetőanyagokat.

2. ábra: A digitális tananyagelemekhez készült nyomtatott segédlet egy oldala
Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a DVD melléklet nem csupán egy modernkori,
szükséges velejárója a könyvnek, hanem egy olyan komplex digitális oktatócsomag, amely a
kidolgozást megelőző részletes szakmódszertani tervezésnek és az ezt követő kipróbálásnak
köszönhetően valóban hasznos eszköze lehet a biológia digitális alapú oktatásának. Az
elektronikus melléklet kettős funkciójú. Egyrészt tartalmaz egy az oktató DVD-k
hagyományait követő több részből álló interaktív oktatóprogramot (3. ábra), másrészt egy
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digitális adatbázist is magába foglal, amelynek elemei önállóan, egymással tetszőleges módon
kombinálva is használhatók.

3. ábra: Egy interaktív ellenőrzőprogram nyitólapja
Bár az oktatóprogramban való gyors navigálást változatos menüsorok és nyomógombok
segítik, figyelembe véve azt a tényt, hogy egy módszertanilag változatos tanóra esetében az
egyes digitális elemek (2D-3D, felirat nélküli és feliratozott képek, animációk, filmrészletek)
bemutatására esetenként igen gyorsan és akár egyszerre is sort kell kerítenünk, a merev
oktatóprogram struktúra nem minden szempontból képes kielégíteni az igazán kreatív alkotó
szaktanár igényeit. Ezért a DVD melléklet az oktatóprogram mellett egy digitális adatbankot
is magában foglal, amely az összes digitális elemet (kép, film, interaktív animáció) különkülön is felhasználható fájlok (jpg, wmv, swf) formájában tartalmazza. Az adatbankban való
eligazodást segítik a fentiekben már említett könyvvégi nézőképes segédletek. A digitális
adatbank és könyvben szereplő nyomtatott segédletek együttes alkalmazásával a tanárok
könnyen megtervezhetik interaktív táblás óráikat.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A fentiekben bemutatott kiadványok alapos szakmai ellenőrzéséért köszönetemet fejezem
ki dr. Engloner Attillának és köszönöm dr. Penksza Károlynak a növényismerettel
kapcsolatos javításait.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Kriska Gy. (2011): Érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti
Tankönyvkiadó
2. Kriska Gy. (2011): Érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti
Tankönyvkiadó
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AZ AKADÉMIA TUDOMÁNYOS OSZTÁLYAI A
KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA TANÍTÁSÉRT
Forrás: mta.hu
A természettudományos oktatás a világon mindenütt gondokkal küzd. Magyarországon az
átlagosnál súlyosabbak a problémák. Az elmúlt évtizedben a vártnál is jelentősebb mértékben
romlott a természeti jelenségek és összefüggések ismereteinek közvetítése az általános- és
középiskolákban. A magyar természettudományos oktatás megrendülése mindenekelőtt a
tanárképzés gondjaiban keresendő. Alig-alig találni olyan fiatalt, aki fizikatanár szeretne
lenni, kevesen találják vonzónak a kutatói vagy a mérnöki pályát is.
A gazdasági élet szereplőit is aggodalommal tölti el a természettudományos és műszaki
képzés magyarországi helyzete. A társadalom felelős tagjai és a döntéshozók közül is egyre
többen felismerik, hogy a természettudományos műveltség hiánya hatással van mindannyiunk
életére, hiszen ezek nélkül nem érthetjük meg a körülöttünk zajló természeti és műszaki
jelenségeket. A matematika, a fizika, a biológia és a kémia tananyagokban átadott alapvető
ismeretek nélkül a fiataloknak nincs esélyük a munkaerőpiacon, és a magyar gazdaságnak
nincs esélye a világversenyben.
A Magyar Tudományos Akadémia közfeladata a világszínvonalú kutatások művelése és a
kutatási eredmények hiteles bemutatása mellett ezek közérthető tolmácsolása is. Ez azt jelenti,
hogy a jelenleginél érdekesebbé kellene tenni, közelebb kell vinni a mindennapi élethez a
természettudományos tárgyak oktatását, a szakmai színvonal fenntartása, és ahol szükséges,
folyamatos javítása mellett.
Jó minőségű oktatás nem létezik jól képzett és elhivatott tanárok nélkül. Ugyanakkor égető
szükség van jó tankönyvekre is, amelyek egyszerre képesek szilárd alapot adni és eligazítani a
gyorsan fejlődő tudomány adattömegében. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai
Tudományok Osztályán született kezdeményezést akadémikusok és akadémiai doktorok
karolták fel, és alkotó munkájuk nyomán létrejött egy, a Magyar Tudományos Akadémia
továbbá a Semmelweis Egyetem honlapjáról (www.dgci.sote.hu/biolhatteranyag) elérhető,
korszerű középiskolai biológiai háttéranyag, amely az érdeklődő tanárok, diákjaik, sőt a
szülők számára is íródott Falus András akadémikus gondozásában.
A tematikus fejezetek röviden, érthetően, megfelelően megszűrt és korszerű ismeretekkel
segíthetik a középfokú oktatásban dolgozó tanárokat. A szerzők foglalkoznak olyan, még ma
is tabunak tartott jelenségekkel, mint a fiatalok között terjedő anorexia nervosa betegség, a
depresszió, a pánikrohamok vagy a testképzavarok.
A folyamatosan frissülő elektronikus „segédkönyv" elkészítése mögött széles akadémiai
összefogás áll, az MTA Biológiai Osztályához csatlakozott az Orvosi, a Kémiai és az
Agrártudományok Osztálya. A kezdeményezés nyomán a kutatók szaktudásukkal járulhatnak
hozzá a középiskolai oktatás és nevelés minőségének, valamint a magyar társadalom
műveltségi színvonalának emeléséhez. A kiemelkedő tudományos műhelyek kutatói, karöltve
tapasztalt és elhivatott középiskolai tanárokkal sokat tehetnek azért, hogy igényesebbé váljon
a középfokú oktatás, és több fiatal érezzen kedvet a természettudományok műveléséhez, a
kutatói pályához.
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KÍSÉRLETEK HULLÁMOKKAL
Jenei Péter 1, Enreiter Ádám 2, Juhász András 1, Nagy Mária 1
1

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék
2
Audio Computer Studio Kft. Budapest

ÖSSZEFOGLALÁS
A helyszíni kísérleti bemutató leírása az általános hullámtulajdonságok tanításának
könnyítésére ajánl párhuzamos kísérleteket vízhullámokkal, mikrohullámokkal és hanggal.
BEVEZETÉS
R. P. Feynman Nobel-díjas fizikus, a modern szemléletű fizikatanítás és
tudománynépszerűsítés világhírű mestere írja a Mai Fizika Magyarországos is ismert és
népszerű könyvsorozatának I. kötetében: „A természettudományokban az igazság egyedüli
kritériuma a kísérlet”. Kísérletezés nélkül tehát elképzelhetetlenek a természettudományok,
csakúgy, mint azok tanítása az iskolában! Az iskolai kísérletezésnek sokféle szerepe van, és
ennek megfelelően sokféle változatát különböztethetjük meg. A fizika tanítása során
egyformán helye van a figyelemfelkeltő látvány-kísérleteknek, a kvalitatív jelenségbemutatásnak, a demonstrációs méréseknek, a magyarázatot segítő modellkísérleteknek, de az
igényes laborméréseknek is. A következőkben a fizikatanítás egyik nehezen tanítható
területéhez, a hullámtanhoz válogatott kísérleteket ajánlunk. Meggyőződésünk, hogy az
általános hullámsajátságok megértését lényegesen megkönnyíti, ha hasonló kísérleteket
végzünk alapvetően különböző módon érzékelhető hullámokkal.
KÍSÉRLETI ESZKÖZÖK
Kísérleti összeállításunkban felületi vízhullámokkal, hanggal és elektromágneses
mikrohullámokkal kísérleteztünk.
A felületi vízhullámokkal végzett kísérletekhez a Leybold cég [1] által forgalmazott,
kivetítő berendezéssel egybeépített hullámkádat használtuk. Itt a hullámok keltésére a
korábbiakban megszokottól eltérő új megoldást alkalmaznak, levegőt fújnak szaggatottan a
víz felszínére. A fújás erősségét és a frekvenciáját szabályozni lehet. A kivetített hullámkép
stroboszkópos megvilágítással lassítható vagy megállítható, de folytonos fényben
megfigyelhető a hullámok valódi sebessége is. A hullámképet esetenként webkamerával
fotóztuk és az így készült digitális képeken a magyar fejlesztésű Webcam-laboratory
számítógépes többfunkciós mérőprogrammal [2] végeztünk távolság és szögméréseket.
A mikrohullámú kísérletekhez egy régebbi, lengyel gyártmányú taneszközt használtunk. A
demonstrációs készletet a mikrohullámú adó- és a vevő-egységen túl a hullámjelenségek
bemutatásához általában használatos minden tartozékot (prizmák, lencsék, rések, árnyékoló és
tükröző lemezek, stb.) tartalmaz. Az adó teljesítménye 65 mW, frekvenciája 9,4 GHz. A
diódás vevőt erősítőn keresztül hangszóróra kapcsoltuk, illetve közvetlenül mV érzékenységű
demonstrációs (Leybold) műszerre kötöttük.
A hangtani bemutatóhoz számítógépet, a világhálóról ingyenesen letölthető Audacity
programot [3], és a számítógéphez csatlakoztatott egyszerű kézi mikrofont és hangszórót
használtunk. A mikrofon által érzékelt hangot a számítógépen grafikusan jelenítettük meg.
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HULLÁMOK TERJEDÉSE, VISSZAVERŐDÉSE, TÖRÉSE
Hullámok tükrös visszaverődése
A hullámok tükrös visszaverődését mindhárom hullámmal hasonló kísérleti elrendezésben
mutattuk be. A hullám haladási irányához képest 45° alatt beállított sík alumínium lemezről a
hullámok a beesési merőlegeshez viszonyítva azonos szögben verődnek vissza (1. ábra).

1. ábra. Víz- (a), mikro- (b) és hanghullámok (c) tükrös visszaverődése akadályról.
Hullámhossz és terjedési sebesség megváltozása
A hullámok törésének alapvető oka az, hogy a két közegben a terjedési sebesség és a
hullámhossz értéke különböző. A relatív hullámhossz és sebességváltozást pontszerű forrással
keltett vízhullámok esetén méréssel demonstráltuk.

2. ábra. Pontszerű hullámforrás által keltett felületi vízhullámok terjedése, kétféle közeget
modellező eltérő vízmélységek esetén.
Kis mélységű vízben terjedő hullámok sebessége a vízmélység négyzetgyökével arányos
( c  gh ahol h a vízmélység, g a nehézségi gyorsulás). A hullámkád egyik felébe vastag
üveglapot helyezve csökkentettük a víz mélységét. A pontszerű hullámforrást a mélyebb és a
sekélyebb víztartomány határvonalára állítottuk be. A két tartományban kialakult
koncentrikus hullámfrontok különböző távolsága jelzi a hullámhosszak eltérését. A Webcam
laboratory szoftver segítségével a helyszínen készített fotón azonnal elvégezhető a
hullámhosszak mérése. A 2. ábra négy hullámhossznyi távolság bejelölésével szemlélteti λ

eltérését a két közegben. A fotón látható esetben a hullámhosszak aránya 1  1,14 . Hasonló
2
az aránya a hullámok terjedési sebességének is a két térfélen, azaz hullámkádas kísérletünk
esetén a „törésmutató” értéke n12=1,14.
Vízhullámok és mikrohullámok törése prizmán
A terjedési sebességek megváltozása ferde közeghatár esetén a hullámfront haladási
irányának jellegzetes megváltozásával jár. A hullámok törését vízhullámokkal és
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mikrohullámokkal mutattuk be, hasonló kísérleti elrendezésben. Mindkét esetben prizmán
törnek a hullámok. A vízhullámok esetén a „prizma” vastag plexilap, ami felett a víz sokkal
sekélyebb, mint a hullámkád többi részén. Mikrohullámok esetén prizma alakú dielektrikum
tömböt használunk. A prizma első határfelülete mindkét esetben merőleges a terjedés
irányára, a prizma hátsó lapja azonban ferde helyzetű, a hullámok irányváltása (törése) itt
következik be. Mindkét kísérlet esetén a Snellius-Descart-törvény szerint egyszerűen mérhető
a törésmutató értéke. A hullámkádban lehetőség van közvetlenül a hullámhosszváltozásból is
meghatározni a törésmutatót. A 3b. ábrán látható, hogy a kétfajta mérésből nyert eredmények
jó egyezést mutatnak.
Felületi hullámok esetén a beesési és törési szöget közvetlenül a fotóról (3a. ábra) mértük.
Mikrohullámok esetén a detektort egy körív mentén mozgattuk a prizma körül. A vevőre
kapcsolt mérőműszer nem az adóval szemben mutatott maximális értéket, jelezve a hullám
törését. Megmérve a tört hullám irányát (a prizma geometriai adatainak ismeretében) a törési
szög számítható (4b. ábra). A törésmutató (n12) és a levegőben mért fénysebesség (c1)
segítségével meghatározható a prizma anyagában lévő fénysebesség (c2).

3. ábra. Hullámok törése a hullámkádban (a) és a törésmutató mérés eredménye (b).

4. ábra. Kísérleti elrendezés mikrohullámok törésének mérésére, a kinagyított részlet a törési
szög mérését mutatja (a),
a mérés kiértékelése (b).
HULLÁMOK INTERFERENCIÁJA
A hullámok alapvető tulajdonsága, hogy nem akadályozzák egymás zavartalan terjedését
akkor sem, ha ugyanazon térrészben haladnak. Ugyanakkor a találkozó hullámok helyileg
erősíthetik vagy gyengíthetik egymást attól függően, hogy milyen fázisban találkoznak. Ha a
hullámtér adott pontján találkozó hullámok mindig azonos fázisban találkoznak az erősítési és
gyengítési helyek állandósulnak és jól érzékelhetők. Ekkor beszélünk interferencia-képről.
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Interferencia két hullámforrás alkalmazásával
Az interferencia egyik legegyszerűbb esete, amikor két pontszerű hullámforrás egymástól
állandó távolságban, szinkronban működik. Az interferenciajelenséget vízhullámokkal és
hanggal szemléltettük.
Két szinkronban működő pontszerű hullámforrás jellegzetesen szimmetrikus
interferenciaképét az 5. ábra mutatja. A hullámtérben jól látható görbülő sávokban nincs
hullám, azaz a két forrásból származó hullámok itt minden pillanatban gyengítik, ill. kioltják
egymást. A kioltási helyek hiperbolákat rajzolnak. A hiperbola, olyan pontok mértani helye,
amelyeknek két meghatározott ponttól (itt a forrásoktól) mért távolságának különbsége
állandó érték. Kioltás esetén ez az érték a hullámhossz felének bármely páratlan számú
többszöröse lehet. A szimmetria-vonaltól távolodva növekednek a páratlan számok. Az
elmondottak vízhullámokról készített webkamerás felvételen a Webcam-laboratory
programmal végzett mérésekkel a helyszínen igazolhatók. (Az 5. ábra a mérőprogram
munkaablakát mutatva illusztrálja az eljárást). A mérés első fázisaként meghatározzuk a
hullámhossz értékét (A felső forrás fölött lemérve 3λ-nyi távolságot λ ≈ 1,2 cm) Ezután
lemérjük a képzeletbeli vízszintes szimmetriatengelytől mért második hiperbola egy
tetszőlegesen választott pontjának távolságát a forrásoktól (d1 ≈ 10,1 cm ; d2 ≈ 8,3 cm,) A
mért adatok behelyettesítésével a gyengítés feltételét adó elméleti összefüggés jól teljesül:
(1)

5. ábra. Interferencia-kép kiértékelése a Webcam-laboratory mérőprogrammal
A hang-interferencia bemutatására számítógéppel generált normál Á hangot (frekvencia:
440 Hz) egymástól kb. 2 m távolságban elhelyezett hangszóróra kapcsoltuk, majd a
hangszóróktól 1,5-2 m távolságban a két hangszórót összekötő vonallal párhuzamosan
végigvittük a mikrofont (6. ábra) . A mikrofon által érzékelt hangintenzitást a számítógép
grafikusan mutatta. A képernyőn jól látható a hangintenzitás váltakozó erősödése és
gyengülése, azaz a két hangszóróból jövő hanghullámok helyfüggő interferenciája.
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6. ábra. Kísérleti összeállítás két hangszóró hullámainak interferenciájára
Interferencia Young-féle elrendezésben
A Young-féle ún. „kétlyukas” interferenciát párhuzamosan vízhullámokkal és
mikrohullámmal mutattuk be. A hullámforrásból kiinduló hullámok elé akadályt helyezünk,
amelyen két közeli nyílás található. A nyílások másodlagos pontszerű hullámforrásként
tekinthetők, körkörös koherens hullámokat „bocsátanak” ki az akadály mögötti térrészbe.
Vízhullámok esetén a hullámtér interferenciaképe jól megfigyelhető. A már említett
Webcam laboratory mérőprogrammal a közismert
d  sin   n  

(2)

interferencia-feltétel ellenőrizhető. A 7a. ábrán látható az első elhajlási maximum (n=1)
esetére a kiértékelés. A mért adatok (α = 19,2°; d= 3 cm; λ = 1 cm) az elmélettel jó egyezést
mutatnak.
Mikrohullámokkal kísérletezve (7b. ábra) alumínium-lemez akadályon kialakított két
résszerű nyílás a másodlagos hullámforrás. A vevőberendezést a résektől kb. méteres
távolságban mozgatva felváltva észlelhetjük az erősítési és gyengítési helyeket.

7. ábra. Young-féle interferencia hullámkádban (a) és mikrohullámmal (b).
Állóhullámok
A hullámforrásból kiinduló és egy akadályról visszaverődő hullámok interferenciája
állóhullámok kialakulásához vezet, ha a forrás és az visszaverő akadály távolsága a
hullámhossz felének egész számú többszöröse. A jelenség vízhullámokkal, mikrohullámmal
és hanggal egyaránt bemutatható.
Mikrohullám esetén az adótól kb. 20 cm-re egy fémlapot helyeztünk (8a. ábra). Közöttük a
detektort mozgatva periodikus intenzitásváltozást érzékelhetünk. Lemérve két szomszédos
maximumhely távolságát kapjuk a sugárzás hullámhosszának felét. A mért hullámhossz és a
mikrohullámú sugárzónkra jellemző frekvencia segítségével a fénysebesség számítható.
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Hanghullámok esetén az Audacity program segítségével ismert frekvenciájú (440 Hz-es)
hangot generáltattunk és a hangszórót (tőle 3 méter távolságban lévő) sík falfelület felé
fordítottuk (8b. ábra). Mikrofonnal végigpásztáztuk a köztük lévő térrészt, ahol szabályosan
ismétlődő hangerősséget tapasztaltunk. Mérve a szomszédos duzzadóhelyek távolságát ebben
az esetben a hangsebességet tudjuk megállapítani.

8. ábra. Állóhullámok mikrohullámmal (a) és hanggal (b).
A hang-interferencia speciális esetei
Az egyetem szertárában Eötvös Loránd egykori kísérleti eszközeként őrzött, rezonátorral
felszerelt fém félgömb hangjának számítógépes elemzése.
A muzeális értékű, mívesen kivitelezett demonstrációs eszköz fotóját a 9a. ábra mutatja. A
filcréteggel bevont fakalapáccsal megütve a fém félgömböt, kellemes, zengő hangot hallunk.
Az eszköz közelébe tartott mikrofon és az Audacity számítógépes szoftver segítségével
grafikusan megjeleníthetjük, és ennek alapján elemezhetjük a gong hangjának
frekvenciaspektrumát (9b. ábra).

9. ábra. Eötvös muzeális értékű eszköze (a) és hangjának összetett frekvenciaspektruma (b).
A fotón a fémgömb mellett látható rezonátorcsőben dugattyú mozgatásával változtatható a
levegőoszlop hossza. A dugattyú különböző állásnál a rezonátor más-más frekvenciákat erősít
fel. A hanghatás változását fülünkkel jól érzékelhetjük, de a frekvenciaspektrum
megváltozásával is demonstrálhatjuk (10. ábra).

10. ábra. A gong frekvenciaspektruma a rezonátor különböző beállításai esetén.
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Hang-lebegés - koccintással
Vékony üvegből készült, harang alakú talpas borospoharakat összekoccintva lebegő csengő
hangot hallunk. A hang magasságát a poharakba töltött folyadék mennyiségével
változtathatjuk. A koccintás hangjának intenzitás-idő összefüggését, mikrofonnal és az
Audacity szoftver segítségével tanulmányozhatjuk. A hang lebegése a program segítségével
grafikusan is bemutatható. A fotón látható poharak összekoccintásakor hallható hang
váltakozó intenzitását, az un. „lebegési görbét” a 11b. ábra mutatja.

11. ábra. Az összekoccintott borospoharak hangjának lebegési görbéje mutatja.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A szerzők megköszönik a nagy hagyományú Eötvös-szertár őrzőjének Skrapits Lajos tanár
úrnak segítségét, továbbá Groma István intézetigazgató professzor úrnak a szertár
modernizálására, fejlesztésére tett erőfeszítéseit.
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://www.ld-didactic.de/phk/produkte.asp?Overview=1&L=2
2. http://www.webcamlaboratory.com/
3. http://audacity.sourceforge.net/
4. Fizikai kísérletek gyűjteménye I.-III. kötet Arkhimédész Bt – Tipotex Kiadó,
Budapest, 1992-96. (szerk. Juhász András)
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INFORMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK (A
TANÍTÁSBAN)
Bérces György
Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Fizikai Intézet, Budapest

ÖSSZEFOGLALÁS
Az elmúlt évtizedek gyors informatikai fejlődése kapcsán a természettudományos
kutatásokban és a természettudományok tanításában mélyreható változások jöttek létre. A
számítógép az Internet és a különféle technikai eszközök a tanításban új kapukat nyitnak meg,
az új módszerek új pedagógiai módszereket eredményeznek. Az eszközök és technológiák
gyors változása és amortizációja miatt nehéz előre megjósolni, hogy egy-egy új eszközhöz,
módszerhez fűzött várakozás mennyire lesz eredményes és hatékony. Érezhető, hogy ennek
nyomán az iskola és a természettudományos oktatás hagyományos értékei is komoly veszélybe
kerültek. A dolgozatban áttekintjük a jelenleg rendelkezésre álló lehetőségeket.
BEVEZETÉS
Az 1980-as évek jelentik a számítógépek nagymértékű elterjedésének időszakát a világban
mindenütt, így Magyarországon is. A számítógépek megjelenésével párhuzamosan olyan új, a
félvezető technológián alapuló modern informatikai rendszerek (eszközök) kifejlesztésének
lehettünk részesei, mint a különféle mobil technológiák, az Internet, a GPS. Ezek az eszközök
környezetünkben mindenütt jelen vannak, átformálják életünket, szokásainkat. Nagyon erős
hatást gyakorolnak az oktatásra, a hagyományos tanítási formák mellett gyökeresen új
lehetőségeket nyitottak.
A tudás, az információ átadásának egyik legősibb módja a beszéd és az írás. A mozgatható
betűelemekkel való könyvnyomtatás (Johannes Gutenberg) lehetővé tette, hogy széles
tömegekhez eljusson az emberiség felhalmozott ismeretanyaga. A telefon (Alexander Graham
Bell) a rádió (Guglielmo Marconi, Nobel díj: 1909) és a televízió feltalálása ezt a folyamatot
felgyorsította.
Az elektronika fejlődésének meghatározó éve volt 1947. John Bardeen, William B.
Shockley és Walter H. Brattain ekkor fedezték fel a tranzisztorhatás elvét [1]. Munkájukért
1956-ban Nobel-díjat kaptak (1.ábra). A tranzisztor megjelenése és tömeges gyártása tette
lehetővé az elektroncsöves számítógépek lecserélését egy stabilabb, megbízhatóbb rendszerre.
Evvel párhuzamosan a tranzisztorok a szórakoztató elektronikai eszközökben (pl. rádiókban)
is kizárólagossá váltak.
A tranzisztorokból álló, huzalozott áramkörök (elsősorban a forrasztások miatt) gyakran
meghibásodtak. Jack S. Kilby a Texas Instruments kezdő alkalmazottjaként, 1958 nyarán
elsőként jött rá arra, hogy az ellenállások és a kondenzátorok is megépíthetők ugyanabból az
anyagból, mint a tranzisztorok (1. ábra). Az integrált áramkör (IC) megvalósításának elve
fűződik a nevéhez, amelyért 2000-ben Nobel-díjjal jutalmazták [2].

86

Természettudomány érdekesen

1. ábra
W.Brattain, J.Bardeen,
W.Shockley

Az első tranzisztor
(Bell laboratórium, 1947)

Jack S. Kilby

A tranzisztor és az integrált áramkörök előállításának gyors technológiai fejlődése tette
lehetővé az elmúlt ötven évben az informatika-ipar folyamatos, töretlen növekedését. Az
1990-es évek kezdetére tehető a személyi számítógépek (PC) iskolai megjelenése, ami néhány
évvel később az otthoni felhasználóknál is mindennapos használati eszközzé vált. A gyors,
nagy kapacitású gépek és a hozzájuk kapcsolt színes monitorok már lehetővé tették a nagy
felbontású képek és videók megjelenítését. A gépek operációs rendszere közben folyamatosan
változott (MS-DOS, WINDOWS, UNIX, …). Párhuzamosan megjelent az otthoni
felhasználók számára is az Internet, amely fokozatosan behálózta a világot.
1. táblázat. Az Internet kialakulásának néhány meghatározó időpontja, eseménye
1958
1969
1973
1990
1991

Eisenhower (egykori amerikai elnök, NATO főparancsnok) megfogalmazta egy
katonai hálózat megvalósításának igényét.
Elkészül az első számítógép-hálózat, amely ARPANET (Advanced Research Projects
Agency NETwork) néven lett az Internet előfutára.
Robert E. Kahn és Vinton G. Cerf (Stanford University) vezetésével kidolgozzák a
világháló alapjául szolgáló TCP/IP protokollt.
Tim Berners-Lee (CERN): első webszerver létrehozása "httpd" néven, első
"WorldWideWeb" nevű kliens, HTML szabvány megalkotása.
Az NSFNET-en keresztül csatlakozik Magyarország az Internethez.

Az Internet sikere a korábbi, információt
szolgáltató eszközökhöz képest alapvetően a sokirányú,
rugalmas adatáramlásban keresendő. Továbbá abban,
hogy a hálózati pontok (majdnem) egyenrangúak. Néhány
év alatt, még az ezredforduló előtt kialakulnak azok a
protokollok, amelyek nagy részét ma is használjuk (FTP,
MAIL, WWW, …). A "World Wide Web" [3], a HTML
szabvány megalkotása a CERN-ben dolgozó
Tim
Berners-Lee informatikus-fizikus nevéhez fűződik.
2. ábra. Tim Berners-Lee
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A számítógépek teljesítménye az elmúlt harminc évben meghatványozódott. Szinte minden
területen (processzor, memória, háttértárak, grafikus megjelenítés, hangtechnika, stb.)
folyamatos fejlődésnek, új technológiáknak lehettünk részesei. Az adatrögzítést véve
példaként a következőket hagytuk (hagyjuk) hátunk mögött: mágnesszalag (kazetta),
mágneslemez (floppy), merevlemez (wincseszter), írható CD, DVD, Blu-Ray, szilárdtestmeghajtó (SSD). Hasonló felsorolásokat lehet összegyűjteni más területeknél is. Az
informatikai iparág exponenciálisan növekvő szakasza még pár évig várhatóan fenntartható. A
fejlődés eddigi menetét a közel ötven éve megfogalmazott Moore-törvénnyel (1965) szokták
jellemezni [4]. A mikroprocesszoroknál ez azt jelentette, hogy átlagosan két évente
megduplázódott a processzorokban levő tranzisztorok száma (3.ábra). A tranzisztorok
méretének változását mutatja az idő függvényében a jobboldali, 4. ábra. A grafikon azt jelzi,
hogy 2020 után várhatólag már nem tartható fenn az eddigi növekedési ütem.

3. ábra. Moore-törvény különböző
elektronikai elemekre

4. ábra. Tranzisztorméret
az évek függvényében

A környezetünkben levő számítógépek, táblagépek, okos-telefonok (-televíziók)
sugározzák ezt a teljesítményben bekövetkezett fejlődést, amelynek egyik gerjesztője a
szórakoztató-ipar és a mobil-kommunikáció. A játékkonzolokban, pl. PlayStation3,
nyolcmagos processzor, Blu-Ray lejátszó teszi lehetővé, hogy valódi videót megszégyenítő
élethűségben (teljes HD fölbontásban) fussanak a játékok. 2011 nyarára az eladott PS3 gépek
száma elérte az 50 milliót, és a becslések szerint több mint 5 milliárd mobiltelefon végpontot
tartottak számon. Magyarország vonatkozásában ez utóbbi számérték 12 millió.
ÚJ TECHNOLÓGIÁK, ÚJ TECHNIKAI ESZKÖZÖK
Az egyre nagyobb teljesítményű processzorok, memóriák egyre több elektronikai
eszköznek váltak motorjává: hordozható számítógép, mobiltelefon, GPS, digitális
fényképezőgép, Chipkártya, USB flash drive. Ezen eszközök
közül várhatóan többet is tart magánál egy átlagosnak
tekinthető ember. Hasonlóan, egy háztartásban szinte biztosan
találunk az alábbi elektronikai eszközökből: TV (set-top box,
média-lejátszó), játékkonzol, hálózati router, asztali
számítógép, kijelzők (TFT-, LED-monitor), projektor,
kenyérsütő-gép, programvezérlésű mosógép. A fentiekben
felsorolt eszközök többsége saját operációs rendszerrel bír és
önálló számítógépet takar. Gyakran csak egy-egy célfeladatot
5. ábra. Vetítőkben
kell megoldania az eszköznek (beágyazott rendszer) [5].
alkalmazott DLP chip
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Az elmúlt két évtized fejlődése gyökeres változásokat hozott az emberek mindennapi
szokásaiban, az érintkezési- és kommunikációs-formákban: mobil-telefon, SMS, E-mail,
videó-konferencia, Facebook, stb. Az Internet által elérhető ismeretanyagok, adatbázisok, új
tanulási formáknak nyitottak kaput. Az iparban, tudományban új területek jöttek létre. A
mobil kommunikáció, számítógépes irányítás, adatbázisok elmélete, komplex hálózatok
elmélete, nanotechnológia, az elmúlt évtizedek nyomán vált napjaink meghatározó
alkalmazási és kutatási területévé. Az alábbi táblázat (a teljesség igénye nélkül) azokat a
nagyobb területeket és a hozzájuk tartozó kulcsszavakat tartalmazza, amelyek közvetlenül az
elmúlt évtizedek fejlődése nyomán erősödtek meg, vagy jöttek létre.
2. táblázat. Új rendszerek, technológiák, eszközök
Hálózatok (adattovábbítás, tömörítés), Komplex hálózatok elmélete
• Hálózatok (LAN), Internet (WAN)
• Mobil hálózatok (GPRS, EDGE, HSDPA+), Iridium műholdas hálózat
• Hálózatba kapcsolt számítógépek (TOP500)
• Digitális műsorszórás (DVB, HD-TV), VOIP
Számítógépes mérés, vezérlés
1. Mérőeszközök számítógépesítése, szenzorok fejlesztése
2. Digitális képalkotás, CCD (digitális-fényképezőgép, -mikroszkóp, -távcső, -kamera)
3. Orvosi diagnosztika (CT,MR), robot-sebészet
4. Időmérés (10-15s), ”Atomórák” (GPS)
5. GPS-alkalmazások, Térinformatika
6. Távérzékelés, Mechatronika, Robotika
Nanotechnológia, bioinformatika
 Mikro-elektro-mechanikus eszközök (Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS)
 DNS-chip, Digital micromirror device, DLP-chip (5.ábra)
 Nanotechnológia
Adatbázisok létrehozása (keresés)
 Internet (Google 66%, Bing 28%)
 Google Maps
 YouTube(videó adatbázis, kb. 2x109 letöltés/nap), Wikipédia
 Könyvtári adatbázisok, MEK, Bibliográfiai és teljes szöveges adatbázisok (EISZ)
 Rendezett, tudományos adatbázisok a természettudományi kutatásokhoz
Online kereskedelem, ügyintézés
1. Banki műveletek Interneten
2. Vásárlás (E-Bay, Amazon, E-Mart)
3. E-Magyarország, APEH
AZ ÚJ ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
KUTATÁSOKBAN
A számítógép által irányított kísérleti eszközök napjainkra szinte minden területen
általánossá váltak. Még a hagyományos, egyszerű laboratóriumi mérőeszközök is legtöbbször
digitális kijelzéssel rendelkeznek. Digitális kijelzésű a hosszúság mérésére szolgáló tolómérő,
csavarmikrométer, vagy a tömeg mérésére szolgáló laboratóriumi mérleg. A lézeres, kézi
távolságmérő eszközökkel száz méteres tartományban milliméter pontossággal mérhetünk. A
kontakthőmérők fejrészén gyakran LCD kijelző mutatja a hőmérsékletet. Az infravörös
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lézeres pozicionálású hőmérők pedig közvetlen kontaktus nélkül is képesek a hőmérséklet
pontos értékét meghatározni.
A mikroelektronika fejlődése nyomán feltáruló módszerek a szenzorok fejlesztésében is
alapvető változásokat eredményeztek. Ennek kapcsán vált lehetővé, pl. atomi méretű
elmozdulások érzékelése.
A természettudományos kutatások egy részénél a szimulációs módszerek nagy
teljesítményű, gyakran hálózatba kapcsolt ”szuperszámítógépeket” igényelnek. A grafikai
megjelenítést a háromdimenziós ábrázolást lehetővé tevő fájlformátumok és a térbeli
megjelenítést lehetővé tevő eszközök (3D vetítők, szemüvegek) segítik.
A számítógépek, az Internet, a tudományos adatbázisok a kutatások minden területén
meghatározó jelentőségűvé váltak (3. táblázat).
3. táblázat. Új rendszerek, technológiák, eszközök a kutatásban
Digitális kijelzésű mérőeszközök. Számítógép által irányított kísérleti eszközök.
Kísérletek számítógépes kiértékelése, adatfeldolgozás, szimulációk.
Hálózatba kapcsolt számítógépek, szuperszámítógépek (TOP500).
3D megjelenítés, modellezés (számítógépes grafika, Virtual Reality Modelling Language:
VRML).
Adatbázisok elérése, feltöltése (csillagászat, biológia, kémia, fizika, meteorológia, …).
Tudományos dolgozatok, könyvek, hivatkozások elérése az Interneten (pl. EISZ, SCOPUS).
Szervezés, kapcsolattartás (WWW, E-MAIL, FTP, VOIP).
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
TANÍTÁSÁBAN
A számítógép, az Internet megjelenése új lehetőségeket teremtett az ismeret
megszerzésében, a tanulás, tanítás folyamatában. Megfogalmazódott egyfajta igény: az adott
iskolatípuson belül tanuló diák sajátítsa el azokat a fontosabb informatikai ismereteket,
módszereket, amelyek egyrészt megfelelnek az életkorának, másrészt ezek az ismeretek
legyenek olyanok, amelyekre építve a későbbiekben összetettebb feladatokat is képes
megoldani (info-kommunikációs technológiák használata, IKT-kompetencia).
Számos, további pedagógiai meghatározás, elképzelés született az informatika területéhez
kapcsolódva (pl. ”Digitális pedagógia” [6] ,”Az info-kommunikációs kompetencia
kulcskompetencia”). Megjelentek azok a valóban hasznos lehetőségek, amelyek színesíthetik
a tanulást ( ”Számítógép, Internet használata”, ”Multimédia alkalmazása” , ”Interaktív tábla”).
Mindezek jól kiegészíthetik a természettudományok tanításának hagyományos
módszereit.
Véleményem szerint, a gyors amortizáció miatt, a néhány évente változó és megjelenő új,
de gyakran kiforratlan eszközökkel lehet ugyan kísérletezni, de legalább évtizedre előre
tervezni csak céleszközökkel szabad. A természettudományok tanításán belül is gyakran
hangoztatott IKT-kompetenciák megszerzését alapvetően segítené az, ha a számítógépek
mellett (helyett) az iskolák olyan, a tanulói kísérletezésre is alkalmas céleszközöket
vásárolnának, amelyeket számos tanszergyártó kínál [7]. Az elmúlt két évtized példáiból
számos azt mutatja, hogy a drágán beszerzett (néha felesleges) informatikai eszközök,
rendszerek mellett nem jutott forrás a hagyományos, hosszú időn át is használható, gyorsan
munkára fogható taneszközökre.

90

Természettudomány érdekesen
Számos esetben hallani, olvasni a tananyagok összeállításával kapcsolatban, hogy
”Használható tudást vagy lebutított tudományt tanítsunk”? A fizika tanítása kapcsán
gyakran elhangzó vélemény: ”Beszéljünk a gyerekeknek a számítógépről, monitorról,
mobiltelefonról, mikrohullámú sütőről, indukciós sütőről, és egyéb technikai eszközökről.
Azokról, amelyek érdeklik Őket, és amelyeken keresztül motiválhatók.” Több probléma is
megfogalmazható ennek kapcsán.
A legfontosabb talán az, hogy még az egyszerűbb technikai eszközök működésének
megértéséhez is számos olyan ismeretre van szükség, amelyekkel a diákok többsége még az
érettségi évében sem rendelkezik (pl. elektromágneses hullám, elektromágneses térben
töltésre ható erő, indukciós törvény). Mesélni természetesen lehet róluk, videót és Internetanyagokat is bőven találunk ezekről a technikai eszközökről. A hagyományos fizika
ismeretek közé (felsőbb osztályokban, szakkörön, fakultáción) kézenfekvő módon
beilleszthető néhány fontosabb technikai eszköz működési alapelve. A fizika
alaptörvényeinek ismeretét, a problémamegoldás képességének feladatokon keresztül
történő gyakorlását nem pótolhatják a technikai eszközökről szóló leckék.
Az utóbbi években számos olyan technikai eszköz jelent meg (pl. E-Book,
érintőképernyő), amely kiszámíthatatlan változásokat hozhat a következő generációk
életében. Nem ismeretlen a jelenség. Az 1980-as években megjelenő és elterjedő
zsebszámológépekkel párhuzamosan a tanulók alapvető
számolási
ismeretei
leromlottak.
Jelenleg,
az
érintőképernyős táblagépek által nyújtott megoldások azok,
amelyek lehetővé teszik, hogy úgy nőjenek föl gyerekek,
hogy a hagyományos kézírást nem tanulják meg (6. ábra.).
Érdekes (és veszélyes) kísérletnek lehetünk tanúi, hiszen az
írásmozgáshoz szükséges motorika elsajátítása (kéz és az
ujjak koordinált, finom mozgása) a ”kritikus
kompetenciák” között van említve. Azaz olyan
kompetencia, amely nélkül nehezítetté (kritikussá) válik a
gyermek eredményes továbbhaladása a tanulás terén.

6. ábra. Újsághír 2011 nyarán [8]
A fentiekben felsorolt néhány probléma is világosan jelzi, hogy “sodródunk”, “sodrásban
vagyunk”, amelynek talán az a legfontosabb jellemzője, hogy általában a közeg, a környezet
határozza meg a kiszámíthatatlan haladás irányát. A századforduló embere a gyorsan változó
környezetben próbál folyamatosan alkalmazkodni, életének egy részét a technika által
létrehozott virtuális világban tölti.
A technikai eszközökhöz alakítjuk életünket, szokásainkat. A gyártók, fejlesztők
folyamatosan új termékekkel jelennek meg a piacon (kerülik a szabványokat, profitnövelés).
Új eszközök, új operációs rendszerek, új programok. Átlagosan háromévente új operációs
rendszer a legismertebb fejlesztőtől. Mire megtanulunk valamit, pl. egy eszköz (program)
kezelését, működtetését, jön az újabb (nem feltétlenül jobb, hasznosabb), újra kell tanulni. Az
egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) legfontosabb kényszerítő ereje a gyorsan
változó környezet, a szabványosítás hiánya, a megfelelési kényszer. Napjaink és az elmúlt
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évtizedek gyors technikai fejlődésének eredménye a közoktatásban is súlyos (néha
helyrehozhatatlannak tűnő) nyomokat hagyott. Számos, az oktatás átalakítását szorgalmazó
gondolat mögött az a szemlélet áll, hogy a tananyagban kellő súllyal szerepeljenek az adott
kor új technikai eredményei is. Ebben rejlene a versenyképesség? Érdemes ezt néhány
példa kapcsán átgondolni.
TANANYAG ÖSSZEÁLLÍTÁS: VÁLOGATÁS AZ INFORMÁCIÓBAN,
ESZKÖZÖKBEN, MÓDSZEREKBEN
Általános tapasztalat (amit számos felmérés is igazol) hogy a középfokú oktatásban
résztvevő
diákok
jelentős
részénél a természettudományok
iránti érdeklődés meglehetősen
csekély [9]. Különösen igaz ez a
fizika esetében. A társadalom
számára
viszont
alapvetően
fontos,
hogy
az
ipar
csúcstermékeinek előállításához
rendelkezésre álljon megfelelő
szakmai ismerettel rendelkező
mérnök, informatikus, kutató,
technikus. A szaktanár nehéz
helyzetben
van:
sok
a
motiválatlan diák, meg kell
találni az adott környezetben azt
7. ábra. Néhány fizikai kísérlet egy az 1800-as évek
a megoldást, hogy a gyerekek
közepén készült tankönyvből
számára érdekes is legyen a
tananyag, másrészt a tanulók
megismerjék azokat az alaptörvényeket, amelyekre a tudományterület épül.
Az érdeklődés fölkeltésére valóban alkalmasak lehetnek azok a technikai eszközök,
amelyek körbevesznek bennünket. Ezeknek az eszközöknek a tanításba való beépülése
azonban nem számít újdonságnak.
A fent látható kép egy 1850-ben készült (német nyelvű) ”Fizikai Technika” című tankönyv
néhány ábrájából lett összeállítva. Az alsó sorban látható kísérleti eszközök (hősugarak
fókuszálása tükrökkel, golyósor ütközések vizsgálatához, lejtőn fölfelé mozgó kettőskúp) ma
is alapvető fontosságúak, az idő próbáját kiálló alapkísérleteknek tekinthetők. A felső sorban
balra látható egy elektromos jelző, és annak elkészítési módja. (Harminc évvel vagyunk
Oersted fölfedezése után: az árammal átjárt vezető körül mágneses tér jön létre.) A kép jobb
oldalán, felül, egy hajtókar látható, a gőzgépek nélkülözhetetlen eleme, fontos technikai
ismeretanyag ebben az időben. Egy átlagos osztályban a tanulók körében az öt eszközből
négy biztosan ma is nagy népszerűségnek örvendene.
A technikai eszközök működésének fizikai alapelvei mindig is fontosak voltak, és ezen
ismeretek gyakran bekerültek tankönyvekbe. Hogyan működik a lemezjátszó? Bakelit lemez,
mint optikai rács. Televízió-, magnetofon-, elektroncső- működési elve. Csupa olyan eszköz
és kérdés, amely ötven évvel ezelőtt hozzávetőlegesen ugyanolyan érdekes volt, mint most a
korongos lejátszók (még pár évig) az MP3 lejátszó, a különböző adatrögzítők, monitorok,
telefonok.
A különböző korszakok technikai lehetőségei új tanítási módszerek kipróbálására (és
számos pedagógiai kísérletre) adtak lehetőséget. Kulcsszavakban néhányat felidézünk:
diavetítő (diasorozatok), Iskolarádió-, Iskolatévé-programok, hurokfilmek a tanításban,
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programozott oktatás, audiovizuális laborok, írásvetítő használata, fóliák készítése,
számítógép és Internet a tanításban, távoktatás, digitális tananyagok készítése, Sulinet
létrehozása, interaktív táblák és használatuk, táblagép.
Az idézett példák, megjegyzések talán segítséget adhatnak döntések meghozatalánál, hogy
az iskolai tananyagoknál a behatárolt időben mit tanítsunk:










Milyen módon osszuk föl a rendelkezésre álló időt a kísérletek, az elméleti anyag, a
feladatmegoldás és a gyakorlati, technikai érdekességek között?
Mennyi idő jusson a tudományterület alaptörvényeire (alapértékek megőrzése),
amelyek több évtizedre is biztos, stabil tudást jelenthetnek?
Mennyi időben tanítsunk olyan (általában gyorsan elavuló) technikai ismereteket,
amelyek ma ugyan fontosnak tűnhetnek, de esetleg néhány év múlva már teljesen
használhatatlan ismeretet jelentenek?
Tanítsunk-e olyan praktikus ismereteket, amelyek időtállóak ugyan, de a
hagyományos tananyagokban többnyire nem szerepelnek (pl. Hogyan kell egy
kapcsolóval rendelkező fogyasztót helyesen a hálózatra kötni?, Hogyan működik a
fáziskereső ceruza?, az elektromágneses sugárzás biológiai hatása.)
Milyen mértékben, mire, hogyan használjuk a számítógépet, az Internetet és azokat a
várhatóan rövid élettartamú oktatási módszereket, amelyek speciális informatikai
eszközökre épülnek.
Tartsuk szem előtt, hogy a videók, multimédiás anyagok, szimulációk bemutatása nem
pótolja a ténylegesen megfigyelhető jelenségekből, a megfogható kísérleti
összeállításokból származó tapasztalatokat..

SZÁMÍTÓGÉPEK, SPECIÁLIS INFORMATIKAI ESZKÖZÖK, INTERNET A
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TANÍTÁSÁBAN
4. táblázat. Informatikai eszközök, Internet a természettudományok tanításában
Számítógép és Internet a természettudományok tanításában
Alkalmazási terület
Számítástechnikai háttér (eszköz)
Szükséges ismeretek
(kulcsszavak)
Program, videó-fájl, CD,
Célprogram használatának ismerete
Ismeretközvetítés:
Multimédia, Jelenségek bemutatása,
DVD, Interaktív tábla, Tábla-PC
Internet, adatbázisok használata,
Internet csatlakozás,
Távoktatás
Program, JAVA-script, JAVA, FLV, Célprogram használatának
Problémaelemzés:
Feladatmegoldás,
SWF
ismerete, Programnyelv ismerete
Interaktív programok, szimulációk,
VRML, 3D megjelenítés
Virtuális laboratórium
Interfész+szenzor
Programnyelv, hardver
Számítógép kísérletekben
Mérés, adatgyűjtés, kiértékelés,
Vektoroszkóp, CBR, CBL
alapismeretek, Célprogram
Játékkonzolok a kísérletezésben,
Vernier-, Leybold-eszközök
használatának ismerete
Mozgások nyomkövetése,
Videó-digitalizáló,
Kísérletezés GPS-szel,
Feldolgozóprogramok, pl.
Hangkártya, USB-mikroszkóp
Audacity
Stroboszkópikus-, nagysebességűVideopoint
fényképezés
Webcam-Laboratory
Képek, videók analizálása
számítógép-alkatrészek, tartozékok
Számítógép-fizika:
Számítógéphez, részegységekhez
kapcsolódó fizikai feladatok, kísérletek
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A mellékelt táblázat a számítógépnek a természettudományok (kiemelten fizika)
tanításában történő felhasználási területeit mutatja. Az osztályokba sorolás önkényes, az egyes
részterületek néha átfedik egymást. A táblázatban a területek specifikációja mellett
(kulcsszavakkal) feltüntettük a számítástechnikai-, illetve hardverigényt, valamint azt is, hogy
ezek milyen alapvető ismereteket kívánnak meg a tanártól, tanulótól.
Az “Ismeretközvetítés” címszó elsősorban azokat az alkalmazásokat takarja, amelyeket a
multimédia, valamint az Internet, mint információs forrás jelentenek. A CD-ről, DVD-ről
indított multimédiás programok menü által vezérelhetők. Az Interneten történő keresés,
megjelenítés is automatikus, egyik lépésből következik a másik. Ezek az alkalmazások,
módszerek a felhasználó részéről általában nem igényelnek különleges ismereteket (új
szóhasználattal: ”tartalomfogyasztás” történik).
”Számítógép kísérletekben”: A számítógépek kiemelten fontos felhasználási területe
a mérés és vezérlés [10]. A számítógéppel vezérelt kísérlet, típusa alapján lehet:
 előadási, demonstrációs,
 laboratóriumi, szakköri mérőkísérlet, tanulókísérlet,
 nagypontosságú, tudományos célfeladatok megoldásához kifejlesztett kísérlet.

Környezet, kísérleti
elrendezés,
szenzor

Interfész
Számítógép

8. ábra. Számítógéppel történő mérés-vezérlés sematikus vázlata
Már az első mikroszámítógépek is tartalmaztak olyan csatlakozási pontokat, amelyek
lehetővé tették azt, hogy egyszerű interfészek elkészítése után a gépet kísérletezésre tudjuk
használni. Az 1MHz körüli órajelekkel, másodpercenként 103-104 adatot is lehetett fogadni.
Ez az adatgyűjtési sebesség számos kísérletben bőven elegendő lehet ma is. A fizikai
kísérletek számítógéppel történő elvégzése alapvető változásokon ment át az elmúlt húsz
évben. A fejlődés főbb jellemzőiről a [11] dolgozatból kaphatunk ismereteket.
”Számítógépfizika”: Tapasztalat szerint az általános-, és a középiskolás tanulók többsége
szereti a számítógépet. Érdekli a gép, a benne rejlő alkatrészek, a hozzá kapcsolható
eszközök. Ezt a természetes érdeklődést felhasználhatjuk arra, hogy a fizika tanítása során a
feladatainkat, kísérleteinket erről a területről is válogatjuk. Fizikát tanítunk, egyben a tanuló
érzékeli azt is, hogy amit tanul annak gyakorlati haszna is van [12].
“Problémaelemzés, Interaktív programok használata”: A bevezetőben fölvázolt
fejlődési út mentén a személyi számítógépek és a Pascal, C, C++, Java programnyelvek
megjelenése új fejezetet nyitott, új lehetőségeket teremtett az oktatásban is. A világ legtöbb
pontján (Magyarországon is) nagy lendületet vett az olyan programok készítése, amelyek
közvetlenül használhatók a tanításban. Az Internet a fájlcsere által lehetővé tette a megírt
(vagy korábban megírt) programok egy részének széles körben történő elérését. Ezek a
programok kezdetben nagy gyűjtőhelyeken (FTP szerverek) tematikusan rendezve kerültek
elhelyezésre (napjainkban ezek közül már csak néhány elérhető.) E korszak programjainak
jelentős része PASCAL nyelven íródott. A világhálón ma is találhatunk ebből az időszakból
származó kiváló, a fizika tanításánál ma is jól használható programokat.
E programok előnye a kis programméret, hátrányuk viszont az, hogy operációs rendszer
váltása után, az új környezetben a programok gyakran nem indulnak el, speciális
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környezetben indulnak, vagy futás közben hibát eredményeznek. Ennek ellenére (ha az új
környezetben működnek), sokszor nagyságrendekkel jobban használhatók, mint a későbbi
fejlesztésű társaik.
A platformfüggetlen JAVA nyelv megjelenése az 1990-es évek elején óriási lökést adott a
digitális tananyagok fejlesztésének, elterjedésének. A JAVA, amelynek szintaxisa a C és C++
nyelvekre visszavezethető a Sun Microsystems terméke (védjegye) volt, amelyet
folyamatosan fejlesztett. A Sun-t 2009-ben a világ egyik vezető szoftverbirodalma az Oracle
fölvásárolta. A JavaScript szintaxisa és neve hasonló a Java-hoz, de tőle független nyelv. A
JAVA nyelven megírt programok nagy előnye, hogy a hálózatra kötött, különböző operációs
rendszerű gépeken is megbízhatóan futnak. A programozó elkészíti a java kiterjesztésű
szöveges állományt (*.java), amelyet egy fordítóval (compiler) bájtkód alakra fordít (*.jar). A
felhasználó a bájtkód futtatását egy JAVA virtuális gépen (Java Virtual Machine, rövidítve
JVM) végzi. A JVM a legkülönbözőbb környezetekre adaptálható. A fejlesztők számára
készül a JDK (Java Development Kit), jelenleg hetes a verziószáma.
Java programok futtatása előtt célszerű meggyőződni, hogy a legfrissebb verziót
használjuk-e Java Runtime Environment (JRE) programból!
A Java programok közül azokat, amelyeket elsősorban böngészőben történő futtatásra
szánnak applet-nek nevezték el.
A JavaScript objektumalapú scriptnyelv, amelyet szívesen alkalmaznak weblapokba
ágyazva. A kód felismerhető a html fájlban, vagy különállóan, mivel a kiterjesztése *.js . A
kódok egyszerű editorral szerkeszthetők.
A JAVA alkalmazások képi megjelenése legtöbbször egy gondosan megrajzolt, színes
tankönyvi ábrához hasonlítható. Az ábra azonban életre kelthető a különböző nyomó-, tológombok, adatmezők segítségévek. A kulcsszó az interaktivitás, amely lehetőséget ad a
program futtatására, különböző feltételek mellett.

9. ábra. Feketetest sugárzását (baloldali ábra), illetve a Stern--Gerlach-kísérletet
(jobboldali ábra) bemutató Flash-animáció, Irfanview-ablakban
Az Interneten ma fellelhető fizika tárgyú szimulációk döntő része java program vagy
weblapokba ágyazott JavaScript. Egy kisebb részük Flash- vagy Shockwave-animáció.
Ezeket az animációkat elsőként a Macromedia cég fejlesztette, amely néhány éve beolvadt az
Adobe szoftveróriásba. Az Adobe egyik terméke az Adobe Flash, egy professzionális
program Flash-animációk készítéséhez. Az Interneten számos ingyenes programot is
találhatunk, amelyekkel Flash-animációk készíthetők. A Flash kiterjesztése *.flv , a
Shchokwave-fájloké *.swf. A Flash-formátum elsősorban az online videók világában terjedt
el széles körben (pl. YouTube), míg a Schokwave az online játékokban. A Flash-fájlok
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általában gyorsabban betölthetők, futtathatók, mint a Schokwave. A Flash-pluginok az összes
operációs rendszerre elérhetők. Az animációk böngészőből, vagy képnézegetőből is
futtathatók. Az ”Irfanview” [13] egy ingyenes, nagy tudású multimédia-lejátszó program,
amely alkalmas a Flash és Shockwave-fájlok lejátszására.
Az Internet elterjedésével a távoli gépen történő biztonságos programfuttatás alapfeladattá
vált. A multimédia elemek, videók, animációk, szimulációk készítése pedig külön iparággá
fejlődött. Az utóbbi években elterjedt virtuális laboratórium kifejezésen többnyire olyan
programok használatát értjük, amelyekkel a számítógép képernyőjén “kísérletezhetünk”,
megtanulhatjuk valódi műszerek kezelését. Manapság a fizika egészét lefedő program-, illetve
script-gyűjtemények találhatók az Interneten. Néhány kiemelkedő portál címét mutatja az 5.
táblázat.
Az Interaktív programok fizikában történő felhasználási lehetőségeivel részleteiben is
foglalkozik a [14] tanulmány.
5. táblázat. Portálok, interaktív programok a természettudományok tanításához
Webhelyek, ahol a tanításban (többnyire fizika) használható
animációk, szimulációk találhatók
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/

Szerző, szerkesztő,
Webhely neve

http://www.walter-fendt.de/ph14d/

NTNUJAVA (-2011)
Fu-Kwun Hwang
NTNUJAVA (-2000)
Fu-Kwun Hwang
Walter Fendt

http://physics-animations.com/

Physics Animation

http://www.colorado.edu/physics/2000/cover.html

PHYSICS 2000

http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html

PHYSLETS

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/index.html

http://www.physics.uoguelph.ca/applets/Intro_physics/kisalev/ Interaktív fizika
Sergey &Tanya Kiselev
http://www.kettering.edu/~drussell/demos.html
Rezgéstan, Hullámtan
Dan Russell
http://phet.colorado.edu/new/index.php
PhET (Physics Education
Technology)
http://www.um.es/fem/EjsWiki/
EJS (Easy Java Simulations)
http://www.opensourcephysics.org/

OSP (Open Source Physics)

http://www.colos.org/

CoLoS (Conceptual
Learning of Science)
XPLORA (EU gateway to
science education)
Sulinet Digitális Tudásbázis
(SDT)
VLAB_OREGON

http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/index.htm
http://sdt.sulinet.hu/
http://jersey.uoregon.edu/vlab/
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ELEKTRONOK SZÍNJÁTÉKA
Róka András
ELTE TTK Kémiai Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
Amióta vannak ismereteink az anyag belső szerkezetéről, megsokszorozódott a világ, és
legalább két nyelven beszélünk. Tapasztalatainkat a makroszkopikus világ fogalmaival írjuk
le, míg a háttérben rejlő okokat a részecskék világában, sőt az elemi részecskék
tulajdonságaiban keressük.
BEVEZETÉS
A kémia „makronyelve” többek között Antoine Lavoisier munkássága nyomán alakult ki,
amikor a kor ismereteinek szintéziseképpen megfejtette az égés lényegét [1]. Higany-oxidból
és szénből kiindulva kétféleképpen állított elő „fix-levegőt” (szén-dioxidot). Az egyik esetben
– Joseph Priestley felfedezése nyomán – a higany-oxidból „éltető levegőt” (oxigént)
fejlesztett, és abban égette el a szenet. A másik esetben a szénport higany-oxiddal hevítette,
amikor szintén szén-dioxidot, valamint higanyt kapott. Ezek a kísérletek bebizonyították,
hogy a szén mindkét esetben az oxigénnel egyesült. Akkoriban úgy tűnt, hogy az égés terén
az oxigén a főszereplő. Lavoisier korában még csak az elemek segítségével – makronyelven –
alkothattak új fogalmakat. Ezért, a látszatnak megfelelően, az oxigénnel történő egyesülésből
(vagy oxigénfelvételből) az oxidáció, míg az ellentettjéből, az oxigén elvonásból (vagy
oxigénleadásból) a redukció fogalma született.
Az atomok létezésének igazolódásával és az elemi részecskék felfedezésével [2] azonban
megkétszereződtek a fogalmak, mert az atommodellek használhatóságát a reakciók
értelmezése terén is kipróbálták. Kiderült, hogy az égés az elektronok szempontjából is
értelmezhető. A kémia klasszikus nyelvezete mellett fejlődésnek indult a „mikronyelv”.
A MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ FOGALMAK
A makro- és mikroszintű fogalmak keveredő fejlődéstörténetének nyomonkövetése
céljából vizsgáljunk meg egy másik példát! A kalcium oxidációja során – a magnéziumszalag égéséhez hasonlóan – fehér, porszerű kalcium-oxid keletkezik (ld. 1. egyenlet).
Középkori neve „fémmész”, mert tulajdonságai megegyeznek a „mészégetés” (mészkőégetés)
során kapott „égetett mészével” (ld. 2. egyenlet).
2 Ca + O2 = 2 CaO

(1)

CaCO3 = CaO + CO2

(2)

A keletkező kalcium-oxid a Bunsen-égővel történő további hevítés hatására már nem
változik, még csak meg sem olvad. A kalcium oxidációja során pozitív töltésű kalciumionok
(Ca2+), és negatív töltésű oxidionok (O2–) keletkeznek. Ma már tudjuk, hogy a vízzel való
reakciója során az oxidionok lépnek (sav-bázis) reakcióba a vízmolekulákkal, amikor a lúgos
kémhatásért felelős hidroxidionok keletkeznek (ld. 3. egyenlet).
O2– + H2O = 2 OH–
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Mivel a kémiai reakciók során az atommagok nem változnak, az ionok csakis
elektronátmenettel képződhetnek. A kalcium oxigénfelvétele mögött a háttérben két elektron
átadása, illetve átvétele játszódik le (ld. 4. és 5. egyenlet).
Ca – 2e– = Ca2+

(4)

–

(5)

2–

O + 2e = O

Persze azonnal felmerül a kérdés: Mi indítja el az elektronok átrendeződését? Az
atomtörzsek eltérő elektronvonzó képessége, amit számszerűen az elektronegativitással
fejeznek ki. Az elemek között a fluor után az oxigénnek a legnagyobb az elektronegativitása.
Ezért az oxigénatomok valósággal elvonzzák az elektronokat a kalciumatomoktól. Sőt, az
ellentétes töltésű ionok között ébredő elektrosztatikus vonzás még „fogságban” is tartja a
kalciumionokat. Így az ionok fogalmával egy időben alakul ki az ionrácsos kristály modellje
is.
A klasszikus makronyelv szerinti oxigénfelvétel mikronyelven az elektronleadással
egyenértékű. Elektronátmenet azonban nemcsak az oxigénnel történő egyesülés esetén, hanem
bármelyik fémes és nemfémes elem, sőt elemek vegyületekkel, vagy vegyületek egymással
való reakciója során is lejátszódik, és az elektronegativitás-különbég miatt még a nemfémes
elemek között is bekövetkezik. Az elemek (vegyületek) sokfélesége ellenére a reakciókban
van valami közös lényeg, ami általánosítható, és ez az átadás-átvétel jellegű
elektronátrendeződés. Ezért célszerűbb a reakciókat az elektronok oldaláról megközelíteni. Ha
az oxigénnel történő egyesülés lényege az oxigénnek való elektronátadás, akkor az
elektronleadás jelenti az oxidációt. Ennek ellentettje – az oxigén leadásával együtt járó
elektronfelvétel – pedig a redukció. Az újonnan felfedezett jelenség a régi fogalmat örökölte.
A mindennapok története azonban nem ennyire következetes. Mert praktikussága miatt
sokunk számára máig is él a régi makroszkopikus tartalom. Ezért leginkább a
szövegkörnyezetből dönthető el, hogy a mikro- vagy a makrojelentésről van-e szó.
A fogalmak jelentésének elemzéséhez azonban szorosan hozzá tartozik az
elektronátrendeződés módja is, mert a leadás-felvétel során az elektronok egy pillanatra sem
válnak szabaddá. Nem a távolságot legyőzve vándorolnak részecskéről-részecskére, hanem a
kalcium- és az oxigénatomok kölcsönhatása pillanatában „költöznek át” az egyik atomról a
másikra, pontosabban kerülnek az egyik atommagtól távolabb, és a másik atommaghoz
közelebb. Ezért elektronleadás és -felvétel helyett inkább „átadásról és átvételről” célszerű
beszélni még a gyakorlatilag tisztán ionosnak tekinthető kötések kialakulásakor is. (Nem is
beszélve a két atom között szimmetrikusan vagy aszimmetrikusan elhelyezkedő közös
elektronpár, vagy éppen a több atommag erőterében delokalizálódott közös „elektronfelhő”
kialakulásával járó egyéb esetekről.)
Az elektron(ok) elmozdulása ráadásul annyira gyorsan, néhány femtoszekundum alatt
játszódik le, hogy az „egytéridejű” redoxifolyamatot sokszor már csak a nyomonkövethetőség
kedvéért bontjuk oxidációs és redukciós elemi lépésre. Hiszen a galvánelemekben és az
elektrolizáló cellákban az „elektronleadás” és az „elektronfelvétel” a térbeni elkülönítés
ellenére is gyakorlatilag egy időben játszódik le. Az átadás és az átvétel elvi
elválaszthatatlanságát az fejezi ki, hogy a reakciótípusok terén valóban megszűnt a korábban
külön-külön használt oxidáció és redukció fogalma, s már csak redoxireakciókról beszélünk.
A kalcium oxidációja példáján kiderült, hogy nem az oxigéné, és nem is az atomoké a
főszerep. Két összetalálkozó atom inkább csak alkalmas erőtér az elektronok (helyzeti-)
energiájának csökkenéséhez, azaz alkalmas színtér az elektronok „színjátékához”.
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A KÉMIA, MINT AZ ELEKTRONOK SZÍNHÁZA
A kémia színház, az elektronok színháza. A reakció a színdarab, a „kémiai” részecskék,
vagyis az atomok, ionok, molekulák, olykor mikrokristályok a pódium, amelyen az
elektronok a főszereplők. A világ sokféle színpadán valójában ugyanazt a darabot játsszák,
csak másféle műfajban, stílusban, rendezésben, hangszerelésben. A történet lehet egyszerű
(mint a csapadékképződés), vagy szerteágazó cselekményű (láncreakció). Szemmel láthatóan
lehet lírai, romantikus (színreakciók), lehet tüzes (csendes izzás), szenvedélyes (lánggal járó
reakció, ld. 1 ábra), lehet heves western (füsttel, zajjal és lánggal járó reakció. ld. 2. ábra),
vagy csattanósan tragikus, akár a boksz (robbanás, ld. 3. ábra).

1. ábra: Don Quiote Alu Mancha és Iodcinea del Toboso találkozása: A búsképű lovag
valósággal lángra lobban lilaruhás kedvese láttán…

2. ábra: Western: Az utca elnéptelenedik. A többi szereplő csak a spaletták mögül figyeli
amint a cink-boyok és a kén-boyok egymással szemben felállnak. Izzik a levegő. Egy ideig
farkasszemet néznek egymással a feszülő csendben, majd hirtelen mozdulattal koltjaikhoz
kapnak. A pisztolyok szinte egyszerre dördülnek el, és a következő pillanatban már újra a
csend terül el a gomolygó fehér füst alatt…
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3. ábra: „Ilyen a boksz”: Színtelen sarokban a pehelysúlyú világbajnok, zöld sarokban a
középsúlyú kihívó. A környezet aktiváló biztatására azonnal nagy lendülettel indul el az adokkapok. A klóratom valósággal kiüt egy atomot a hidrogénmolekulából. Cserében a
hidrogénatom üt ki egy atomot a klórmolekulából. Rendkívül kiegyenlített a küzdelem. A
versenyzők nem bírnak egymással. Így megy a döntetlen kifulladásig.
„Zsák a foltját” elven, az elektronokkal együtt az elemek is megtalálják a párjukat. Az
„adakozó” fémeket például egy cseppet sem zavarja, hogy nemfémes párjuk „önző”. A
reakciók szereplői így egészítik ki egymást (ld. 4. ábra).

4.ábra: „Zsák a foltját”: Az „adakozó” nátriumot egy cseppet sem zavarja, hogy párja, a
klór „önző”. Így egészítik ki egymást.
A téma azonban minden esetben az elektronok társkeresése. A párra találás pedig még az
elektronok világában is lehet olyan viszontagságos, mint például Rómeó és Júliáé volt. Mert a
környezet hatása sohasem zárható ki. Amikor az elemek „életre kelnek”, kiderül, hogy
közöttük is akadnak makrancos hölgyek, fösvény nemesek, páncélos vitézek és védtelen
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kiszolgáltatottak; gátlástalanok, gátlásosak vagy gátlók. Az emberekhez hasonlóan vannak
segítőkész adakozók, és vannak, akik csak kapni szeretnek…
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FÖLDRENGÉSEK, SZÖKŐÁRAK ÉS VULKÁNKITÖRÉSEK
Horváth Ferenc
ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
A dolgozat röviden vázolja a globális geodinamikai folyamatokat és a lemeztektonikai
elméletet. Ezek segítségével magyarázatot keres a nagy földrengések, vulkánkitörések és a
szökőárak keletkezésére.
A LEMEZTEKTONIKAI ELMÉLET ALAPJAI
Komoly, de csak szűk körben elismert előzmények után az 1960-as évek közepén született
meg a lemeztektonika-elmélet. Az elméletet „új globális tektonika” elnevezéssel is illették,
mert egységes magyarázatot adott a teljes Föld felszínét beborító kontinentális és/vagy óceáni
litoszféralemezek mozgására és a kölcsönhatásuk következtében kialakult nagyfelszíni
formákra (1. ábra).

1. ábra: A lemeztektonika „klasszikus” modellje. A litoszféralemezeket a kéreg és a legfelső
köpeny szilárd része alkotja. Ezek a részlegesen olvadt állapotú asztenoszférán mozognak.
Feláramlás az óceáni hátságoknál, leáramlás pedig az alábukási (szubdukciós) zónáknál alakul
ki. A konvekciós anyagáramlás alapvetően a felső köpenyre korlátozódik.
A Föld felszíne hét nagy és több kisebb, 100–150 km vastag litoszféra lemezre osztható.
Ezek, a szegélyeiktől eltekintve merevnek tekinthető lemezek egymáshoz viszonyítva
mozognak (2. ábra). A távolodó lemezszegélyek mentén az asztenoszférából új kőzetanyag
jön a felszínre és nő hozzá a lemezszegélyekhez. Ilyen akkréciós szegélyek az óceánközépi
hátságok. A lemezek egymással szembemozgó szegélyein az óceáni lemez a kontinentális
lemez alá tolódik és lehatol több száz kilométer mélységig. Ez azért történhet meg, mert az
óceáni litoszféra nehezebb az asztenoszféránál, tehát a saját súlyánál fogva süllyed lefelé.
Ezek az alábukó lemezszegélyek (szubdukciós zónák) a Föld szeizmikusan legaktívabb
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területei. A közepes és mélyfészkű földrengések az alátolódó lemezben pattannak ki, az abban
felhalmozott feszültségek hatására. Az alátolódó lemezek felszíni megnyilvánulásai a
mélytengeri árkok, valamint az ezek mögött elhelyezkedő vulkáni szigetívek. Mivel a
kontinentális kéreg relatíve kis sűrűségű, ezek ütközésekor nincs meg a lehetősége annak,
hogy az egyik vagy akár a másik lemez nagyobb mértékben alátolódjon. Az ilyen
kontinentális ütközési zónákban ezért nagy területre kiterjedő gyűrődések és takarós
áttolódások hozzák létre a lánchegységeket. Két lemez közötti harmadik lehetséges
mozgásforma a közeledés vagy távolodás nélküli, oldalirányú eltolódás. Ennek
legmarkánsabb példája a kaliforniai Szent András-vető (2. ábra).

2. ábra: A Föld litoszféra lemezei, valamint a különböző típusú lemezszegélyek. A fekete
nyilak a lemezmozgás fő irányát mutatják. A litoszféra lemezek neve a következő:1 =
Eurázsiai-lemez, 2 = Észak-Amerikai-lemez, 3 = Fülöp-lemez, 4 = Pacifikus-lemez, 5 = Juan
de Fuca-lemez, 6 = Cocos-lemez, 7 = Karibi-lemez, 8 = Dél-Amerikai-lemez, 9 = Afrikailemez, 10 = Indiai-Ausztráliai-lemez, 11 = Nazca-lemez, 12 = Scotia-lemez, 13 = Antarktiszilemez, 14 = Arábiai-lemez. További két jellegzetes szerkezeti elem a 15 = Szent András-törés
és a 16 = Kelet-Afrikai árokrendszer.
A Föld vulkáni tevékenységét a lemeztektonikai folyamatok irányítják (3. ábra). A
felsőköpenyből feltörő magmák megszilárdulása során keletkező vulkáni kőzetek három fő
típusba sorolhatók: riolitok, andezitek és bazaltok. A különbség elsősorban a kvarc (szilicíumdioxid) tartalomban mutatkozik meg, amely átlagosan 70%, 60% illetve 50%-át alkotja
ezeknek a kőzeteknek.
Riolitos magmatizmus csak kontinentális területeken alakulhat ki, mert a magas kvarc
tartalom csak a kontinentális alsókéreg megolvadásából származhat. Andezites és bazaltos
összetételű magmás kőzetek egyaránt előfordulnak óceáni és kontinentális területeken. Az
andezites vulkánok általában a szubdukciós lemezhatárokat követik. A kísérletek eredményei
azt mutatják, hogy az alábukó óceáni lemez felső részén található üledékek egy része a
lemezzel együtt lejut nagyobb mélységbe és az ott felszabaduló vízgőz segíti elő a litoszféra
lemez feletti köpenyanyag megolvadását (3. ábra).

104

Természettudomány érdekesen

3. ábra: Az új földmodell vázlata. Jelmagyarázat: a D” jelű földhéj a 2890 km mélységű
maghatár felett található és 100-200 km vastagságú; az alsóköpeny és felsőköpeny határa az
átlagosan 660 km mélységben húzódó ásványtani fázishatár (endogén); a litoszférát a
felszínen húzódó és az ábrán jelölt három szubdukciós zónában alábukó fekete színű réteg
mutatja.
Az óceáni bazaltos vulkanizmusnak két típusa különböztethető meg (3. ábra). Az
óceánközépi hátságok alatt felemelkedő szilárd-fázisú asztenoszféra a nyomás csökkenése
miatt teljesen megolvad. Az óceánközépi hátságok központi hasadékvölgye mentén feltörő
bazaltos magmák a hideg tengervízben gyorsan lehűlnek, és létrehozzák a jellegzetes
szerkezetű párnás bazaltokat. Ezek a párnás bazaltok alkotják az új óceáni kéreg legfelső
rétegét. Az óceánokhoz kapcsolódó másik bazaltvulkánosság alakítja ki az óceáni szigeteket
(pl. Hawaii, Tahiti, Kanári-szigetek), valamint a víz alatti vulkáni kúpokat (pl. Emperorkúpsor) és a nagy óceáni platókat (pl. Kerguélen-plató). Ez a kőzettípus az óceánközépi
bazaltoktól számottevően eltérő geokémiai tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek az eltérések
azzal magyarázhatóak, hogy az óceáni szigetek-platók vulkanizmusa nagyon mély forrásból,
az alsóköpenyből táplálkozik (3. ábra).
Az utóbbi két évtizedben a lemeztektonikai elmélet fent vázolt alapfolyamatait jobban
megismertük. A lemeztektonikai elmélet továbbfejlődésének fő hajtómotorjai a földi köpeny
finomszerkezetét feltáró szeizmikus tomográfia, a mélységi magmás kőzetek eredetét vizsgáló
geokémia, valamint a köpenybeli konvekciós áramlásokat szimuláló numerikus és analóg
modellezések voltak. Bár több kérdésben még egymással vitázó tudományos vélemények
léteznek, a haladás iránya egyértelmű. A Föld néhány száz kilométeres külső héjára (a
litoszférára és az asztenoszférára) korlátozódó lemeztektonikai folyamatok összekapcsolása a
teljes köpenyben és a külső magban zajló anyagáramlásokkal egy „új globális geodinamika”
születését vetíti előre.
AZ ÚJ GLOBÁLIS GEODINAMIKA KÖRVONALAI
Az általánosított földmodellt az 3. ábra mutatja. Eszerint a következőképpen működik a
Föld. A 4-5000 Kelvin-fok hőmérsékletű vasmag külső héjában zajló anyag és elektron
áramok tartják fenn a földi mágneses teret, s egyúttal intenzíven fűtik a köpeny alját. Ennek
hatására egy kisviszkozitású termikus határréteg jön létre, amelyből a vizsgálatok szerint
kétfajta feláramlás indulhat el. A földtest két szemben lévő (antipodális) területe, Afrika
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délnyugati része és a Csendes-óceán déli medencéje alatt két „szuperfeláramlás” alakult ki. A
szeizmikus tomográfia azt mutatja, hogy ezek óriásgomba módjára ellaposodnak a 660 km-es
fázishatárnál. Az itt lévő endogén fázisátmenet ugyanis gátolja a szuperáramlás tovahaladását.
Kedvezőbb a helyzet vékony oszlopok számára, amelyek ebből kiemelkedve és a litoszférát
átolvasztva érik el a felszínt (másodrendű köpenyoszlop, 2-vel jelölve a 3. ábrán). A
szuperfelboltozódások pereme körül, de attól határozottan elkülönülve jönnek létre az
elsődleges köpenyoszlopok, amelyek viszonylag vékony, de folytonos csatornák a legalsó
köpeny és a felszín között (1-gyel jelölve a 3. ábrán).
A litoszféra a köpeny külső, termikus határrétege, amely részt vesz a konvekcióban, és
annak jellegét lényegesen befolyásolja. A hátságok és más litoszféra repedések mentén a
felsőköpeny anyagának felemelkedése nem kapcsolódik közvetlenül alsóköpeny folyamathoz
(harmadrendű köpenyoszlop, 3-mal jelölve a 3. ábrán). A szubdukciós zónáknál alábukó
és nehéz óceáni litoszféralemez viszonylag gyorsan (azaz a lemezek felszíni 1–10 cm/év
sebességével) lesüllyed a 660 km-es határrétegig. Az itt bekövetkező endoterm fázisátmenet
időlegesen feltartóztatja a további merülést, és a lemez elfeküdhet a fázishatáron. A
fázisátmenet lezajlása után a lemez további süllyedésre képes, de a nagy viszkozitású alsó
köpenyben ennek sebessége jóval kisebb, mint a felső köpenyben, aminek következtében a
lemez feltorlódik. Az alábukó litoszféra végállomása a köpeny és a mag határa, ahol is a D’’
réteg anyagával keveredve záródik a Föld legnagyobb anyagáramlási ciklusa.
A vázolt globális geodinamikai folyamatok nyilvánvaló logikai hidat képeznek a felszíni
lemeztektonikai események, valamint a köpeny és mag anyagáramlásai között. Ezúton eddig
függetlennek vélt jelenségek, mint a lemezek globális átrendeződése és a földi mágneses tér
stabilitása között találhatunk ok-okozati összefüggést. Hasonlóan megérthetők lesznek
globális környezeti változások, amelyeket a nagy bazaltplatók kialakulásával hozhatók
kapcsolatba.
FÖLDRENGÉSEK ÉS SZÖKŐÁRAK
Az elmúlt évek során több olyan földrengés pattant ki, amely különlegesen nagy
katasztrófát okozott (pl. 2004 Ny-Szumátra, 2011 K-Japán ). Általános geodinamikai
ismereteink fejlődése tette lehetővé annak megértését, hogy ezek és korábbi hasonló
katasztrófák miért kapcsolódtak mindig szubdukciós zónákban keletkezett földrengésekhez
(Cirkum-Pacifikus öv és az Indonéziai-árok területe, 2. ábra). Ezeken a területeken ugyanis a
kontinens vagy szigetív alá bukó lemez bizonyos körülmények között nem akadálymentesen
tolódik alá, hanem „beleakad” a felső lemezbe. Ez a csatolás lehet nagyon erős, például olyan
esetben, amikor az alátolódó lemez felső része nagyon érdes a sok vulkáni kúp miatt. Ekkor
az alátolódó lemez magával húzza a felső lemezt, amelyik ívesen meghajolva egyre erősebben
deformálódik (4. ábra). Ennek hatására létrejövő rugalmas ellenerők addig növekednek, amíg
képesek arra, hogy a felső lemezt elszakítsák az alsótól és a felső visszaugorjon eredeti
helyzetébe. Ez a „nagy szakítás” hozza létre a nagyenergiájú földrengéseket. A visszaugró
lemez lökése pedig vízhullámot gerjeszt, amelynek az amplitudója több métert is elérhet a víz
felszínén (4. ábra). Ez a vízhullám rohan végig az óceánon kb. 800 km/óra sebességgel.
Szökőár a közeli tengerparton alakul ki, ahol is a vízhullám terjedési sebességének gyors
csökkenése miatt a hullám feltorlódik és a kialakuló árhullám magassága elérheti a 10–50
métert (5. ábra). Ekkor a tengerpart 5–8 kilométeres sávjában a pusztítás drámai méreteket
ölthet.
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4. ábra: A „nagyot szakító” földrengések és az általuk gerjesztett cunami-hullám
kialakulásának mechanizmusa.
Geodinamikai ismereteinkből megkerülhetetlenül következik az, hogy ilyen katasztrófákra
néhány évtizedes gyakorisággal a jövőben is számítani lehet ezeken a területeken. A
katasztrófavédelem eszköztára sokrétű, de különlegesen veszélyes objektumok esetén az újak
telepítésének tiltása és a meglévőek leszerelése a helyes válasz.

5. ábra: A szökőár kialakulása a part irányába haladó és csökkenő sebességű hullám
feltorlódásának a következménye.
KÖVETKEZTETÉSEK
A Föld jelenségei globális, regionális és lokális skálán is a társadalmak és az egyes
emberek figyelmére érdemesek. Tapasztalataim szerint különlegesen vonzóak a fiatal
korosztály számára, akik az internet segítségével bejárhatják a Földet, eljuthatnak a hegységek
és óceánok legrejtettebb zugaiba is. A Föld fizikájának oktatása a magyar középfokú képzés
elengedhetetlen feladata.
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TANULÁSI FOLYAMATOK ÉS BELSŐ VILÁGUNK
Freund Tamás
MTA Kísérleti Orvostudományi Intézet, Budapest

Valamennyien minél teljesebb életet szeretnénk élni. Ennek egyik kulcsa az, hogy minél
több antennával érzékeljük a minket körülvevő világot, annak minden rezdülését, ugyanakkor
belső világunk, érzelmeink, motivációnk révén ezeket az információkat megfelelő
kontextusban és mélységben raktározzuk el az agyunkba. Az agykutatás eredményei ma már
képesek az idegsejthálózatok szintjén magyarázatot adni a memórianyomok keletkezésének
izgalmas jelenségeire, a hatékony és kreatív előhívás számos részletére.
AZ AGY MŰKÖDÉSE
Az l990-es évtized az agykutatás évtizedének lett kikiáltva világszerte, akkor vált
szállóigévé, hogy az agy megismerése korunk legnagyobb kihívása. Ez különösképpen igaz
az agykéregre, amely legmagasabb rendű idegműködéseink központja. Itt, ebben a 2-3 mm
vastag kis köpenyszerű képződményben összpontosulnak olyan lényeges funkciók, mint a
tudatos érzékelés, a cselekvések tervezése, indítása, a tanulási és memória-folyamatok
többsége, de a kreatív alkotó tevékenység kontrollja is. Ezt az agykérget több, mint száz
milliárd idegsejt építi fel. Az idegsejtek abban különböznek összes többi testi sejtünktől, hogy
igen gazdag nyúlványrendszerük van, és ezen keresztül kommunikálnak egymással. Az
úgynevezett dendritek a fogadó-nyúlványok, amelyeken, mint antennákon keresztül az
idegsejt kb. 20-30 ezer másik idegsejttől képes impulzusokat fogadni. Van egy másik, jóval
gazdagabban elágazó, hosszabb nyúlványrendszere is (axon), ez továbbítja az impulzusokat
más idegsejtekhez. Tehát minden egyes agykérgi idegsejt fogadó nyúlványaira impulzus
érkezik 20-30 ezer másik sejttől, míg a leadó nyúlványán keresztül 40-60 ezer másik
idegsejthez képes az elektromos impulzusokat továbbítani.
El lehet képzelni, hogy milyen hihetetlenül komplex az a hálózat, amit száz milliárd ilyen
idegsejt alkot, melyek mindegyike hihetetlenül nagy konvergenciával és divergenciával
kommunikál egymással. Ezeknek a kapcsolatoknak az erőssége ráadásul nem is állandó, ami
még komplexebbé teszi a rendszert, és tulajdonképpen ez jelenti a memóriaraktározás
sejtszintű alapját. Ezeknek a kapcsolatoknak (szinapszisok) hatékonysága képes használattól
függő módon megerősödni vagy gyengülni, s ezeknek a folyamatoknak ma már a molekuláris
mechanizmusaát is ismerjük.
Ahhoz, hogy két idegsejt között tartósan megerősödjön a kapcsolat, arra van szükség, hogy
az impulzust továbbító és fogadó idegsejt pontosan egyszerre, 2-3 millisecundumon belül
süljön ki. Ha ez a fokú szinkronitás nem jön létre, akkor köztük a szinapszis nem
megerősödni, hanem gyengülni fog. Néhány millisecundumon múlik, hogy tartósan
erősödnek-e a szinapszisok, vagy gyengülnek, azaz hogy tanulni fogunk-e vagy felejteni.
Természetesen egy memórianyom rögzülését nem úgy kell elképzelni, hogy egy darab ilyen
szinapszis megerősödik, hanem több száz-ezer, vagy akár egy millió idegsejt is ezen a
mechanizmuson keresztül képes egymással megerősíteni a kapcsolatát, és ez a sejt-együttes
ezután előszeretettel együtt fog kisülni. Ez már jelent egyfajta memória-nyomot. A
kulcsmomentum itt az együttes, szinkron kisülés.
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AZ AGYSEJTEK SZINKRONIZÁLÁSA
Izgalmas kérdés, hogyan képes az idegrendszer biztosítani ezt a néhány millisecundumos
pontosságot a szinkronizációban. Ehhez kellenek a gátló idegsejtek. Egy példán szeretném
illusztrálni, hogyan lehet gátlással szinkronizálni. Képzeljük el, hogy itt mindenki egy
medencében úszkál – én egy polip vagyok, amelyiknek az a feladata, hogy összehangoljam
valamennyiüknek a lélegzetvételét. Semmi más dolgom nincs, mint rengeteg karommal
mindenkit egyszerre a víz alá húzok, majd jó egy perc múlva mindenkit egyszerre felengedek.
Nyilván az első lélegzetvétel mindenkinél egyszerre fog történni.
Ugyanígy csinálják ezt a gátló idegsejtek is. A serkentő idegsejtek össze-vissza
kisülögetnek egészen addig, míg az őket beidegző gátlósejttől nem kapnak egy impulzust, ami
egy pillanatra elhallgattatja őket. Ez a hallgatás azonban összehangolja őket, és a gátlásból
kijőve már tökéletesen egyszerre fognak „megszólalni”. Ha pedig nem csak az első, hanem az
összes lélegzetvételt össze akarjuk hangolni, akkor a víz alá húzást ritmikusan ismételgetni
kell. A gátló sejtek is ezt csinálják, periodikusan eltávolítják a sejtek membránfeszültségét a
kisülési küszöbtől (azaz gátolják a „megszólalásukat”), majd elengedig őket, majd gátolják, és
újra elengedik. Így már minden kisülés szinkronizálható, és ez nem más, mint az agyi
hullámtevékenység.
Azonban még nem oldottuk meg a problémát, hiszen egy ilyen gátló-sejt csak körülbelül
ezer serkentő-sejtet tud szinkronizálni. De egy legprimitívebb kis memórianyomhoz is több
százezer idegsejt működését kell szinkronizálni! Ez az előző példánkkal úgy érzékeltethető,
hogy nem egy, hanem több medence létezik. Mindegyikben van egy polip, amelyik a maga
ezer „emberének” lélegzetvételét képes szinkronizálni. Kell, hogy legyen azonban egy
„szuperpolip”, amelyik valamennyi medence fölött állva mindegyik medencébe kinyújtja a
karját. Ott azonban nem az egyes emberekkel foglalkozik, hanem az ott lévő polipokkal.
Amíg azokat gátolja, azok nem tudják gátolni az emberek légzését. Ha elengedi őket, akkor
ezek az embereket fogják a víz alá húzni. Megvalósul tehát a medencék közötti szinkronitás
is.
AGYHULLÁMOK
Van-e ilyen „szuperpolip”-ként működő sejt az agyban? Sikerült bizonyítani, hogy igenis
van, méghozzá ezek a szeptum nevű agyterületen lévő pacemaker – ritmusgeneráló – sejtek.
Ezekről nekünk sikerült először bizonyítani, hogy szelektíven beidegzik az agykéreg
gátlósejtjeit. Tehát nem a serkentősejtek hálózataival foglalkoznak, hanem csak az ott lévő
gátlósejtekkel, azoknak a működését összehangolják, és innentől fogva a teljes idegsejt
állomány szinkron módon fog kisülni. Mivel pacemaker sejtekről van szó, ezek ritmikusan
gátolják az agykérgi gátlósejteket, azaz ritmikusan gátlástalanítják az összes serkentő sejtet.
Így generálódnak az agyhullámok, ami nem más, mint az összes agykérgi sejt
serkenthetőségének a hullámoztatása. Így egyszerre érkeznek minden egyes hullámnál a
legserkenthetőbb fázisba, s pontosan egyszerre fognak kisülni.
Ilyen egyszerűen keletkeznek az agyhullámok, nincsen ebben semmi misztikus. Az
agyhullámok nem olyanok, mint a rádióhullámok, vagy a sugárzás, stb., amelyek az éterben
terjednek – mint ahogy azt több telefonáló megkérdezte már tőlem egy-egy TV vagy rádió
interjú után: - „ha vannak agyhullámok, akkor már tudom, hogyan manipulálják a
gondolataimat” – szólt a gyanakvó kérdés. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a sejtek szinkron
módon hullámoztatják a serkenthetőségüket a gátlósejtek segítségével, illetve a gátlósejtekre
érkező ugyancsak gátló impulusok révén, amelyek a ritmusgeneráló sejtektől jönnek. Tehát a
ritmusgeneráló sejtek képesek ily módon az agyi hullámtevékenységet biztosítani, ezáltal
meghatározni a tanulási- és memóriafolyamatok hatékonyságát.
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BELSŐ VILÁGUNK ÉS A TANULÁS
Akkor vált ez a felfedezés igazán izgalmassá, amikor rájöttünk, hogy nemcsak a
szeptumban lakoznak ezek a szuperpolipként működő ritmusgeneráló sejtek, hanem számos
más ősi kéreg alatti agyterületen is, és ezek valamennyien a gátló sejtek működését
szabályozva képesek globálisan meghatározni az alapvető agykérgi működéseket, mint
például a szelektív figyelem, a hullámtevékenység frekvenciája, amplitúdója, vagy az alvás,
ébrenlét fázisai. Egy közös tulajdonságuk van ezeknek a kéreg alatti területeknek: az, hogy
érzelmi és motivációs impulzusokat szállítanak, és testünk általános fiziológiás állapotáról
hoznak információkat. Nevezhetjük ezek összességét belső világunknak is, melyhez azonban
szervesen hozzátartozik az emberiség több ezer éves kulturális öröksége, ami természetesen
nem a kis, kéreg alatti struktúrákban tárolódik, nem is öröklődik, hanem tanult, és agykérgi
szinten tárolt információ.
De érdekes módon ugyanezeken a pályákon keresztül fejti ki a hatását, a „szuperpolip”
mechanizmus révén képes biztosítani a megfelelő szinkronitást, az idegsejtek precíz
együttműködését az agyi hullámtevékenység generálása útján, ami elengedhetetlen feltétele a
memórianyomok bevésésének. Így biztosítja az agy ugyanakkor a szelektív figyelmet is, azaz
hogy ha éppen az akusztikus információkra koncentrálok, akkor a hallókérgemben lesz
megfelelő amplitúdójú ez az agyi hullámtevékenység vagy oszcilláció, hogyha vizuális
információra figyelek, akkor pedig éppen a látókérgemben, és így tovább. De ugyanígy az
alvás és ébrenlét folyamataiban is ezek a pályák a meghatározóak.
Levonhatjuk a következtetést, hogy a hatékony tanulás kulcsa a belső világ impulzusainak
társítása a külvilági információ-csomagokkal a tárolási folyamatok során.
KREATIVITÁS ÉS MEMÓRIA
Joggal kérdezheti bárki, hogy ha több milliárd idegsejt van az agykérgünkben, és
mindegyik 60-80 ezer másikkal alkot kapcsolatot, és ezek a kapcsolatok ráadásul még
plasztikusak is – miért nem végtelen az agyunk tárolókapacitása? Az agykutatás jelen állása
alapján úgy gondoljuk, hogy szinte minden esemény, ami velünk valaha történt, maradandó
nyomot hagy az agyban, és ha ezek le is csengenek időnként, az álom során történő
visszajátszás újra erősíti őket. Tehát szinte minden tapasztalásunknak a nyomát
megtalálhatjuk az agyban.
Hol van akkor a probléma? Az emléknyomok előhívásában. Nem tudjuk ezeket az
élményeket adresszálni, megszólítani, amikor elő akarjuk őket hívni. Egyszerűbb lenne, ha az
agyunk úgy működne, mint postafiók rekeszeknek a rendszere: amikor valamilyen eseményt
el akarok tárolni a memóriámba, akkor csak megcímkézem, ráírom a postafiókszámot, és
bedugom abba a rekeszbe, aztán amikor szükségem lesz rá, akkor elég, ha bemondom azt a
számot, és rögtön beugrik az emlékkép. Sajnos, nem egészen így működik a memória, de
azért van egy pecsétnyomó szerkezet az agyunkban, amelyik meg tudja címkézni ezeket az
emléknyomokat. Ez a pecsétnyomó szerkezet pedig nem más, mint a belső világunk, annak
impulzusai. Ezért rendkívül fontos az, hogy hagyjunk időt, kapacitást agyunkban, hogy
minden külső információ társítódjon belső világunk impulzusaival az elraktározás során. Ez
jelentősen fokozza az előhívhatóságot, azaz az emlékezés hatékonyságát, de egyben
kreatívabbá is tesz.
Mert mitől lesz kreatív valaki? Nyilván nem az agyban tárolt információ-mennyiségtől,
hiszen ma már az interneten keresztül gyakorlatilag minden információ könnyedén elérhető
bárki a számára. Az lesz kreatív, akinek erről az adott információról, eseményről, jelenségről
más jut az eszébe, mint az átlagembernek. Miért juthat neki más az eszébe? Azért mert fejlett,
egyedi, komplex belső világgal rendelkezik, és amikor ezeket az emlékképeket, információblokkokat elraktározza, akkor egészen egyedi színezetet tud hozzájuk rendelni a belső világ
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impulzusai révén. Egyedivé teszi ezeket az emlékképeket, hogy aztán egészen más
kontextusban, a legváltozatosabb kombinációkban is elő tudja hívja őket.
A beszűkült tudós mit csinál? Egymás mellé pakolgatja a megszerzett információ-téglákat
és nem jön rá, hogy ezeket egymás tetejére is lehet rakni. Akkor leszünk kreatívak, ha
rájövünk, hogy ezekből építeni is lehet egy újabb dimenzióban, és a szükséges habarcs nem
más, mint a gazdag belső világ.
AZ INFORMÁCIÓ-ROBBANÁS ÉS AZ AGY
Az információ-robbanás globalizálódó világunkban, a túlhajszolt, stresszes életvitel egyre
kevesebb időt hagy arra, hogy foglalkozzunk ezzel a belső világgal, a pecsétnyomó
szerkezettel. Az információ olyan mértékben árasztja el agyunkat, hogy radikálisan
megváltoztatja agyunk információs környezetét, ami egyfajta adaptációs nyomásként
nehezedik az emberi agyra. Amiből persze az emberi agy is keresi a kivezető utat, mint
számos más biológiai rendszer. Milyen menekülési stratégiákat láthatunk manapság? Egyre
gyakrabban hallani, hogy az ember próbál kiköltözni a nagyvárosok forgatagából a környező
kistelepülésekre, sőt kidobja otthonról a televíziót – ami a mai műsorválaszték mellett nem is
túl meglepő -, van, aki nem nagyon használ internetet, mobiltelefont – ez egy bizonyos fajta
menekülés az információözön elől. Sokkal rosszabb stratégia az alkoholizmus és a drogok
világába való menekülés, amikor az agy a mámor lila ködjébe bújik, mert nem bírja a
terhelést.
Hasonlóan rossz, amikor az ember minél többet próbál elsajátítani a szelektálatlan
információáradatból, de az esetek többségében ez rendszeres kudarcélményt eredményez. Ez
az oka annak, hogy rohamosan terjednek a pszichiátriai és neurológiai betegségek – a
depresszió, pánikbetegség, szorongás, skizofrénia, stb. A WHO előrejelzései szerint a XXI.
század legsúlyosabb egészségügyi problémái a lelki betegségek, azon belül is a depresszió,
szorongás, és következményei lesznek. Az, hogy mégsem kellett eddig a pszichiátriai klinikák
befogadóképességét többszörösére növelni, azért van, mert párhuzamosan fejlődött az
agykutatás, gyógyszerkutatás is, és ezeknek a betegségeknek a többségét ma már tudjuk
ambulánsan is kezelni. Ez persze nem jelenti azt, hogy hajszoljuk csak az információt
gátlástalanul, aztán majd az orvos felír valami gyógyszert. Ez nyilván így nem működik.
Általános receptek nincsenek, egy következtetést azonban az eddigi fejtegetéseim alapján
biztosan levonhatunk: Több időt, kapacitást kell hagyni az agyunknak a belső világ
impulzusainak hatékonyabb megjelenítésére, bevonására magasabbrendű idegműködéseinkbe,
többek között a külvilág információinak eltárolásába, előhívásába. Ez megoldást jelenthet az
információ-özön kezelésése, ugyanakkor megakadályozza a lelki elsivárosodást, és növeli a
kreativitást.
ÉRZELMEK, ERKÖLCS, ETIKA
Igazán nagy baj akkor van, hogyha nincs mit megjeleníteni, bevonni, mert sivár a belső
világ, kifogyott a tinta a pecsétnyomó szerkezetből. Ezért mondtam el már számos fórumon,
hogy a fiataloknak sokkal többet kellene foglalkozniuk az érzelemvilágot leginkább gazdagító
művészetekkel, fejleszteni (és nem leépíteni) kell a művészetoktatást a középiskolákban, és
vissza kellene hozni az erkölcsi-etikai-vallási nevelést is. A diákok járjanak színjátszó körbe,
szavaljanak, írjanak verset, rajzoljanak, fessenek, járjanak kerámia szakkörbe, vagy
muzsikáljanak, ha a hangszer nem megy, énekeljenek kórusban. Nem szükséges, hogy már az
egyetemi anyagot is megtanulják a természettudományi tárgyakból, hogy biztosan felvegyék a
gyereket – azt majd ráérnek az egyetemen. De az érzelemvilág gazdagításának igenis ebben a
periódusban van itt az ideje. Minél szélesebbre kell tárni bennük a befogadás folyosóját a
külvilág és az agy között, mert ugyanezen a folyosón közlekedik a kreativitás is, csak éppen
az ellenkező irányba.
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A magyarság rendkívül érzelemgazdag nemzet. Ennek sajnos elég sok negatívumával is
találkozunk. Tartósan dobogós helyezésünk van alkoholizmusban, öngyilkossági és válási
statisztikákban. Van azonban ennek az érzelemgazdagságnak pozitív hozadéka is – aki annak
idején kilátogatott a Millenáris Parkban, az „Álmok álmodói, világraszóló magyarok” című
kiállításra, az megtapasztalhatta a magyar elme páratlan kreativitását. Itt az ideje, hogy
megtanuljuk ennek az örökségnek pozitív oldalát kihasználni. Úgy kell tanítani, nevelni a
fiatalokat, a középiskolásokat, hogy ez a gazdag érzelemvilág pozitív gondolkodással,
megismerni-vágyással párosulva kreatív tevékenységben öltsön testet, hogy minél több alkotó
elménk legyen az ország előtt álló rendkívül nehéz feladatok megoldására.
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AZ ELTE TTK TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ A
TERMÉSZETTUDOMÁNYBAN MSC KÉPZÉSÉNEK
BEMUTATÁSA
Palugyai István, Neumann Viktor, Kárpáti Andrea
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Természettudományi
Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ

ÖSSZEFOGLALÁS
2011 őszén új mesterképzést indított útjára az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kara. A Tudománykommunikáció a természettudományban MSc szak a
Science Communication diszciplína első kelet-közép-európai képzési programja. Célja olyan
kommunikációs szakemberek képzése, akik képesek a természettudományi-műszaki ismeretek
sokoldalú, korszerű megjelenítésére a médiában és a közgyűjteményekben, illetve alkalmasak
a kutatóintézetekben folytatott tudományos munka eredményeinek hiteles közvetítésére.
BEVEZETÉS
Évek óta tapasztalható tendencia, hogy folyamatosan csökken a műszaki és
természettudományok népszerűsége szerte a világon. A jelenség kiváltó okai többrétűek,
mégis kiemelkedik közülük a reál tudományterület döntéshozók, a gazdasági-pénzügyi szféra
és a lakosság felé irányuló gyenge kommunikációs teljesítménye. Ennek egyenes
következménye, hogy szerény mértékű anyagi támogatás és csekély társadalmi figyelem övezi
ezt az ágazatot, ami a műszaki és természettudományok „helyi értékének” csökkenéséhez,
közvetve a világgazdasági versenyben való lemaradáshoz vezethet.
Nyugat-Európában és a tengerentúlon már jó néhány évtizeddel ezelőtt felismerték, hogy e
kedvezőtlen folyamatok megállításához vagy legalábbis féken tartásához professzionális
kommunikációra van szükség, ami elősegítheti a természettudományi és műszaki ismereteket
igénylő hivatások presztízsének növekedését, áttételesen pedig hozzájárulhat egy térség
gazdasági életének fellendüléséhez is. Így született meg a science communication néven
ismert diszciplína, amely mára számos ország felsőoktatásának szerves részévé vált. Közülük
is kiemelkedő jelentősége van azoknak az angol-amerikai kultúrföldrajzi régióban (USA,
Kanada) található főiskoláknak és egyetemeknek, amelyek magukra vállalták e szakma
képzési alapjainak megteremtését. Az Európai Unió tagállamai az utóbbi másfél évtizedben
sorra felzárkóztak az „úttörőkhöz”: kontinensünk nyugati és déli felén egymás után jöttek
létre a felsőoktatási intézmények természettudományi és/vagy műszaki profillal rendelkező
szervezeti egységeihez kötődő tudománykommunikációs képzések.1 Az itt végzett hallgatók
diplomájuk megszerzését követően elsősorban különböző kutatóintézeteknél, K+F cégeknél,
múzeumoknál, illetve kommunikációs ügynökségeknél, az államigazgatásban vagy a sajtóban
helyezkedhetnek el. A tudománykommunikációs piac utóbbi néhány évben tapasztalható
bővülése teljesen új színterek (pl. science center-ek, science café-k, tudományos fesztiválok)

1

A teljesség igénye nélkül az alábbi európai városok főiskoláin, egyetemein találkozhatunk science communication szakokkal: London,
Bristol, Cardiff, Leeds, Glamorgan, Dublin, Párizs, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Grenoble, Amszterdam, Twente, Berlin, Bréma,
Dortmund, Madrid, Barcelona, Salamanca, Aveiro, Róma, Trieszt, Padova, Ferrara.
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kialakulásához vezetett, amelyek – a fentiekhez hasonló módon – szintén szakképzett
munkaerőt igényelnek.
A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ A TERMÉSZETTUDOMÁNYBAN MSC
2011 szeptemberében új mesterképzést indított útjára az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kara. A Tudománykommunikáció a természettudományban MSc
nevű szak a Science Communication diszciplína első kelet-közép-európai képzési programja,
amely egyúttal a felsőfokú végzettséget adó, kommunikációs profillal rendelkező hazai
szakok között egyedüliként nyújt a tudományterületi beágyazottságot jelző, Master of Science
(MSc) fokozatot. Célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik képesek a
természettudományi-műszaki ismeretek sokoldalú, korszerű, a tömegtájékoztatás
eszközrendszerét optimálisan felhasználó megjelenítésére a médiában és a
közgyűjteményekben, illetve alkalmasak az egyetemeken, kutatóintézetekben folytatott
tudományos munka eredményeinek hiteles közvetítésére.
A képzésben két szakirányon (Tudománykommunikáció, tudományos ismeretterjesztés és
Természettudományos múzeumi ismeretterjesztés), valamint egy specializációban
(Kutatásmenedzsment) lehet felkészülni a tudományos médiában vagy a természettudományiműszaki múzeumokban, kiállításokon, science centerekben folytatott munkára, továbbá a
tudomány eredményeinek széleskörű ismertetésére, projektvezetésre.
A képzés során az ELTE TTK Természettudományi Kommunikáció és UNESCO
Multimédiapedagógia Központ televíziós, rádiós, nyomtatott és online újságírásban jártas,
illetve múzeumpedagógus munkatársai vezetésével a hallgatók elemeznek, és maguk is
készítenek tudománykommunikációs alkotásokat. A tudományos média műhelyeiben,
múzeumokban, terepgyakorlatokon és az intézmény saját laboratóriumaiban, a Központ
Tudományos Média, Múzeumi Tanulás, Vizuális Kommunikáció, illetve Videó- és Fotóstúdió
kutatócsoportjainak közreműködésével sajátíthatják el a hanganyagok, az álló- és
mozgóképek, a televízió- és rádióműsorok készítésének elméletét és gyakorlatát, illetve
ismerhetik meg a nyomtatott, elektronikus és online újságírás, valamint a múzeumi
kommunikáció és kiállítás-rendezés műfaji jellemzőit.
A szak hallgatói betekintést nyerhetnek a kiadványszerkesztéshez kapcsolódó tipográfia és
grafika, a PR és a marketing alapjaiba, továbbá a kutatás-fejlesztési ágazat és a tudományos
intézményrendszer működését is tanulmányozhatják. A tudománykommunikáció
kommunikációelméleti, szociológiai, közgazdaságtani és informatikai aspektusaira az ELTE
BTK, IK, PPK és TÁTK vendégoktatói hívják fel a hallgatók figyelmét.
A magyar nyelvű képzés szakmai feltételeinek biztosítása érdekében a
tudománykommunikáció alapvető elméleti és gyakorlati ismereteit feldolgozó könyvsorozatot
indított útjára az ELTE TTK Természettudományi Kommunikáció és UNESCO
Multimédiapedagógia Központ. Ennek első két tagja hazai és külföldi szakemberek
közreműködésével, az Európai Unió Tempus kutatási és fejlesztési programja által támogatott
SciComPed – Communicating Science in Education projektje keretében látta meg a
napvilágot [1] [2].
A Tudománykommunikáció a természettudományban MSc elsősorban azon
természettudományi, informatikus, műszaki vagy agrár alapszakokon (BSc) végzett hallgatók,
valamint e területeken a mesterképzésben (MSc), illetve az egységes, osztatlan képzésben
szerzett főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezők számára kínál továbbtanulási
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alternatívát, akik fejleszteni kívánják kommunikációs képességeiket, hogy tudományáguk
ismereteit hatásosan terjeszthessék, vagy kutatásmenedzseri munkát végezhessenek.1
A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ A TERMÉSZETTUDOMÁNYBAN
MESTERKÉPZÉS KERETÉBEN KÖZVETÍTETT ISMERETKÖRÖK
A Tudománykommunikáció a természettudományban szak összesen 120 kreditnyi képzési
tartalmában elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítő kurzusok egyaránt szerepelnek.
A Tudománykommunikáció a természettudományban MSc elméletközpontú tantárgyai,
ismeretkörei:


A természettudomány-kommunikáció célcsoportjai



A természettudományok aktuális eredményei



A tudománykommunikáció és a kutatásmenedzsment elméleti alapjai



A vizuális megismerés



A vizuális nyelv alapjai



Az ismeretterjesztés pedagógiai és pszichológiai alapjai



Államháztartási ismeretek



Általános vállalkozási ismeretek



Fotóelmélet és digitális fényképezés



Információs műveltség – forráskutatás és adatbányászat



Kommunikációelmélet és -szociológia



Kommunikáció- és tudománytörténet



Médiaetika és médiajog



Múzeumi PR-marketing és kiállítási kommunikáció I.



Múzeumpedagógiai és -andragógiai módszerek az ismeretterjesztésben



Nyomtatott és online tudományos újságírás



Pályázatírás, pályázatmenedzsment



Természetrajzi kutatások a magyarországi múzeumokban



Természettudomány-kommunikációs ismeretek és technikák I-II.



Természettudományos és műszaki muzeológia



Tudomány és társadalom kapcsolata – laikusok bevonása a kutatásba



Videó- és hangtechnika

A Tudománykommunikáció a természettudományban MSc gyakorlatközpontú tantárgyai,
ismeretkörei:


Az elektronikus média műfajai és műsortípusai



Bevezetés a múzeumi ismeretterjesztésbe

1

A 2011/12-es felsőoktatási tanév során nappali képzési formában elindított szak a tervek szerint a 2012/13-as tanév őszi szemeszterétől
levelező formában is elérhető lesz.
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Bevezetés a természettudomány-kommunikáció és a kutatásmenedzsment
gyakorlatába: az EU támogatáspolitikája



Bevezetés a tudományos ismeretterjesztő médiába



Gyűjteménykezelés



Jelentős hazai műszaki és természettudományi múzeumok története és jelene



Kiadványszerkesztés – esztétikai, technikai alapismeretek



Kiállítások szervezése, készítése I-II.



Média / múzeum terepgyakorlat



Médiabeszéd



Multimédia a múzeumban



Multimédia fejlesztés



Múzeumi PR-marketing és kiállítási kommunikáció II.



Múzeumi programok tervezése, szervezése



Múzeumok és múzeumpedagógia világszerte



Nyomtatott és online tudományos újságírás a gyakorlatban I-II.



Rádiós újságírás és műsorszerkesztés



Szakfolyóirat-szerkesztés



Tanítás tárgyakkal



Televíziós újságírás és műsorszerkesztés



Természettudomány-kommunikációs portál készítése, üzemeltetése



Természettudományos hírek kezelése, hírügynökségi munka



Természettudományos ismeretterjesztő irodalom



Tipográfia és grafika I-II.



Videó és film stílusgyakorlatok, operatőri ismeretek I-II.

A KÉPZÉS VÁRHATÓ HATÁSA A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ HAZAI
HELYZETÉRE
A képzés a 2012/13-as tanévben levelező formában is indul, tehát fogadni tudja a
tudománykommunikáció iránt érdeklődő pedagógusokat és kutatókat is. A
Tudománykommunikáció a természettudományban MSc képzéstől természetesen nem
várható, hogy a tudománykommunikáció hazai helyzetének azonnali, ugrásszerű javulását
idézze elő. Ugyanakkor reményeink szerint a szakon végzett hallgatók elhelyezkedésével
fokozatosan egyre több felsőoktatási intézményben, kutatóintézetben, tudományos
vonatkozású társadalmi szervezetben és K+F cégnél jelennek majd meg a
természettudományi-műszaki terület ismereteinek, kutatási eredményeinek professzionális
kommunikációját biztosító szakemberek, ami e szféra társadalmi befolyásának növekedésén
keresztül a gazdasági élet fejlődésére is hatással lehet.
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HISZI A PISZI! – SZKEPTICIZMUS AZ OKTATÁSBAN
Hraskó Gábor
Szkeptikus Társaság, Tudományos Újságírók Klubja

ÖSSZEFOGLALÁS
A kételkedés, a szkepticizmus a tudományos módszertan egyik fontos alappillére. A
tudományos értelemben kételkedő ember egyben kíváncsi is. Kételkedése kutakodásra ösztönzi
és ez az a szemlélet, amely kiváló eszköz az oktatásban arra, hogy bemutassuk, hogyan is
működik a tudomány. A mindennapok során hallott rendkívüli állítások – mint amelyeket
például az asztrológusok, a telepátia hívői vagy a mágikus karkötő forgalmazói tesznek –
sokszor viszonylag egyszerűen tesztelhetők és bár ezek az állítások általában a tesztek során
megbuknak, közben számos érdekes fizikai, biológiai, élettani és tudományos módszertani
ismerethez juthatnak a tanulók.
A SZKEPTICIZMUS RÖVID TÖRTÉNETE
A görög filozófiai szkepticizmus azt állította, hogy a világról gyakorlatilag lehetetlen igaz
állításokat tenni. A modern, tudományos szkepticizmus – amelyet ezzel nem szabad
összekeverni – mindebből csak az óvatosságot vette át, azt az óvatosságot, amely akkor
alkalmazandó, amikor egy meglepő állítással nézünk szembe. Többek közt ez a szkepticizmus
biztosítja azt, hogy a tudományos világkép a lehetőségekhez képest konzisztens legyen, a
lehető legkevesebb feltételezést tartalmazza. Nagyon fontos, hogy a szkepticizmusnak, a
kételkedésnek ezt a pozitív értelmezését megmagyarázzuk, mert sokan tévesen a cinizmussal,
nihilizmussal rokonítják.
A világ sok országában alakultak olyan civil szervezetek, amelyek a tudomány
népszerűsítésével és ezzel összhangban és átfedve a kételkedés, a visszakérdezés, a
kísérletezés fontosságának hangsúlyozásával foglalkoznak. Az ilyen szervezeteket általában
Szkeptikus Társaságnak (Skeptic Society) nevezik. Tagjaik nem csak tudósok, hanem sokszor
egyszerű, racionális gondolkodású laikusok, de akadnak köztük bűvészek, zenészek,
humoristák is.
Magyarországon 1992-ben alakult meg a Tényeket Tisztelők Társasága a rendszerváltás
után robbanásszerűen elterjedő áltudományok ellenpontjaként. A magyar szkeptikusok első
elnöke Szentágothai János professzor, a nemzetközi hírű neuroanatómus volt. A társaság
vezetői közt olyan ismert személyek vettek részt, mint például Almár Iván, Ádám György,
Beck Mihály, Bencze Gyula, Csaba György Gábor, Kabdebó György, Meskó Attila, Molnár
Gergely (bűvész), Staar Gyula és Vágó István. A társaság létrejöttéhez kötődik az 1995-ben
indított és azóta is évente megrendezett székesfehérvári Szkeptikus Konferencia.
2006 végén hoztuk létre részben a Tényeket Tisztelők Társasága tagjai közreműködésével
a formailag is bejegyzett, inkább mozgalmi, tagsággal rendelkező Szkeptikus Társaság
Közhasznú Egyesületet[1]. A Szkeptikus Társaság az elmúlt öt évben elérte, hogy a média
számon tartja és meghívja, amennyiben olyan témákról esik szó, amelyek tudományos
szempontból megkérdőjelezhetők. A társaság a Szkeptikus Blogon[2] jelentet meg
rendszeresen cikkeket, havi Szkeptikus Klub rendezvényein érdekes témákat jár körül. 2010ben megrendezte a 14. Európai Szkeptikus Kongresszust Budapesten. Nyitott minden
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kritikusan gondolkodó ember számára, legyen akár természettudós, orvos, társadalomtudós,
mérnök vagy egyszerű laikus, aki tenni szeretne a racionális szemlélet elterjedéséért.
BIZONYÍTÉK ÉS HATÁSMECHANIZMUS SZÉTVÁLASZTÁSA
Talán a legelső feladat egy jelenség, képesség megítélése során a „működik-e?” és a
„hogyan működik?” kérdések elválasztása. Számtalan esetben találkozunk azzal a
szituációval, amikor gondos kísérletekben bemutatjuk, hogy a feltételezett képesség, jelenség
nem is létezik, a vitapartner végső érvként ezzel áll elő: „Lehet hogy nem tudjuk hogy
hogyan, de működik”. Ez tisztán mutatja a „jelenség” és „magyarázat” problémájának
mélységét. Ha nincs bizonyíték a jelenség létezésére, általában nem értelmes a
hatásmechanizmus ismeretéről beszélni.
A bizonyítékok és hatásmechanizmus kérdéskörében négy alapvető kombináció fordul elő
(természetesen folyamatos átmenetekkel):
1. A jelenség bizonyítékai meggyőzőek (egyértelműek); a hatásmechanizmus ismert
és illeszkedik (akár azokat új ismeretekkel kiegészítve) egyéb tudományos
ismereteinkhez.
2. A jelenség bizonyítékai meggyőzőek, de nem ismerjük a hatásmechanizmust, vagy
a hatásmechanizmus ellentmond érvényes tudományos ismereteinknek.
3. A jelenség nem bizonyított, vagy a bizonyítékok nem meggyőzőek, de egy
feltételezett és plauzibilis (elképzelhető, ismereteinknek nem ellentmondó)
hatásmechanizmus szerint léteznie kell.
4. A jelenség nem bizonyított, vagy a bizonyítékok nem meggyőzőek, és nem ismert a
hatásmechanizmus, vagy a feltételezett hatásmechanizmus ellentmond érvényes
tudományos ismereteinknek.
Tudományos ismereteink zöme az 1. és 2. kategóriába sorolható természetesen azzal a
kiegészítéssel, hogy mind a bizonyítékok, mind a hatásmechanizmus ismeretében
folytonosság van, azaz léteznek közepes erősségű bizonyítékok vagy például eléggé, de nem
teljesen ismert hatásmechanizmus. A 2. kategóriába sorolható esetekben tényleg értelmes a
megállapítás: „Nem tudjuk hogyan, de működik”.
A jelenségek egy érdekes, szűk és változó köre a 3. kategóriába tartozik. Ugyan nem
bizonyított a léte, de valamely plauzibilis elmélet (hatásmechanizmus) megjósolja létét. Ilyen
volt például egy ideig a fény elhajlásának jelensége, amelyet Einstein 1915-ben megjósolt a
friss általános relativitáselmélet alapján, de amelynek igazolására az 1919-es teljes
napfogyatkozásig várni kellett. Azóta ez a jelenség már az 1. kategóriába sorolható. A 3.
kategóriába sorolható számos kifejlesztés alatt álló gyógyszer. Az előzetes kutatások
felvázoltak egy hihető hatásmechanizmust, amely szerint működnie kellene, de a tényleges
hatást (effektust) klinikai vizsgálatok sokaságával igazolni kell. A legtöbb fejlesztés alatt álló
gyógyszer elbukik a teszteken, ilyenkor el kell gondolkozni azon, hogy a feltételezett
hatásmechanizmus – amelyet in vitro (petricsészében) vagy modellállatokon végzett
kísérletek alapján fedtek fel – mennyire érvényes az élő emberi szervezetre vonatkoztatva. A
2. és 3. kategóriába eső jelenségek tehát azok, amelyek további kutatása indokolt. E kutatás
vagy kudarccal végződik, vagy sikere esetén új ismeretekkel bővíti a tudományt.
Speciális esetet képviselnek azok a jelenségek, amelyek a 4. kategóriába esnek. Ezeknél a
jelenség (képesség) puszta léte sem igazolható a gondos kísérletek során, a feltételezett
hatásmechanizmus pedig sokszor drasztikusan ellentmond tudományos ismereteinknek. A
valós életben ezek a kérdések sosem ítélhetők meg feketén-fehéren, de egy olyan esetben,
amikor a bizonyítékok nagyon gyengék, a feltételezett hatásmechanizmus pedig ellentmond
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megalapozott tudományos ismereteinknek, akkor nyugodt szívvel és határozottan állíthatjuk,
hogy a jelenség nem létezik, nem igazolt. Tehát elképzelhető, hogy vitapartnerünk felhoz
néhány bizonyítékot, sőt akár tudományosan hangzó magyarázatot is tud a jelenségre adni,
mégis lehet, hogy jogos konklúziónk az, hogy a jelenség nem létezik. Ezek azok az esetek,
amikor – a 2. és 3. kategóriába tartozó esetektől eltérően – nem szükséges a végső ítélkezést
elhalasztani, sőt nem praktikus további kutatásokat finanszírozni sem. A tudományos
módszert nem ismerő ember számára ez úgy tűnhet, mintha a tudomány nem lenne nyitott az
új dolgokra, de ez a fentiek alapján nyilvánvalóan téves érzés.
BIZONYÍTÉK ÉS HATÁSMECHANIZMUS ÖSSZEFÜGGÉSE
Nehézséget okoz az, hogy bár a bizonyítékok és a hatásmechanizmus szétválasztása
tényleg fontos dolog, a két téma egymástól függetlenül valójában nem tárgyalható. Elsőre
logikátlannak tűnik, de egy jelenség létének korrekt bizonyítása lehetetlen, ha nem vázolunk
fel hipotetikus hatásmechanizmust. Ezt a problémát olyan jelenség vizsgálatán keresztül
mutatjuk be, amelyet a Szkeptikus Társaság 2011. tavaszán végzett el.
Az állítás szerint a kísérletben részt vevő személy képes a páciens aurája alapján annak
betegségeiről információt szerezni. Számos probléma felmerül az ilyen képesség (jelenség)
meglétének ellenőrzésekor, tesztelésekor. A legfontosabb a kontroll problémája. Ugyanis a
páciens felsorolt egészségi problémáinak listáját össze kell vetni valami független ismerettel,
például orvosi felmérés eredményével. Ezt elég nehéz megtenni, főleg azért, mivel az auralátó
saját állítása szerint olyan egészségügyi problémákat is képes felismerni, amelyet az
orvostudomány a probléma adott stádiumában még nem. Kénytelenek vagyunk tehát olyan
kísérletben ellenőrizni az állítást, amely releváns – azaz az állítás lényegi részét vizsgálja –,
de annál egyszerűbb, kontrollálhatóbb. Ez csak akkor lehetséges, ha figyelembe vesszük a
hatásmechanizmust, amelyet esetleg a kísérleti személy nem is fogalmazott meg explicit
módon, de amely implicite létezik, és amelyről további információ megállapítható.
Esetünkben a tesztalannyal tisztázható, hogy az egészségi állapotra vonatkozó információt
az érzékszervei (elsősorban a szeme) segítségével észlelhető, a páciens testén kívül
elhelyezkedő, több tíz centiméterrel a feje fölé nyúló úgynevezett aura megfigyelése alapján
szerzi. Ha a diagnózis-felállítás nem az aura, hanem a személy fizikai testének vizsgálata
alapján történik, az már közel se olyan érdekes, de legalábbis teljesen más tartalmú. Sok
egyéb a feltételezett hatásmechanizmusra vonatkozó elképzelést be lehet gyűjteni egy
auralátótól, de az bizonyos, hogy szerinte a diagnózis elvégzéséhez az aura megfigyelése a
lényeges, tehát a hatásmechanizmus része az aura látása. Tehát nem lehet azt állítani, hogy
semmit se tételezünk fel a hatásmechanizmusról. Ez lehetőséget nyújt nekünk az eredeti
képesség korrekt tesztelésére is. Ha ugyanis az derül ki, hogy az auralátó nem látja az aurát
(praktikusan tehát az aura mint jelenség léte nem igazolható), akkor nem is érdemes azon
elmélkedni, hogy vajon hogyan állapítja meg az aurából a páciens egészségi állapotát.
SZKEPTICIZMUS, KÍSÉRLETEZÉS AZ OKTATÁSBAN
Ilyen tesztet számtalanszor elvégeztek, mint ahogy mi is[3]. A teszt előkészítése során
megállapodtunk a tesztalannyal (auralátó), hogy a fenti érvelés alapján először az auralátás
képességét vizsgáljuk; a betegség-diagnosztikai képességet csak akkor teszteljük, ha az
alapképesség (aura látása) beigazolódik.
Paravánok segítségével olyan elrendezést
valósítottunk meg, ahol az auralátó nem láthatja a próba személy testét, de annak feltételezett
auráját észlelni képes. Eredetileg a paraván feletti aurarész észlelését tűztük ki célul, de az
auralátó azt állította, hogy az aura paravánon előre kinyúló részét is észlelni képes, ezért
magasabb paravánt is használhattunk. Általunk kijelölt emberek közül ő választhatta ki a
próba személyt és engedélyeztük neki, hogy a kísérlet előtt eljárásával „megnagyobbítsa” a
próbaalany auráját. Ezután nyílt körülmények közt a próbaalany a felállított öt paraván egyike
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mögé állt és az auralátó jelezte, hogy a paraván nem gátolja az aura megfigyelését. Ezt a
kontrollfelállást többször is teszteltük.
Ez után került sor a tényleges vak tesztre, amely során az auralátó már nem tudta, hogy a
próbaalanyt melyik paraván mögé állítottuk, és neki meg kellett jelölni azt a paravánt,
amelynél az aurát észleli. Húsz ilyen próbából az auralátó (aki 100%-os sikert prognosztizált)
6 találatot ért el. Ez nagyobb, mint a véletlen találgatás várhatóértéke (4), de nem
szignifikánsan. Annak a valószínűsége, hogy véletlen találgatással hat vagy több találatot
érünk el közel 20%. Akkor lett volna legalább gyengén gyanús a véletlentől való eltérés, ha
húszból legalább nyolc esetben talált volna.
Ez a teszt a tudományos eljárások széles skáláját bemutatja. Első lépésként pontosítanunk
kellett az állítást és sikerült egyszerűsíteni is olyan formára, amely még releváns volt a
jelenség szempontjából és egyben könnyen tesztelhetővé is vált. Bemutatja, hogy mi a
statisztika szerepe, valamint azt is, hogy a statisztika nem ellenség, hanem barát. Az auralátó
saját elvárását (100%-os képesség) figyelembe véve már az első hibázásnál negatív
eredménnyel zárhattunk volna a kísérletet. Statisztikát (jelen esetben ez nem több mint egy
binomiális eloszlás valószínűségeinek kiszámítása) alkalmazva azonban akár 12 hiba esetén is
érdekesnek találtuk volna az eredményt és csak az ennél magasabb hibaszám miatt tételeztük
fel, hogy az auralátó nem is lát semmilyen aurát, azaz végeredményben véletlenszerűen
választ. A teszt teljes protokollját – beleértve a sikeresség kritériumát (minimum 8 találat) a
kísérleti alannyal együtt dolgoztuk ki és azzal a kísérlet elvégzése előtt mindkét fél
egyetértett.
TISZTÁNLÁTÁS (CLAIR VOYANCE) KÍSÉRLET DIÁKOKKAL
Míg az előző kísérlet inkább egy szakkörben valósítható meg, számos olyan teszt létezik,
amelyet 45 perces tanórán is elvégezhetünk. Ilyet mutat be a Szkeptikus Társaság
közreműködésével készült „Kételkedem, tehát vagyok!” című film is az asztrológia
témakörében és ilyen az a „parapszichológia” teszt is, amit az alábbiakban ismertetünk.
A bemutató előtt felkérek egy személyt, aki egy pénzérmével tízszer dob és a dobások fejírás sorozatát egy papírlapra feljegyzi és átlátszatlan borítékban lezárva és szignálva átadja
nekem. Ezt a borítékot a tanteremben a táblára ragasztom és felkérem a tanulókat, hogy
próbáljanak koncentrálni a boríték tartalmára és írják fel az abban lévő fej-írás sorozatot.
A parapszichológiai irodalomban tisztánlátásnak (clair voyance) nevezik azt a feltételezett
képességet, amikor a médium távoli vagy elzárt tárgyról úgy szerez információt, hogy arra
nem ismert érzékszerveit használja (extrasensory perception). Ha mindez a jövőre vonatkozik,
akkor prekogníciónak nevezik a képességet, ha pedig a médium ilyen módon befolyásolja is a
távoli jelenséget, akkor pszichokinézisnek. Egy tisztánlátónak a borítékunk tartalmát (azaz a
fejek és írások sorozatát) nem lenne nehéz pár méter távolságból felismernie.
Miután a tanulók feljegyezik a saját sorozatukat, a borítékot nyilvánosan felbontjuk és
feljegyezzük, hogy kinek hány találata volt (a sorrendet is figyelembevéve természetesen).
Egy harmincfős osztályban akár már pontos találatra (10) is számíthatunk, de kilencre nagy
valószínűséggel. A táblán ábrázolható, hogy hányan értek el 0, 1, 2, … 8, 9, 10 találatot. Ezt
össze lehet venni a megfelelő binomiális eloszlás sűrűségfüggvényével, de ez nem is feltétlen
szükséges. A tanulók kis rávezetéssel önmaguk is realizálják, hogy a kilenc találatot elérő
egyén várhatóan nem rendelkezik parafenomén képességekkel, csupán szerencsés volt.
Matematikához közelebb álló diákokkal könnyen kiszámoltatható, hogy százas fej-írás
sorozattal kísérletezve már 59 találat gyanús lenne és 66 találatnál egész biztosak lehetnénk
abban, hogy valami extra információval rendelkezik a teszt személy. Hogy ez az extra
információforrás érzékszervereinken túli vagy sem, annak megállapítása további gondos
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kísérleteket igényel, de ide általában nem jutunk el. A meglepő állítások már a fentebbi
egyszerű előteszteken megbuknak.
Általában belefér a tanórába a kísérlet megismétlése úgy, hogy ebben már csak azok
vesznek részt, akik az első fordulóban ötnél kevesebb találatot értek el. Én ekkor gyakran az
újabb táblára ragasztott zárt boríték köré egy háromszöget rajzolok. Emlékeztetem a diákokat
arra, hogy a piramis alakot sokan mágikus erejűnek gondolják, és ez talán majd segít a
koncentrálásban, előhozza a parafenomén képességeket. A hallgatók ezután a borítékra
koncentrálva megpróbálják eltalálni ezt a második sorozatot. A találatok elemzése előtt meg
lehet tárgyalni, hogy szerintük most jobb eredményt fognak-e elérni; hogy a piramisnak lesz-e
hatása. Általában a válasz nemleges. Ezután igencsak meglepődnek, amikor kiderül, hogy
messze legtöbbjük mégiscsak jobb találatot ér el, mint az első fordulóban.
Mindez persze nem mágia, hanem a „visszatérés az átlaghoz” nevű nagyon általános
jelenség. Mivel e második csoport nem rosszabb parapszichológiai képességei miatt ért el
kevesebb találatot, mint a többiek, hanem csupán a véletlen hozta így, ezért az újabb kísérlet
során találataik várhatóan az átlag körül fognak szórni. Ezért átlagosan jobb eredményt érnek
el, mint az első fordulóban. Ha a második fordulót az „átlag felettiekkel” végeztük volna el,
akkor – piramis ide, piramis oda – ők meg átlagosan romlottak volna, mivel ők is az átlag
körül szóródnának.
LEVEZETÉS
A tudományos szkepticizmus bemutatása számottevően megváltoztathatja a diákok
hozzáállását a tudományhoz. Bepillantást enged a kulisszák mögé: hogyan alakulnak ki,
hogyan fogalmazódnak meg a tesztelhető hipotézisek; mit jelent a tesztelés, a statisztikai
értelmezés; mit jelent a bizonyítékok erőssége, gyengesége stb.
A Szkeptikus Társaság egyik fő céljának tekinti a kritikus világszemlélet megismertetését,
a tudományos módszertan terjesztését a fiatalok között. Az elmúlt években több
középiskolában tartottunk speciális órákat tudomány, áltudomány témakörében. 2011-ben az
OTP Fáy András Alapítvány által szervezett Tudománynapok keretében öt budapesti és
vidéki középiskolában tartottunk speciális órákat.
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V. A KÖZÉPISKOLA ÉS AZ EGYETEM
HATÁRÁN, FELADATOK, KÖVETELMÉNYEK

Kerekasztal beszélgetések az InfoPark Alapítvány szervezésében
Összeállította: Böddi Béla1 (biológia), Juhász András1 (fizika), Pokol
György2 és Borsa Judit2 (kémia), Szilágyi Brigitta2 (matematika) és Tasnádi
Péter1
1

ELTE
BME

2
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BEVEZETÉS
A múlt század kilencvenes éveitől az egyetemek kapui „kinyíltak”, és ez a
természettudományok iránti lohadó érdeklődés miatt oda vezetett, hogy a
természettudományos szakokon a felvételi formálissá vált, szinte minden érettségizett fiatal
gond nélkül bekerülhetett az általa választott szakra. Az egyetemi létszámok növekedésével
párhuzamosan megváltoztak az érettségi követelmények is. A korábbi közös érettségi felvételi
szintjének inkább az emelt szintű érettségi felelt meg, az egyetemek azonban elfogadták
felvételiként a közép szintű érettségit is, sőt a felvételin elfogadott tantárgyak körét is olyan
tágan szabták meg, hogy például fizikus szakra bekerülhettek olyan diákok, akik földrajzból
tettek érettségit, biológusra pedig olyanok, akinek biológiából nem volt érettségije. Mindez
oda vezetett, hogy az egyetemre belépők egy része mellbevágóan nehéznek érezte az
egyetemi követelményeket, mások pedig úgy találták, semmi újat nem tanulnak az első
hónapokban. Vitathatatlan tény az is, hogy az egyetemre felvettek átlagos szakmai
felkészültsége lényegesen gyengébb, mint a korábbi évtizedekben volt. Az egyetemek
szintfelmérő dolgozatokat iratnak a már felvett diákokkal, és a nem megfelelően teljesítők
számára – kb. a felvettek 60 %-a – felzárkóztató matematika és fizika kurzusokat indítanak a
olyan ismeretekből, melyeket korábban a középiskolában eredményesen elsajátítattak velük.
A felsőoktatás általában a középiskolákat hibáztatja, a középiskola a diákok
alulmotiváltságára, a tanítási feltételek romlására (az általános pénzhiányra, az óraszámok
csökkenésére) hivatkozik, de felelőssé teszi az egyetemeket is, akik nem kívánják meg a
felvételhez még az érettségi „emelt” szintjét sem. Saját szempontjából mindkét félnek van
igazsága, de ennek elismerése kevés az érdemi előrelépéshez. Az egyetem és a középiskola
közötti átmenet a hallgatók egy része számára korábban is nehézséget okozott, most azonban
ez a szakadék mélyült, a lemorzsolódó diákok száma aránytalanul megnőtt.
A konferencia keretében az InfoPark Alapítvány párbeszédre hívta a középiskolák és az
egyetemek tanárait, a problémák őszinte megvitatására. A közoktatás és az egyetemi
követelmény aktuális kérdései kerekasztal-beszélgetéseken kerültek megvitatásra. A négy
szekcióban (biológia, fizika, kémia és matematika) zajló megbeszélésekről a megbeszélések
moderátorai (Böddi Béla, Groma István, Pokol György és Laczkovits Miklós egyetemi
tanárok) plenáris ülésen adtak rövid beszámolót. A megállapításokat az ülés keretében
szervezett kerekasztal beszélgetés résztvevői vitatták meg. A szekcióülések és a plenáris
kerekasztal beszélgetés javaslatai alapján fogalmazta meg a konferencia azt a nyilatkozatot,
amelyet a rendezvény végén a záróülés egyhangúan – egyetlen tartózkodás mellett – fogadott
el. A mellékelt „Nyilatkozat”, rögzíti a konferencia résztvevőinek véleményét és javaslatait a
természettudományos közoktatás és tanárképzés problémáival kapcsolatban.
Az alábbiakban a négy szekcióról készült rövid beszámolót és a Nyilatkozatot közöljük.
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V.1. BIOLÓGIA
A Biológia szekció lebonyolítására a szervezők Deák Andrást, Sveicer Ákost (BME VBK),
Böddi Bélát és Karkus Zsoltot (ELTE) kérték fel, a vitavezető Böddi Béla volt.
A program indításaként Böddi Béla 15 perces vitaindító előadást tartott, a hallgatóság
részben az ebben az előadásban elhangzott kérdésekhez szólt hozzá, részben új témákat is
felvetett.
Az első problémakör témája a középiskolák és az egyetemek közötti párbeszéd hiánya
volt.
Egyetértettek abban, hogy az ilyen szimpóziumok sokat segíthetnek az oktatás e két
színtere közötti kapcsolat és együttműködés kialakításában, ezért szívesen fogadnák, ha a
jövőben is sor kerülne hasonló rendezvényekre. Többen kifejtették, hogy a legnagyobb gond
az információáramlás hiánya: az egyetemi oktatók sok esetben nem ismerik a középiskolában
oktatott anyagot vagy az érettségi követelményeket. Emiatt túlzott követelményekkel lépnek
fel. A középiskolában nagy a diákok terhelése, az oktatott tananyag több részlete elhagyható
lenne; helyette több alapismeretet kellene tanítani. Felvetették, hogy a természettudományos
tárgyak oktatásából nem kellene kiragadni a középiskolát, az általános iskolai szintű
oktatással együtt kellene kezelni ezt a témát. Felmerült az is, hogy kevés a középiskolai
oktatásban a természettudományokra szánt óraszám, a természettudományok nagyobb
megbecsülése kellene. A hallgatók érdeklődési körét főleg a társadalmi érdek határozza meg;
esetlegesen szülői ráhatásra is inkább a könnyebben elvégezhető humán irányokat választják a
diákok. Egyetértés volt abban is, hogy szükséges lenne a középiskolai követelményrendszer
felülvizsgálata, modernizálása, a követelményrendszerben ne mutatkozzék egy-egy aktuálisan
divatos tudományterület dominanciája.
A második problémakör az egyetemre megérkező hallgatók nem szakmai jellegű
problémáit ölelte fel.
A probléma forrása az egyetemek fejkvóta szerint történő finanszírozási rendszere. Az
egyetemeknek anyagi érdeke (státuszok megtartásának feltétele) adott hallgatói létszámok
elérése. Emiatt a felvételi vonalhúzásnál egymás alá ígérnek az egyetemek. Ennek súlyos
következménye, hogy a biológia szakra szinte szelektálás nélkül jutnak be hallgatók, akiknek
általános neveltetési, viselkedésbeli, általános műveltségbeli problémái vannak. Ennek
megoldására szükséges az emelt szintű érettségi vagy felvételi vizsga bevezetése. Ennek
előfeltétele lenne viszont az, hogy legalább a kutatóegyetemeken megszűnjön a fejkvóta
rendszer. Ha az emelt szintű érettségit vezetik be, lehetőséget kell adni arra, hogy az egyetemi
oktatók beleszólhassanak az érettségi követelmények (kérdések) kialakításába. A szakmai
diverzitás miatt sokan támogatnák a felvételi vizsgát. Az egyetem előtti tanintézmények
feladata lenne az oktatás mellett a nevelés olyan területe, amely a diákok morális, etikai
műveltségét tudná növelni.
Az egyetemre érkező hallgatók jelentős részénél kommunikációs problémák merülnek fel
tanáraikkal és diáktársaikkal szemben is (ezek a problémák összefüggenek az általános
neveltetési problémákkal.) Emiatt nincs diák-közösség, csak együtt tanuló csoportok
alakulnak ki random módon. Hiányzik a biológus hallgatói közélet, biológus hallgatói klub.
Problémát okoz az a szabadság is, hogy az előadásokat nem kötelező a hallgatóknak
látogatniuk. Egy elsős hallgatónak nincs annyi ismerete, hogy ebben a kérdésben dönteni
tudjon, a másoktól kapott információ pedig csak akkor hasznos, ha tanulmányi téren biztos
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tudású és ítéletű hallgatótárstól származik. Gyakori probléma, hogy a hallgatók saját jogaikat
is csak részlegesen ismerik, kötelességeiket pedig csak homályosan. E problémák megoldását
nagymértékben segítené, ha a Tanulmányi Osztály adminisztratív úton 18-20 fős
adminisztratív hallgatói csoportokat alakítana ki, amelyek vezetője a felvételi adatok alapján
kiemelkedő teljesítményű hallgatókból kerülne ki. Nagyon sokat segíthetne a Hallgatói
Önkormányzat is, ha jobban koncentrálna a szakmai problémákra, és a mentorok képzésébe
bevonnák az egyetemi oktatókat is, a mentorok pedig kapcsolatot tartanának az első években
oktató tanárokkal. Mindez kívánatossá tenné, hogy a Hallgatói Önkormányzat tagjai
igényesebbek legyenek saját tanulmányi teljesítményükkel szemben is.
Általános tapasztalat a 90 perces előadások követésének problémája, ezzel kapcsolatban
pedig az előadások jegyzetelésének nehézségei. Az okok a középiskola egyetemtől
gyökeresen eltérő szintű követelményeiben keresendők. Az első évfolyamokon oktató
tanároknak tisztában kell lenniük ezekkel a problémákkal: ennek alá kell rendelniük az egy
előadáson leadott információ-mennyiséget és az előadás dinamikáját. Több szöveges, vagy
előre kiadható (honlapról letölthető) segédanyagot kell használniuk. A középiskolai felsőbb
osztályokban pedig tudatosan nevelni kellene a diákokat a jegyzetelésre és a hosszabb ideig
tartó koncentrálásra.
A harmadik témakör szakmai jellegű problémák megvitatása volt
Az elsős hallgatóknak nincs ismeretük a választott szakról, a szakra többnyire a médiában
szenzációként leadott ismeretanyag, vagy a színvonalas tudományos ismeretterjesztő műsorok
alapján, esetleg tanáruk iránt érzett szimpátia alapján jelentkeznek. Az egyetemen derül ki,
hogy elképzelésük sincsen arról, hogy a biológia melyik ága érdekli őket. Ennek oka az
ismerethiány, egyszerűen összekeverik, vagy nem is ismerik az egyes tudományágakat. Ennek
következménye lehet, hogy nincs „hivatástudatuk”. Az ismeretek hiányának ellentéte is
veszélyes lehet: a diák túl specializálja magát, a biológia egy szűk területe érdekli csak, és
nem érti, hogy a szakmája elsajátításához miért kell más, tőle idegennek tűnő tárgyakat
tanulnia. Ennek következtében „csőtanulással” próbálkozik, szelektál az előadások között, és
bármilyen tehetséges is, előbb-utóbb kimarad az egyetemről.
E problémák megoldásában sokat jelenthet a hallgatók és oktatók közötti személyes
kontaktus, a tömegképzés helyett a hallgatók személyes kvalitásainak ismerete. A Hallgató a
tanár számára ne pusztán egy EHA-kód legyen, hanem gondolkodó munkatárs, aki a TDK
munkán keresztül be tud kapcsolódni az adott tanszék kutatómunkájába is. Átmeneti
megoldásként felmerülhet a segítőtanárok rendszerének kialakítása, az elsős évfolyamon
tanító tanárok 30-40 fős csoportoknak mintegy „egyetemi osztályfőnökei” lehetnének.
(Meggondolandó az ETR és a NEPTUN olyan bővítése, amelyben az egy évfolyamon oktatók
„fóruma” is megjelenne. Ezen keresztül az oktatók közvetlenül tudnának kommunikálni, ZHidőpontokat, vizsgákat beosztani.) A fentebb említett csoport-rendszer kialakítása ezen a téren
is segítene. Ismételten visszatérő probléma, hogy az első év csak „átmeneti tanulás”, a
hallgató a második, harmadik, stb., helyen való jelentkezésével került be az egyetemre, a
következő évben átjelentkezik egy másik egyetemre. Specializálni kellene a jelentkezési
lehetőséget; ez ugyan a lehetőségek szűkítését jelentené, de spórolna az országnak, mert nem
kellene egy felesleges évet feleslegesen finanszírozni.
Külön problémakör az alapozó, nem biológia tárgyak oktatása, mert ezen a téren sokszor
elemi ismeretek hiányoznak. A megoldás kritérium-tárgyak bevezetése. Ez nem vezethet
azonban nulladik évfolyam kialakulásához, az egyetem ne vegye át a középiskola szerepét! A
cél sokkal inkább a felzárkóztatás, a különböző középiskolák szintjei közötti eltérések
csökkentése. Fontos megjegyezni, hogy az emelt szintű érettségi bevezetése esetén kötelezővé
kellene tenni az adott szakirányból az érettségi vizsga teljesítését (a jelen esetben
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mindenképpen biológiából, esetleg kémiából vagy fizikából). Visszatérő probléma a
szótanulás, ami a tömör, írásban történő beszámoltatás miatt is kialakulhat. Ennek
következménye az összefüggések felismerésének a hiánya, a párhuzamosan vagy előző évben
tanult ismeretek alkalmazásának problémája. Gyakori gond az interneten szerzett
ellenőrizetlen információ konfliktusa az egyetemi tananyaggal. Külön problémát jelentenek a
hallgatók önértékelési problémái, a hallgató az ismereteknek olyan szintjén áll, hogy nem
realizálja, hogy mit nem tud. Ezeken a problémákon az esszéíratás, illetve a kisebb csoportok
szeminárium-szerű tanítása segíthet. Ez viszont csak akkor oldható meg, ha a fejkvóta
rendszer megszűnik, és jelentősen csökkenhet a hallgatói létszám. Mindenképpen
szükségesnek látjuk a pedagógiai eszközök jobb használatát az egyetemeken. Az oktatónevelő munka javításához értékes információ lehet a hallgatói véleményezés. Ez a
visszajelzés azonban csak akkor használható, ha olyan kérdésekre (is) válaszol, ami az oktatót
(is) érdekli, és a hallgatók jelentős hányada vesz részt benne. A jelenlegi véleményezési
rendszert ehhez meg kell újítani.
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V.2. FIZIKA
A vitában felkért hozzászólóként vett részt a szervező InfoPark Alapítványt létrehozó két
egyetem, a BME és az ELTE, 3-3 felkért fizikus oktatója, Härtlein Károly tanszéki mérnök,
Kertész János egyetemi tanár, Vankó Péter egyetemi docens (BME), Groma István egyetemi
tanár, Juhász András egyetemi docens, Radnóti Katalin főiskolai tanár, (ELTE), továbbá öt
elismert középiskolai tanár; Máthé Márta (Marosvásárhely), Molnár László (Fülek), Honyek
Gyula (Budapest), Jaloveczki József (Baja) és Lang Ágota (Sopron). A felkért hozzászólók
felkészülését az alábbi, előzetesen megküldött kérdések segítették:
Mi az a szaktárgyi minimum, amit az egyetemek várnak a jelentkezőktől?
Miként lehet/lehetne motiválnia a gyereket a természettudományok és a műszaki
tudományok iránt és biztosítani a szükséges tudásszintet az eredményes tovább tanuláshoz?
Miben várnának segítséget a középiskolák az egyetemektől?
Az egyetemek és a középiskolák miként segíthetik egymás munkáját?
Milyen segítséget várunk az oktatási kormányzattól?
Az egyetemek képviselői a matematikai ismeretek erősítését a fizikai jelenségek, kísérletek
szemléletformáló szerepét hangsúlyozták. Mindkét területen elhangzottak azok a
konkrétumok, amiket többségükben már a tudásszint-felmérő dolgozatok is mutatnak (a
diákoknak problémát okoz az egyenletek rendezése, a törtekkel való műveletek, hiányos a
trigonometriai tudásuk, nehézséget jelent a függvények grafikus ábrázolása, a
grafikonolvasás, hiányoznak a differenciálással kapcsolatos elemi ismereteik, 70%-uk teljesen
járatlan a fizikai mérésekben, a felvettek nagy százaléka ismeri ugyan a Newton-törvényeket,
de szemléletük alapvetően arisztotelészi, stb.) E hiányosságok orvoslását a közoktatástól nem
lenne célszerű átvennie az egyetemnek. Ilyen lépés, például előkészítő évfolyam indítása az
egyetemeken, a középiskola egyértelmű presztízsveszteségét eredményezné. A feladatok
megoldásában az egyetemeknek segíteni kell a közoktatást.
A középiskolai tanárok tapasztalata szerint a diákok – feltehetően a társadalmi változásokat
is tükrözve -- sokat változtak az utóbbi évtizedben. Kevés fiatalt motivál a tiszta szakmai
érdeklődés, értékrendjükben első helyen a befektetett erőfeszítések rövid távú haszna áll,
hosszabb távon is inkább az anyagi biztonság, mint az érdeklődés a meghatározó. A fizika
iránti érdeklődés csökkenésében okként többen a reáltantárgyak óraszámcsökkenését, a
tagozatok, szakkörök megszűnését látják. A vita résztvevői közül többen hangsúlyozták, hogy
hiba a diákok alulmotiváltságára tananyag és követelménycsökkentéssel reagálni. A színvonal
megkövetelése épp a legértékesebb diákok számára fontos. A többség úgy látja, hogy a
felvételi követelmények megemelése, a kötelezően választandó természettudományos
tantárgy bevezetése az érettségin sokat változtatna pozitív irányban a jelenlegi helyzeten. A
vitában megfogalmazódott más vélemény is. Eszerint a középiskolások közül azoknak, akik
nem természettudományos érdeklődésűek és olyan életpályára készülnek, ahol a közvetlen
fizikai tudásra nincs szükség, elegendő lenne egyfajta „mindennapi fizika” jelenségekkel és
gyakorlati ismeretekkel. A résztvevők közt egyetértés volt abban, hogy a diákok motiválása a
természettudományok iránt olyan összetett feladat, amit a középiskolai tanárok önmagukban
nem tudnak megoldani. Mivel a probléma társadalmi szintű, elsősorban a műszaki értelmiség
utánpótlása kapcsán, a megoldás is csak össztársadalmi összefogással lehetséges. Ebben
meghatározó szerepe van az oktatási kormányzatnak, de fontos a média, és az egyetemek
segítsége is.
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Az oktatási kormányzat részéről fontosnak tartják a reáltagozat visszaállítását, a
megválasztható természettudományos tárgyból kötelezően megkövetelt érettségit, a
tehetséggondozás iskolai formáinak támogatását, a felsőoktatási felvétel rendszerének
megváltoztatását. Ez utóbbiban váljék meghatározóvá a szaktárgyi teljesítmény, ennek
mérésére az egyetemek képviselőinek bevonásával történő emelt szintű központi érettségi,
vagy az egyetemeken visszaállított felvételi vizsgarendszer lehet alkalmas. A középiskolai
szaktárgyi versenyeredményeket ismerjék el számottevő többletpont adásával.
Az egyetemek és a középiskolák együttműködésének lehetőségét a középiskolai tanárok
abban látnák, hogy az egyetemek előadásokkal, kísérleti bemutatókkal, laborlátogatásokkal
segítsék a diákok motiválását. Az egyetemek képviselői ismertették ez irányban tett eddigi
lépéseiket. Folyamatos, középiskolásoknak (is) szóló előadássorozatokat, (pl. „Atomoktól a
csillagokig”
ELTE-program),
középiskolások
számára
szervezett
rendszeres
laborlátogatásokat (Fizika tanösvény), alkalmi rendezvényeket, kísérleti bemutatókat (pl. a
Kutatók éjszakája kapcsán) Ezen túlmenően az egyetemek nyitottak a középiskolai
tanárkollégáktól érkező egyéni kérések teljesítésére is.
A vitában részt vettek (felkért hozzászólókként is) a határokon túli magyar iskolák
fizikatanárai is. Hozzászólásukban elmondták, hogy a határokon túli régiókban is hasonló
problémák vannak. A megoldások közt javasolták az anyaországgal való szakmai kapcsolatok
szorosabbra fűzését. Hangsúlyozták, hogy a kapcsolatok azért is nagyon fontosak, mert a
magyar nyelven érettségiző tehetséges középiskolások többsége az anyaországi egyetemekre
jelentkezik, különösen olyan szakokra, ahol helyi magyar nyelvű felsőoktatás nincs. A
tehetséggondozás területén javasolták, hogy tanulmányi versenyeket, így pl. az OKTV-t
nyissák meg a határokon túli diákok előtt is. Fontos lenne a szakmai tartalmú
cserekapcsolatok, konferenciák, közös tanártovábbképzések szervezése.
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V.3. KÉMIA
A szekcióban kb. 40-50 tanár vett részt; a vitát Pokol György egyetemi tanár vezette.
Előzetesen felkért hozzászóló volt Borsa Judit egyetemi tanár, Nyulászi László egyetemi
tanár, Pálinkás Gábor egyetemi tanár, (BME VBK), Láng Győző egyetemi tanár és Szalay
Luca egyetemi adjunktus (ELTE). Ennek hatására élénk vita alakult ki, sok hozzászólás volt.
Általános tapasztalat, hogy a felvettek többségének felkészültsége (tehát nem a képességei)
nem éri el az egyetemi tanulmányokhoz szükséges szintet. Ezért a felsőoktatási
intézményekben általános, hogy az alapokat megerősítő ("felzárkóztató") kurzusokat tartanak
az elsősöknek. Erre most és még több évig szükség van, de a problémát döntően a
közoktatásban kell megoldani (beleértve ebbe mind az óraszámok, mind pedig a tananyagok
és módszerek kérdéseit).
Egyértelművé vált, hogy az elsőéves egyetemisták teljesítménye nagymértékben függ attól,
érettségiztek-e kémiából, és ha igen, milyen szinten. Ennek alapján, és a
természettudományos tárgyak középiskolai oktatását általában is tekintve ismételten a
javasolták, hogy egy természettudományi tárgyból legyen kötelező az érettségi. Ez nemcsak a
felsőfokú tanulmányok kezdeti nehézségein enyhítene, hanem visszahatna a diákok
hozzáállására is a közoktatásban.
Szükségesnek látszik, hogy a középiskolás tanárok több információval rendelkezzenek
azokról a szakmai életpályákról, amelyek természettudományos ismereteken alapulnak, ezért
kívánatos volna sikeres műszaki-természettudományos pályák, ill. személyek munkásságának
ismertetése tanárok és diákok számára.
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V.4. MATEMATIKA
A matematika vitaülésen előzetes felkérés alapján Gyurkovics Éva egyetemi docens,
Kádasné V. Nagy Éva egyetemi docens, Lángné Lázi Márta egyetemi docens, Szilágyi
Brigitta egyetemi adjunktus (BME), Freud Róbert egyetemi docens, Szőnyi Tamás egyetemi
tanár, Vancsó Ödön egyetemi adjunktus, és Vásárhelyi Éva egyetemi docens (ELTE) vett
részt. A vitát Laczkovich Miklós egyetemi tanár (ELTE) vezette.
A vita központi témája az egyetemi és középiskolai követelményrendszer
összeegyeztethetősége volt. Ennek alapján, bár szerteágazó kérdéskörben hangzottak el
hozzászólások, folyamatosan visszatérő téma volt az érettségi kérdése. Mind az ELTE, mind a
BME oktatói megfogalmazták, hogy pusztán a közép szintű érettségi jeles szintű
megoldásához elegendő ismeretanyag nem elégséges az egyetemi matematika kurzusok
sikeres teljesítéséhez. Az érettségi szerkezetére vonatkozó javaslatokkal kapcsolatosan teljes
egyetértés alakult ki. A témakörökben már volt némi szórás, de a véleményt mondók döntő
többsége elfogadta az alább megfogalmazottakat.
Bár az emelt szintű érettségivel a legnagyobb gond az, hogy kevesen választják, nem
elhanyagolható, hogy tartalmi, szerkezeti szinten sem ideális. Nem tartalmaz olyan feladatot,
amely szelektál a jobbak között is, nem a jelöltek gondolkodási képességét, kreativitását méri,
hanem azt, hogy mennyire tudnak koncentrálni. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy az érettségi,
a vitt pontszámok nem mérnek reálisan, ezért az első évesek felmérésére szeptemberben új, a
valódi tudást mérő dolgozatot kellett beiktatni. (Ennek tapasztalatairól az egyetemek
beszámoltak. A középiskolás kollégák nem egyszer úgy érzik, hogy az általuk elvégzett
munka javítására kell még a felsőoktatásban energiát fektetni, holott ők lelkiismeretesen
végezték a munkájukat.) Ennek oka az is, hogy mindkét szint érettségi anyagában
túlreprezentáltak az új témakörök, míg a hagyományos témakörök: egyenletek,
egyenlőtlenségek, trigonometria, logaritmus, koordinátageometria, különösen pedig az elemi
geometria, háttérbe szorultak. Márpedig ezekre a felsőoktatás építeni szeretne. A középiskolai
tanár kollégák viszont csökkentett óraszámban nem tudnak minden kívánalomnak eleget
tenni. Így adott típusú feladatok megoldására készíthetik csak fel diákjaikat. Az alacsony
óraszám minden oktatási formában komoly gondot jelent.
No, de akkor a jobbakat mi ösztönzi arra, hogy a középiskolai évek alatt fejlesszék
problémamegoldó készségüket? Márpedig az is cél, hogy versenyképes, kreatív, az országot
majd valóban előre vivő szakembereket képezzünk. Ha a mostaninál alacsonyabb szintet
célzunk meg, akkor mit csinálnak majd az egyetemek a belépőkkel?
A javaslatok a következők:
Azokra a témakörökre, amelyek megtanítása nem az egyetem feladata, de ott majd
rendszeresen alkalmazzák, nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Itt nem csak megoldási receptek
szerepeljenek, hanem kapjanak nagyobb figyelmet a gondolkodtató problémák. Azon
témakörökben, amelyeket az egyetemen majd úgyis újratanulnak a hallgatók, a
követelményszint ne emelkedjék, ott a szemléletesség legyen hangsúlyos.
Hogyan lehet elérni, hogy a néhány területen színvonalasabbá tett követelmény ne riassza
el a gyengébb felkészültségűeket? Ebben az írásbeli szerkezetének módosítása segíthet.
Legyen az írásbeli feladatsor hármas tagozódású!
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-

Az első három feladat szintje ne haladja meg a középszintű érettségi feladatokét.
(témakörében sem.) Az első három feladat sikeres teljesítése a nagyobb kudarc
elkerülését már biztosítja.

-

A következő három feladat legyen hasonló, az eddigi emelt szintű érettségi
feladataihoz. Fontos, hogy itt sem szükséges, hogy a feladatok egyformán nehezek,
azonos pontszámúak legyenek. Így ez a rész már kissé differenciálhat. Az is fontos,
hogy ezen két rész lényegében sikeres teljesítése - még kisebb hibák esetén is - már
elegendő a jeles osztályzathoz.

-

A harmadik részbe kerülhet három kissé nehezebb, gondolkodtatóbb feladat. Ezek
közül csak kettőt kellene megoldani. Fontos, hogy legyen olyan feladat is,
amelynek van ugyan nehezebb része, de a nem kiemelkedők is elérhetnek benne
részeredményeket, amelyekkel részpontokat szerezhetnek. Aki igazán színvonalas
egyetemi szakra jelentkezik, annak ezekre a nehezebb feladatokra is készülni
kellene, a biztos bekerüléshez ebből a háromból is legalább egyet meg kellene
oldania. Tehát a színvonal úgy emelhető, hogy az emelt szint azokat se riassza el,
akik nem elit osztályokba jártak, vagy nem olyan kiemelkedőek.

A javaslat lényege tehát az, hogy törekedjünk a színvonal emelésére, és teremtsünk
megfelelő feltételeket annak biztosításához.
A javasolt változtatás alapgondolata, hogy az emelt szintű érettségi első része sok
jelöltnek adjon lehetőséget a megoldásra, de a végén tartalmazzon komolyabb erőfeszítést
igénylő feladatokat is, valószínűleg minden tantárgyban megvalósítható. Ezzel a legjobb
képességűeket már középiskolában is elmélyültebb munkára serkentjük, így megalapozva a
későbbi versenyképességüket.
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V.5. PLENÁRIS ÜLÉS
A plenáris ülés keretében folyó záró kerekasztal beszélgetést Klinghammer István az
ELTE korábbi rektora vezette, résztvevői Csépe Valéria az akadémia főtitkárhelyettese,
Schróth Ágnes vezető tanár, Kertész János akadémikus, Tasnádi Péter egyetemi tanár és
Vancsó Ödön NEFMI főosztályvezető helyettes voltak. A kerekasztal résztvevői a
beszámolók alapján megállapították, hogy a középiskola alapozó szerepe nélkülözhetetlen a
felsőfokú tanulmányokhoz, a diákok kognitív fejlődését a megfelelő életkorban megfelelően
választott tananyaggal és a tanulócsoporthoz illesztett módszerekkel kell biztosítani.
Csépe Valéria a korszerű tanárképzés fontosságát hangsúlyozva kiemelte, hogy jelenleg a
tanárképzés pedagógia-pszichológiai részének tartalma korszerűtlen, nem felel meg a tanári
gyakorlati tevékenység igényeinek. A tanárjelölteknek nem általános pszichológiai
ismeretekre van szüksége, hanem elsősorban a kognitív pszichológiának a
problémamegoldásra, a memória működésére, valamint a kognitív funkciókra és a
tudásszintekre vonatkozó eredményeit, továbbá a modern tanuláselméletekre alapozott jó
tanári gyakorlatot kell megismerniük. A szakmájukhoz adekvátan illeszkedő ismeretek
hozzásegíthetik a tanárokat, hogy diákjaik teljesítményét megfelelően értékeljék, és
elvárásaikat biztosabban igazítsák az egyén fejlettségi szintjéhez. A kisgyerekkori
gondolkodástól az absztrakciós készségekre vonatkozóan nagyszámú új elvi és gyakorlati
eredmény érhető el a nemzetközi kutatásokból mind a matematika, mind a természetismeret
oktatása területén. A pedagógiai-pszichológiai képzés modernizálásához megvan a
tudományos alap és nemzetközi tapasztalat.
Klinghammer István a vitát lezárva megállapította, hogy a megbeszélés rendkívül hasznos
volt, a középiskola és az egyetem közötti szakadék nagyban enyhíthető lehet, ha a
középiskolában és az egyetemen tanító tanárok személyes találkozások során egyeztetik
lehetőségeiket és elvárásaikat.
A vitasorozat nagyban hozzájárult az alábbi nyilatkozat megfogalmazásához, melyet a
konferencia résztvevői a záróülésen egyetlen tartózkodással elfogadtak.
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Pillanatkép a konferencia résztvevőiről
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V.6. NYILATKOZAT
A fiatalok reáliák iránti érdeklődése az anyaországban és az egész Kárpát-medencében,
drámaian csökken, érdeklődő diákok hiányában a középiskolai tanítás és a szakmai
felsőoktatás színvonala süllyed. Magyarország gazdasági felemelkedése elképzelhetetlen
műszaki és természettudományos szakemberek nélkül, ezért e terület oktatása – az általános
iskolától a felsőoktatásig – nemzetstratégiai feladat, amire kiemelt figyelmet kell fordítani. A
kedvező változások csak a gyakorló szaktanárok, egyetemi oktatók és az oktatási kormányzat
összehangolt közös erőfeszítésétől remélhetők.
A FELADATOK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK
A fiatalok motiválása a reál szakterületek felé. A mai információáradatban az iskolai
oktatás mellett fontos, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek vonzó témákkal, a szakmai
karrier lehetőségét is bemutatva nyissanak a középiskolás diákok felé. Nagy szükség lenne a
média, legalább a közszolgálati televízió és az internetes fórumok támogatására:
természettudományos ismeretterjesztő műsorokra, nagy nyilvánosságot biztosító TVvetélkedőkre, versenyekre, fiatal szakemberek sikeres karrierjének nyilvános bemutatására, az
egész kárpát-medencei magyarság szintjén. Szükség lenne természettudományos irányultságú,
interaktív internetes fórumokra. Mindez szponzorokat és állami támogatást kíván.
Reál tantervű osztályok indítása a természettudományos képzés középiskolai
megerősítésének fontos eszköze. Ehhez feltétlenül szükséges az oktatási kormányzat
támogatása, a szükséges kerettanterv kidolgozása. A humán és az általános osztályok
természettudományos oktatásának az általános műveltséget kell szolgálnia, amihez hozzá
tartozik az egy természettudományos tárgyból kötelezően megkövetelt érettségi is.
Az emelt szintű szaktárgyi érettségi legyen feltétele legalább a kutató-egyetemekre történő
felvételnek. Így a felvételi szűrés szerepét is ellátó emelt szintű érettségi
követelményrendszerének átdolgozásában a középiskolai szaktanárok és az egyetemi oktatók
együtt vegyenek részt. Az országos szintű tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő
diákok kapjanak számottevő többletpontot az egyetemi felvételi rendszerben. Javasoljuk
minden természettudományos tárgyban Kárpát–medencei verseny szervezését.
A szakköri rendszer újraélesztése az érdeklődő tehetséges diákokkal való szervezett
foglalkozás, a tehetséggondozás javításának feltétele. A szakköröknek már az általános
iskolában kiemelt szerepe van.
A természettudományok tanításához elengedhetetlenül hozzá tartozik a jelenségbemutatás,
kísérletezés, mérés. Az ezekre fordított felkészülési idő legyen része a tanárok kötelező
óraterhelésének.
Támogatjuk a tanártovábbképzések egyetemi gondozásba helyezését és fontosnak tartjuk a
szaktudományi és módszertani témák hangsúlyos megjelenését, a doktori képzéseket is
beleértve.
A Konferencia résztvevői támogatják a kormányzat által tervezett tanári életpálya-modellt
és szorgalmazzák mielőbbi bevezetését, de elengedhetetlennek tartják a tervezetben szereplő
anyagi elismerés egyidejű bevezetését is.
A „mester-tanár” kategóriába automatikusan kerüljenek be azok a pedagógusok, akiknek
legalább 5 tanítványa már több mint 3 éve a tanári pályán van és őt ismeri el „mesterének”.
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A középiskola és az egyetem határán
A tanárképzés kiemelését a Bologna-rendszerből, és a szaktudományos képzés súlyának
növekedését támogatjuk. A természettudományos tárgyak esetén fontosnak tartjuk, hogy a
kutatói diplomát szerzők – rövid ráképzés után tanári képesítést szerezhessenek.
Szakkollégium létrehozását javasoljuk, (az egykori Eötvös Kollégium mintájára)
speciálisan a leendő tanárokra szabott, az egyetemi képzést kiegészítő tantervi programmal. A
kollégiumi tagság - a hallgató teljesítményét mérlegre téve – félévente kerüljön
meghosszabbításra.
Célzott ösztöndíjat javasolunk a hiányszakokon, a tanár szakos hallgatók számára (felvételi
eredményük alapján akár már az első félévtől), állami, kari forrásból, és/vagy társadalmi
szervektől.
A Konferencia résztvevői fontosnak tartják, hogy az oktatási kormányzat speciális
ösztöndíjakkal, továbbképzésekkel segítse a határokon túl, magyar nyelven reáltárgyakat
tanító pedagógusokat, és a tanárképzésben résztvevő oktatókat. Különös figyelmet igényelnek
azok a területek, ahol magyar nyelvű tanárképzés nincsen.
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A TUDOMÁNYTÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉS
ALKALMAZÁSA AZ ÖKOLÓGIA TANÍTÁSÁBAN
THE VIEWPOINT OF THE SCIENCE HISTORY IN THE
TEACHING OF ECOLOGY
1.

Both Mária1, Csorba F. László2

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Természettudományi és Matematikai Intézet, Vác
2.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest

ÖSSZEFOGLALÁS
Az ökológia alapfogalmainak és összefüggéseinek tudománytörténeti megközelítése
módszertani szempontból újszerű lehetőséget kínál. Az ökológia kérdésfelvetéseit paradigmák
ütköztetésével és kölcsönhatásaik bemutatásával szemléltetjük. Liebig, Gause és Ellenberg
kísérleteit elemezve a diákok nemcsak az ökológia múltjába pillanthatnak be, hanem a jelen
égetően aktuális problémáinak többszempontú megközelítésére is képesek lesznek. Az előadók
ízelítőt adnak megjelenő tudománytörténet könyvükből és munkafüzeteikből is.
A KÖZVETLEN TAPASZTALATOKTÓL AZ ELMÉLETEKIG
Az ökológia hatékony tanítása elképzelhetetlen a természet közvetlen, élményt adó
megfigyelése nélkül. A megfigyeléseket azonban csak a természethez intézett kérdések teszik
tervszerű mintavételezéssé, a jó kérdések mögött pedig mindig elméletek vagy legalább
ellenőrizhető sejtések állnak. A tudománytörténet elsősorban abban segít, hogy eligazodjunk
az egymást kiegészítő vagy egymással vitázó elméletek között, s így világos irányt szabjunk
kérdéseinknek. A Thomas Kuhn 1 által bevezetett paradigma, és a Lakatos Imre által
használt kutatási program 2 fogalma ezért nem pusztán múltidéző érdekesség, hanem a
tanítás gyakorlatában is alapvető iránytű, rendező elv lehet. A Németh László tervét 3
fölelevenítő és tanári segédkönyvként is használható könyvsorozatunkban 4 ezért lett vezető
gondolat a történetiség, és ugyanez az elv megjelenik frissen kiadott biológiai munkafüzetsorozatunkban is 5. Előadásunkban a niche (ökológiai tér) paradigmaértékű fogalmát
választottuk példaként. Könyvünk gondolatmenetét követve bemutatunk néhány, a nicheelmélet által inspirált kutatási irányt, és jelezzük ezek kapcsolódását a középiskolai ökológiatanítással is.
A NICHE FOGALOM MINT GONDOLATÉBRESZTŐ PARADIGMA 6
Miközben Humboldt és az őt követő természetbúvárok a „nagy egész” felől közelítettek, a
kutatók másik csoportja az egyes fajok környezeti igényeit, tulajdonságait vizsgálta. E
kísérletek eredményeként számszerűen is jellemezhették azt, hogy az egyes fajok mit tűrnek,
mit igényelnek, mit kedvelnek, és ebből következtettek arra, hogy milyen környezet a
megfelelő számukra. Justus von Liebig német vegyész vízkultúrás kísérleteivel keresett
választ a kérdésre. Ő azt kutatta, hogy milyen sóösszetétel ideális a növények növekedése
szempontjából. Kísérletsorozatában a talajban föllelhető egyes ionokat előbb külön-külön,
majd különféle koncentrációkban és kombinációkban együttesen juttatta a tápoldatba, s
figyelte a hatást, például a növény növekedési ütemét. Eredményeit a minimumelvben
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(Liebig-törvény) foglalta össze. 7 Eszerint a növény csak a legkisebb koncentrációban
jelenlévő ion arányában képes hasznosítani az összes többit (1.ábra).
A Liebig-törvényt a későbbi eredmények alapján módosították. Kiderült, hogy nemcsak a
legkisebb koncentráció szabhatja meg a növekedés ütemét, hanem a túlságosan nagy is – ez
gyakran mérgezési tüneteket okoz. Bebizonyosodott az is, hogy a törvény nemcsak
növényekre, hanem minden élőlényre érvényes, és nem csupán táplálékuk összetételére igaz,
hanem a legkülönbözőbb mérhető környezeti hatásokra (például a napfény erősségére, a
hőmérsékletre) is. Általánosságban kimondható, hogy mindig az optimálistól leginkább eltérő
környezeti tényező az, ami az összes többi fölhasználhatóságát korlátozza (limitálja). Ez az
általános Liebig-elv.

1. ábra. Liebig hordó-hasonlata.
A hordót csak a legrövidebb donga magasságáig lehet feltölteni. A dongák hosszúsága az egyes ionok
koncentrációját jelképezi. Mellette: izgalmas átkelés a dabasi égeres láperdőn. Az állandó vízborítás a legtöbb
fafaj számára pusztító lenne, az éger viszont igényli. Ezt a felejthetetlen tapasztalatot jól értelmezhetjük úgy,
hogy minden fafaj igényeit különböző dongahosszúságú hordókkal szemléltetjük.

A Liebig-elv ismeretében új értelmet nyert a környezet fogalma. Eszerint azon tényezőket
mondhatjuk a környezet elemeinek, amelyek ténylegesen befolyásolják az adott élőlény
életműködéseit. Ezek a korlátozó (limitáló) tényezők. Az ökológiai környezet eleme minden
tényező, ami az ökológiai rendszerek (például populációk) térbeli és időbeli elterjedését
befolyásolja, korlátozza.
A niche (eredetileg „fülke”, „hely”) kifejezést 1917-ben vezették be az ökológiába, de mai
értelmében 1927-ben az angol Elton tette népszerűvé 8. Azt fejezte ki ezzel a szóval, hogy
minden fajnak megvan a maga helye, szerepe, feladatköre a társuláson belül, miként egy jól
működő gazdaságban az egyes mesterségeknek, foglalkozásoknak. A niche és a környezet
fogalmát Hutchinson kapcsolta össze (1957). Abból indult ki, hogy az ökológiai környezetnek
számos eleme van. Egy növény számára a napfény erőssége és eloszlása, a csapadék
mennyisége, a talaj pH-ja és humusztartalma mind fontos tényező. Jelöljük az egymástól
független tényezőket, mint egy koordinátarendszer tengelyeit – javasolta Hutchinson – s e
sokdimenziós térben rajzoljuk meg a faj tűrőképességének határait. Az ökológiai tér – vagy
niche – eszerint egy olyan absztrakt tér (fázistér) bizonyos tartománya, melynek dimenziói az
egyes környezeti tényezők, s melyet a faj tűrőképességének megfelelően betölt.
A niche megmutatja a fajok élettani igényeit és társuláson belüli helyzetüket is. Ha
ugyanazon társulásban két vagy több faj élettani tere – legalábbis részben – fedi egymást, ez
annyit jelent, hogy igényeik részben azonosak. E fajok közt szükségképp versengés
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(kompetíció) indul meg, a véges erőforrásokért. Az élőlények tehát egymás létszámát is
korlátozzák, azaz környezeti tényezővé válnak a másik számára. Az ebből adódó egyik
lehetséges következtetést Gauze vonta le 9. Ha az élettelen környezetet változatlan, minden
faj számára előnyös, ha specializálódik, azaz élettanilag lehetséges terének csak valamelyik
tartományában szaporodik. Így a fajok közti versengés csökken, mintegy „felosztják egymás
közt a teljes ökológiai teret”. A természetben gazdagon tagolt ökológiai terek alakulnak ki.
Gauze kísérletekkel is alátámasztotta sejtését, melyet általános elv formájában is
megfogalmazott. Eszerint egy társuláson belül nem létezhet tartósan két olyan faj, melynek
ökológiai tere teljesen azonos lenne.

2. ábra. Kísérlet a pázsitfüvek versengésének kimutatására
A német H. Ellenberg (1953) három pázsitfűféle vízigényét vizsgálta kísérleti úton. Első kísérletsorozatában
helytől függően változó nedvességtartalmú talajon (pl. egy gátoldalon) külön-külön vetette el a három fűfaj
magjait és mérte a hozamot. Második kísérletében a három fűfajt együttesen vetette el. Baloldalt a réti
ecsetpázsit, középen a franciaperje, jobboldalt a sudár rozsnok tűrőképességi görbéi külön-külön, majd alul
együtt vetve. A tengelyeken 1-5 a talaj csökkenő víztartalmát jelöli. Megfigyelhető az átlagértékek elmozdulása
együttes vetés esetén.

A vetélkedő fajok korlátozó tényezőként érzékelik a másik jelenlétét (2.ábra). Ugyanilyen
gyakori a fordítottja is, amikor az egyik fajnak szüksége van a másikra. Ha az előny
kölcsönös, a kapcsolatot szimbiózisnak, illetve mutualizmusnak nevezik. Ehhez hasonló
módon értelmezhetjük a többi ökológiai kölcsönhatást is. Ezen az úton – mintegy alulról
fölfelé építkezve – juthatunk el az összetett, de egységbe szerveződött életközösség (például
társulás) fogalmához (3.ábra).
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3. ábra. Életközösségek (élőhelytípusok) vázlata egy hazai alföldi állóvízben és annak
közelében
A számok a társulásokra jellemző fajokat jelölnek. A dabasi kirándulás tapasztalatait egységbe rendezi, ha
fölismerünk néhány kölcsönhatást az ott élő fajok populációi között. Az egyik faj például tápláléka,
fészkelőhelye, gazdaszervezete vagy vetélytársa lehet a másiknak, így nem véletlen együttes megjelenésük, de
elkülönülésük sem.

TÖRTÉNETI NÉZŐPONTOK
Bár a kölcsönhatások rendszere stabilizálja a társulást, a vándorlások, kihalások és a
fajkeletkezés miatt valójában folyton változik a fajösszetétel. Egy terület élővilága nemcsak a
jelen környezeti tényezőinek következménye, hanem őrzi múltjának eseményeit és jövendő
változásának lehetőségeit is. Ez a dinamikus szemlélet jelenik meg a modern
természetvédelem törekvéseiben.
Borbás Vince ismerte föl, hogy az alföldi gyepek és a déli fekvésű sziklagyepek növényei
közt sok az azonos, köztük némelyik – legalább alfajként – csak a Kárpát-medencére jellemző
bennszülött élőlény (endemizmus) 10. Ezt a tényt magyarázta az Ősmátra (vagy „hegyről
füvesedés”) elmélettel. Ősmátrának Borbás a Magyar Középhegység egykori teljes hegyláncát
nevezte. Elmélete szerint a lehűlések (jégkorszakok) idején a melegkedvelő növények egy
része fönnmaradhatott a Középhegység hegyláncának déli lejtőin. Ezekből a kis területű
menedékhelyekből (refúgiumokból) a felmelegedések idején újra benépesíthették a síkvidéki
termőterületeket.
Míg Borbás Vince a kis területek megtartó szerepét mutatta ki, az amerikai Edward Wilson
és MacArthur épp ellenkező kiindulópontot választott. Ők azt vizsgálták, hogy egy fajgazdag
és nagy kontinens élővilága hogyan népesítheti be a közeli szigeteket. Modelljük szigetbiogeográfia néven vált ismertté 11. Két legfontosabb megállapításuk az, hogy minél
nagyobb egy sziget és minél közelebb van a kontinenshez, annál nagyobb a fajgazdagsága. Ez
a következtetés fontos szempont a védett területek kijelölésekor, legyenek azok valóságos
szigetek, vagy más szigetszerű élőhelyek (például tavak, sziklagyepek).
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4. ábra. Terepgyakorlaton a csákvári Haraszt-hegyen Vida Gábor professzorral
Hosszú út vezet annak megértéséig és átéléséig, hogy a természeti örökségünk megőrzése nem egy önkényesen
kiragadott állapot konzerválását jelenti, hanem – saját testünkhöz hasonlóan – egy összehangolt egész
fölismerését és életműködéseinek elősegítését.
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INTEGRÁCIÓS TÖREKVÉSEK A TUDOMÁNYOK
MŰVELÉSE ÉRDEKÉBEN
INTEGRATION FOR SCIENCE CULTIVATION
Czakó Kálmán
Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet,
Pedagógiai Oktató és Kutatóközpont, Pápa

ÖSSZEFOGLALÁS
A tudás megszerzését és alkalmazását szolgáló különböző didaktikai alapelvek alapján a
tudományok műveléséhez elméleti szempontokat és gyakorlati kiindulópontokat jelölhetünk
meg. Ahhoz, hogy bármely személyes fejlődési eredményt elérjük, a folyamatokra, a
személyekre, a kontextusokra vonatkozó hatásokat a felhasznált időtartamon belül össze kell
hangolnunk. Gondolkodásunk és tapasztalataink révén új eredményekhez jutunk minden
tudományos, oktatási/nevelési területen. A változások révén minden integráció új funkcióhoz
vezet. A tudás gyarapításán túl az - a tanítás és tanulás, a kutatás, a fejlesztés, az innováció
együttesében, illetve az egyes részeken belül megvalósuló - integráltság növelése szolgálja az
átadó és a tudást befogadó személyek közötti hatékonyabb üzenetváltást.
BEVEZETÉS
A cikk célja annak bemutatása, hogy a tudás megszerzésének és a tudás átadásának módja
egymással összefügg és időbeli feltételekhez igazodik. A tudományos eredmények
összhangjának alapja maga a létező világ. Az összhangban lévő tapasztalatok és gyakorlatok
integrált ismeretek alapját képezik, amelyek elérése hosszadalmas és fáradságos utat jelent
mind a tudomány művelői, mind a tudás átadói és befogadói számára. A tudás megszerzése és
hasznosítása közötti idő lerövidítése közös érdek. A fejlődés eredménye függ a változás
időtartamától és a változások faktoraitól. Ezt az összefüggést Bronfenbrenner és Ceci
fogalmazta meg. Eszerint az optimális fejlődési eredmény (E) a folyamatbeli (Pr) a személyes
(Pe), és a kontextusbeli (C) hatások együttes kezelésében/figyelembe vételével érhető el
legésszerűbben.
TÖREKVÉSEINK EREDMÉNYE (EVENT, E)
Az emberiség tudását alkotó információkat tulajdonságaik szerint jellemezzük [29], és
ideálkategóriákba csoportosítjuk. A nevelésben a fejlődési eredményt hozó információk olyan
sztochasztikus jelekből épülnek fel, amelyek ergodikusak, azaz a jel felhasználója feltételezi,
hogy egyszer, valamikor, valahol, stb. megvalósul a kívánt tartalom. Az integráló folyamatok
entrópiacsökkenéssel járnak együtt. A törekvések mindig valamilyen változást létrehozó
folyamatban nyilvánulnak meg. A tudatos beavatkozás, az irányítás során a
problémamegoldáshoz,
feladatteljesítéshez,
új
ismeretek
átadásához,
kérdések
megválaszolásához, kérések teljesítéséhez, új tapasztalatok megszerzéséhez jutunk el. [7] A
didaktikák és a tudományos gondolkodásmód egymásra vonatkoztatott elemzése
kiindulópontot ad a tapasztalatszerzés és azok értelmezése és megítélése számára (1. táblázat).
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1. táblázat. A képzési didaktikák [20] és a tudományos gondolkodásmódok [26] kapcsolódása
Didaktikák

[Keller, Novak]
[20]

1 tanításelméleti/
képzéselméleti
didaktika
Szándék: tárgyi
és formális
(kategoriális)
képzés

Döntési
területek
2 tanuláselméleti
didaktika
Szándék:
a
személyhez
igazodó tanítás
Döntési
területek
3 információelméleti
didaktika
Szándék: a
képzési cél
elérése

Döntési
területek
4 kommunikatív
didaktika
Szándék:
emancipáció
létrehozása és
kommunikatív
fejlesztése
Döntési
területek

Tudományok csoportosítása a gondolkozásmódok sajátosságai alapján
[Stachowiak][26]
I.
II.
III.
IV.
formálistermészettudományok
antropológiai
kultúra-,
operacionális
tudományok
bölcsészettudományok
tudományok
I.A gondolkodásra,
II.a természetre
III.emberre
IV.alkotásaira
információkra
irányuló tudományok
irányuló tudományok [Dilthey][8]
irányuló tud.-k
Formális képzés a
Szaktudományok
Az ember közösségi A kulturális
valóság
(kategoriális
és egyéni
valóság és a
megismertetésére,
képzés).- A
adottságainak
kulturjavak
annak megtanítása,
természetben mi az,
eredete,
tanítása, azok
mi a diszciplináris.
ami 1.alapvető,
tudományos helye a történelemben
1.alapvető, 2.tipikus 2.tipikus
világban, az ember
való
3.klasszikus,
3.klasszikus,
felépítése.
elhelyezése,
4.reprezentatív,
4.reprezentatív,
történelmi
5 mintaszerű,
5.mintaszerű,
események.
6.célszerű,
6.célszerű,
7.esztétikus
7.esztétikus
A tartalom kiválasztása, az általánoson túl a a sajátos kutatási és képzési tartalom
meghatározása, a személyes találkozás formájának meghatározása
A helyes/kritikai
Személyre vonatkozó Elsősorban
Értékek és
gondolkodás
nevelési szempontok
antopológiainormák
elsajátítása.
és a tantárgyi munka
pszichológiai célok megjelenítése a
motivációjának
(képességek,
képzésben, a
összehangolása.
attitűdök,
szocio-kulturális
érdeklődés).
célok elérése.
A szándékok (kognitív, affektív, pragmatikus), a tartalom, az eszköz (média),
valamint a módszer összhangban való alkalmazása
Kibernetikai,
A képzési célt
AntropológiaiAz események
informatikai,
megvalósító folyamat pszichológiai
értékelésében és
irányítástechnikai
összekapcsolva a
szociális kitételek.
értelmezésében
képzés.
képzési céllal, a
szerepet játszó
képzési anyaggal, a
kompenzáció
médiumokkal, a
elemeinek
pszichostruktúrával, a
figyelembe
szociostruktúrával
vétele.
A teljes célmegvalósító folyamat irányítása, a szükséges kompenzációk alkalmazása:
1.antietiológikus kompenzáció, 2.a beavatkozó jel kompenzációja (passzív), 3.a
szabályozó jel kompenzációja (aktív), 4. specifikus hatások kompenzációja (aktív)
Az információk
Kommunikáció
Társadalompolitikai A történelmi
felhasználása a
módja adott tárgyról,
értelmezésben:
folyamatokban:
kommunikáció
a természettudomáviszonylatoktól
jogtalansággal,
érdekében.
nyos érvelés
való mentesség,
irracionálissal
Gondolkodás és
elsajátítása valamely
hatalmaskodás alól
való
kommunikatív
kijelentés tartalmának való
szembehelyezstratégiák. [7]
megítélésére.
felszabadítottság.
kedés
A kommunikáció tartalmának dimenziói, a kommunikáció és a metakommunikáció
befolyásolása, a kommunikációs vonatkoztatási pontok kijelölése

AZ EREDMÉNYT LÉTREHOZÓ FOLYAMAT (PROCESS, PR)
Kritériumokhoz köthető, tényekre támaszkodó, kritériumoknak eleget tevő interaktív
döntésink vagy már meglévő kiválasztására, vagy új létrehozására vagy implementálásra
vonatkoznak. [12] - A tapasztalatokat és ismereteket szerzett idősebb generáció és a
felnövekvő új nemzedék tagjai élmények, kifejezett tartalmak, megértésre váró történések,
felkutatható, megfigyelhető, magyarázatra váró események birodalmában kell hogy
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eligazodjanak. [8] A gondolkodásmódot, a megismerés célját, eszközeit a tudományok egyes
csoportjainak kialakításához alapul vehetjük. [26]. A meglévő ismereteket vagy csoportosítási
szempont (klasszifikáció), vagy hasonlóság, homológiák és analógiák (taxon), vagy
szerveződés (szisztéma) alapján rendezzük. Diszciplínák, interdiszciplínák, multidiszciplínák,
transzdiszciplínák, segédtudományok, áltudományok együttesével van dolgunk a tudományok
rendezésekor. [26] A didaktikák jellemzéséhez felhasznált szempontjaink: 1. a didaktika
alkalmazásának feltételei, 2. a szándékok és a kitűzött célok, 3. a döntési területek és 4. a
következmények (1. táblázat). [20] Ismereteinket modellekbe rendezhetjük. A modellek [26]
megalkotása mindig magán hordoz valamit a létrehozó személyes irányultságából [2]. Az
integrálás a egésze felé vezető út eseménye. Szeretnénk tudásunkat minél egyszerűbb
formában kifejezni. Az ésszerű legegyszerűbbnél még egyszerűbben azonban ezt nem
tehetjük. Az integrálás komplex, nem könnyen birtokba vehető tudásanyag létrehozója. A
kölcsönhatásokra [28] épülő gondolkozásmód alkalmazása és a hatásgyakorlásra
(tranzaktív, azaz üzenetváltó folyamatokra) épülő oktatás/nevelés együttesen szolgálja az
események és önmagunk jobb megértését.
AZ EREDMÉNY LÉTREJÖTTÉBEN ÉRINTETT SZEMÉLY (PERSON, PE)
A motiváció [Wroom] kialakulása az elérendő kívánásának mértékétől, a megszerzés
nehézségétől és az elérendők értékének megítélésétől függ. A személyes eredmény mindig az
énre és a közösségre irányultság függvényében értékelhető. Az információ tulajdonságaiból
következően a mennyiségekre, szintaktikus rendszerekre, értelmezési (alkalmazható
mechanizmusokra és általuk létrehozott eszközök használatára épülő) műveletekre [3] [6],
gyakorlatra (módszer, eszköz, forma), elvekre/elméletekre vonatkozó ismeretek alapján ez a
tapasztalati és imaginárius/intencionális kettős jelleg egyszerre kell hogy érvényesüljön a
személyes munkában. Közösségen belül megvalósul tevékenységünk a versengés, a
kooperáció, a rokonszenv, az ellenszenv, az adás, az elvétel, a segítés, az agresszió, a
szolidaritás, és a támadás kategóriáiba illeszthető. Érzelmeink, szükségleteink, kívánságaink,
megbizonyosodási szándékaink, erősségeink és gyengeségeink szerint cselekszünk. [7] - A
tudománytörténet rámutat arra, hogy minden eredmény új megismerés, új kérdés számára
nyitja meg az utat, és hogy a megismerés folyamata kimeríthetetlen. - A nevelés stílusa és az
attitűdök formálása nem választható el egymástól. [1] [22] A tudásra alapozott felelős
cselekvés csak a helyes attitűd kimunkálását követően alakul ki
AZ EREDMÉNNYEL KAPCSOLATOS KONTEXTUS (CONTEXT, C)
Sokféle, pl. tárgyi, nyelvi, normatív, szituatív, pragmatikus, kommunikatív, szociális
kontextusokat kell figyelembe vennünk. Gondoljunk az emberiség nagy feladataira, melyek
az egészség, az élelmiszer előállítása, az energia felhasználása, a béke megteremtése stb. terén
jelentkeznek. Az élet egyéni és közösségi helyszínein az ember sorsa folyamatos küzdelem,
melyet kellő tudás nélkül az életminőség szempontjából esélytelenebbül élünk meg. Ennek
része a természettudományos ismeretanyag is. Az oktatás anyagában a szövegek és az
értelmező személyek, tehát a megjelenített imaginárius tartalmak és a gondolkodó személyek
az olvasás/értelmezés eseményében összekapcsolódnak. A nyelv, az irodalom, a kultúra
kimeríthetetlen mivolta ebből is adódik. [25] Továbbá minden szöveg értelmezése többféle,
ugyanakkor az értelmezés mindig korlátozott. [9,10] A teóriákból eredően megfogalmazott
axiómák
mondatokban
vannak
megfogalmazva,
melyek
mindegyike
az
élmények/tapasztalatok vonatkozásában is igazolandó. Ha az igazolás nem eredményes, akkor
új elmélet megfogalmazására van szükség. [11] [17] [19] Az egész világról képet akarunk
alkotni. [14] A tapasztalati úton megismert eseményekről kialakított összképet
természetképnek nevezhetjük. Szerénységünk indokolt. [13] [15] [18] Ahhoz, hogy
valamennyi tudományterület eredménye felhasználható legyen, az ismeretek közötti kapcsolat
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létrehozásához egy általánosított empirikus módszerre (GEM) van szükség, mely mind a
kutatás módját, mind a kognitív tartalmak megvitatását lehetővé teszi. [21] Az intellektuális
működések jobb megismerésére van szükség ezen a ponton, amelyet a belátással vagy az
intuícióval szoktunk megjelölni. A tudományos életre nevelés a képzés különböző fokain
valósítható meg. A ’La main a la pâte’ elnevezésű program Franciaországban az óvodától,
Magyarországon Zsolnai József az általános iskolától, Csermely Péter a tehetségígéretek
megismerésétől kezdve segíti a kutató életbe való bekapcsolódást. Ennek folytatása a
tudományos diákköri munka, a doktori disszertáció elkészítése. A kutatás során
megtapasztaljuk, hogy minden mindennel összefügg, interdependenciára, praxisterületek
közötti összefüggésekre kell figyelnünk. Mindezekhez hozzátartozik, hogy a tudós
megnövekvő felelősségét tudatosítanunk kell. A tudás szerepe megnő a lokális, regionális,
globális szempontok érvényesítésekor.
AZ EREDMÉNY LÉTREJÖTTÉNEK IDŐTARTAMA (TIME, T1-T2)
A képzési idő adott iskolatípushoz, képzési fokhoz, képzési formákhoz kötött. – Az
ismeretek elévülése, az érvényes ismeretek ’életideje’, felhasználhatósága nem hagyható
figyelmen kívül. A tudományelmélet szerint másként kell tekintenünk a sejtésekre, a
feltételezésekre, az elvekre, a törvényekre, másképpen hagyatkozhatunk a rájuk épített
elméletekre is. – Az integrált eseményszinteken, a hatásszférák mindegyikében [5] alkalmazni
kell az integrálás által létrehozható eredményeket. - A gyakorlati hasznosítás (pl. a
sugárterápia) ismereteinek vagy a kutatás új eredményeinek (pl. információláncok a növényei
szervezetben) a növényi szervezetben) a tananyagba illesztése hosszú folyamat.
ÖSSZEGZÉS
A tudománypolitika és az oktatáspolitika összefüggésben áll az életminőség alakításával. A
képzés eredménye mindig csak később hasznosul, előrelátásra, befektetésre van szükség.
Ezt írja le az oktatásgazdaságtan Cob-web ciklus elmélete. Az integráció szükségessége nem
vonható kétségbe. Annak helye és ideje azonban sok tényezőtől függ.– Az emberi
közösségben a fejlesztők és a döntéshozók csak a kommunikáció, a kölcsönösség, az
egyidejűség és a korszerűség követelményei szerint végezhetnek eredményes munkát.
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BIOINFORMATIKA AZ OKTATÁSBAN
BIOINFORMATICS IN EDUCATION
József Éva
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely

ÖSSZEFOGLALÁS
Miért használjunk bioinformatikai adatbázisokat az iskolai oktatásban? Hogyan lehet
könnyen és közérthetően elmagyarázni molekuláris genetikával, humángenetikával és
evolúció elmélettel kapcsolatos információkat úgy, hogy a diákok az összefüggéseket is
megértsék? Ezekre a kérdésekre keresem a választ bemutatva a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum Appendix Természettudományos Diákkörének munkáját.
BEVEZETÉS
A molekuláris genetika tanítása nehéz feladattá vált hazánkban az elmúlt években. A
tanügyminisztérium által javasolt reform új tanterve elvont és nagyon részletes információkat
tartalmaz. Ezzel egyidőben, ugyanez a reform száműzte az evolúció elmélet tanítását a
középiskolai tantervből. Ezeknek a problémáknak áthidalására használtam az Appendix
Természettudományos Diákkörben és a tanításban a bioinformatikai adatbázisokat. Az
adatbázisok használata segít látványossá tenni néhány, a molekuláris genetika által felvetett
problémát, mint az emberi gének szerkezetét és szerepét, a rák genetikáját és nem utolsó
sorban a molekuláris evolúciót.
A bioinformatika hatalmas biológiai információ tárolásának, az ebben való keresésnek és
elemzésnek a tudománya. Az emberi genomban 3 milliárd nukleotid található, nehéz lenne
ezek szekvenciáit követni, elemezni egyszerű megfigyeléssel. Ugyanakkor a szekvenciák
megismerése még csak a kezdet, hiszen további feldolgozást igényel ezek funkciója, a gének
szerepe, kapcsolatuk betegségekkel. A bioinformatika két alapvető információ feldolgozást
kínál: információtárolást adatbázisok formájában, valamint információ feldolgozási
eszközöket, amelyekkel érdekes műveleteket, pl. összehasonlítás alapú kereséseket tesznek
lehetővé.[1]
Az Appendix Természettudományos diákkörben kifejtett munka a 2010-2011-es tanévben
bioinformatikai adatbázisok segítségével történt. A tudományos diákkör céljául tűzte ki az
alapvető kutatási stratégiák középiskolás szinten való alkalmazását kutatásmodellező
technikák révén. Az aktuális tudományos kutatás témáit felölelve a diákok az új iránti
nyitottságot, a szakirodalom és az alapvető kutatási technikák helyes használatát sajátították
el. A matematikai, kémiai, informatikai gondolkodási modellek alkalmazása biológia témájú
feladatok megoldásában a tantárgyak közötti logikai egységesség, átjárhatóság elvét követte.
A módszerek között kiemelt jelentőséget kapott a felfedezésen alapuló oktatás, kooperatív
oktatási modellek, csoportkutatás, mozaik módszer, kísérletezés. Nem kis jelentőséget kapott
a foglakozások során a szövegértés, kommunikáció, internetes és nyelvi kompetenciák
fejlesztése, az anyanyelvű és idegen nyelvű szaknyelv használata (1. táblázat).
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1. táblázat:Válogatás az Appendix diákkörben feldolgozott témakörök közül
A foglalkozás témája
1. Klasszikus humángenetika - kromoszómák és gének
2. Hogyan öröklődnek tulajdonságaink?- matematikai modellek a monohibridizáció,
polihibridizáció, poliallélia, poligénia, episztázis esetében
3. A rokonházasságok genetikai következményei – esettanulmányok
4. Férfiasság és nőiesség genetikai háttere
5. Geneious program www.geneious.org megismerése, szekvenciaillesztés és evolúció
6. Bioinformatikai adatbázisok felkutatása - az emberi változatosság, SNPs fogalma, a
www.ensembl.org adatbázis megismerése és felhasználása
7. Felismersz egy rák mutációt? - A DNS szekvenálás szimulálása, a www.cosmic.org
weboldal megismerése
A továbbiakban a molekuláris törzsfák elkészítésének módszerét mutatom be a
www.geneious.org adatbázis és program segítségével.
A DNS alapú törzsfák elkészítésének előnye az, hogy a tulajdonságok anyagi alapjait, a
géneket tartalmazzák. Az általunk összehasonlított DNS szekvencia a mitokondriális DNS-ből
(mtDNS-ből) származik. A mitokondrium a sejt energiáját felszabadító sejtszervecskéje,
minden mitokondriumnak saját, kisméretű genomja van, a sejtek nagy számú mitokondriumot
tartalmaznak, így könnyű mitokondrális DNS-t kivonni. Ezzel magyarázható az, hogy ősi és
mai élőlények összehasonlításának kedvelt genetikai anyaga.
Szekvenciaillesztés („alignment”): két vagy több nukleotid- vagy aminosav-szekvencia
olyan elrendezése, amely megmutatja, hogy az összehasonlított szekvenciák hol hasonlítanak,
illetve hol különböznek egymástól. A szekvenciaillesztés meghatározza az illesztett
szekvenciák közötti azonosság, illetve eltérés mértékét. Hasonló szekvenciák esetén a
különböző fajokból származó szekvenciák közötti eltérések a fajok független evolúciós múltja
során gyűjtött mutációk eredményei. A mutációk száma, vagyis a szekvenciaeltérés foka ezért
megfeleltethető a két faj közti evolúciós távolsággal: minél régebben vált el egymástól két faj,
annál nagyobb lesz a szekvenciaeltérés. Az optimális illesztés minimalizálja a fán a mutációs
lépések számát.[2]
1. Belépés az adatbázisba (1. ábra):

1.ábra: a www.geneious.org weboldal
2. A szekvenciaillesztés kiválasztása a bal oldali menüből történik, ugyanakkor
bejelölhetjük a vizsgálatra kiválasztott gént. A 2. ábrán COXII génjének szekvenciái közötti
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hasonlóságokat és különbségeket vizsgáljuk. A COXII, citokróm oxidáz II alegységének a
génjéről bővebb információt a geneious program által kínált NCBI adatbázis felkeresésével
kaphatunk, amit a bal oldali menüből választunk ki (tetszőleges lehetőség).

2.ábra: A szekvenciaillesztés kiválasztása
3. Ahhoz, hogy egyszerűbb és értelmezhetőbb ábrát kapjunk, különböző fajokat
jelölhetünk ki. A 3. ábrában a majmok és emberszabású majmok COXII génjét vizsgáljuk:

3.ábra: A kívánt szekvenciák kijelölése
4. A kívánt szekvenciák összehasonlítása akár szabad szemmel is elvégezhető. Felnagyítva
a szekvenciákat megfigyelhetjük a sötét zölddel jelölt régiókat, amelyek teljes azonosságot
jelentenek (4. ábra). Megfigyelhető, hogy az ilyen típusú szakaszok nagy számban fordulnak
elő. Ennek kapcsán feladatokat jelölhetünk ki diákjainknak pl. Milyen típusú nukleotid
behelyettesítések gyakoribbak a vad típushoz viszonyítva, hogyan magyarázhatjuk, hogy
egyes nukleotidok helyettesítése gyakoribb (gondoljunk a nukleotidok vegyi szerkezetére)?

4.ábra: kívánt szekvenciák összehasonlítása
5. Azt is megfigyelhetjük, hogy a szabad szemmel való összehasonlítás nagyon idő- és
energiaigényes . A geneious program lehetőséget kínál egy sokkal egyszerűbb módszerre, a
statisztikai összehasonlításra. Ennek érdekében megnyitjuk a Statisztika ablakot (Statistic
box) a jobb oldali menüből (5. ábra). A statisztikai ablakban leolvashatók az adott szakasz
számszerűsített adatai: a szekvencia hossza, hasonlóság a kiválasztott szekvenciák között, az
adott szakasz nukleotid összetétele.
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5.ábra: Statisztikai összehasonlítás
6. Az evolúciós törzsfa felállítása szekvenciaillesztés alapján a fás ábrázolás kijelölésével
történik a megfelelő ábrázolási modellt és módszert kiválasztva (6. ábra):

6. ábra: Az evolúciós törzsfa beállításának lépései
Az evolúciós törzsfa megjelenítése a beállítások utáni OK gombra való kattintással
történik. Ha az elágazások felíratozását is kérjük (Show Branch Labels), a megjelenő számok
a különbségek ( bázis helyettesítések) mértékét adják meg. Az adott törzsfa legközelebbi
rokonunknak a COXII gén estében a csimpánzt jelöli meg, majd a gorillát és még távolabbi
rokonunknak az orangutánt (7. ábra). A molekuláris evolúció igazolja a klasszikus
evolúcióelmélet empirikusan felállított vagy hasonlóság alapú rokonságának hipotézisét a
főemlősök között.

7.ábra: Az evolúciós távolságot is megjelenítő törzsfa
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Diákkörünkben a bioinformatikai adatbázisok felhasználásával olyan munkák születtek,
amelyeket különböző versenyeken mutattak be diákjaink. Ilyenek voltak a TUDEK
(Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája), TUDOK (Tudományos Diákkörök
Országos Konferenciája) a Kutató Diákok Szövetségének szervezésében, valamint a Magyar
Tannyelvű Középiskolák Országos Tantárgyversenye, amelyet már hatodik éve iskolánk
szervez. A munkák bemutatásával a diákok idén TUDEK és TUDOK első díjat, nagydíjat,
illetve hazai versenyünkön dicséretet kaptak. A dolgozatok elkészítésének elsődleges feltétele
a jó ötlet: a bioinformatikai adatbázisokat a kutatás kiegészítésére használtuk, így például
genetikai különbségek azonosítására férfiak és nők között a „Különbözünk, de miért?” című
dolgozatban (szerzői: Germán Salló Zsófia, Kelemen Krisztina), illetve a rák kialakulási
módjainak vizsgálatára „A rák mint genetikai betegség” című dolgozatban (szerzője: Ferencz
Arnold Béla).
Nagy hangsúlyt fektetünk diákkörünkben a tudománynépszerűsítő munkára is. Ennek
jegyében szervezzük meg minden évben a Mindentudás Iskolája előadássorozatot, amelyben
diákjaink az adott évben elkészített tudományos munkájukról számolnak be. Mindezek és az
elkészített dolgozatok weboldalunkon kerülnek bemutatásra: http://www.bolyai.ro/appendix.
A diákkör minden természettudományos területet felölel. Weboldalunkon a matematika,
fizika, kémia és biológia terén végzett tudományos munkák és elkészített diák dolgozatok
egyaránt megtalálhatók.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az EMBL Heidelberg/ EBI Hinxton munkacsoportjának
Prof. Dr. Somogyi Péter oxfordi profeszornak
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BIOLÓGIA SZAKOS TANÁRJELÖLTEK
SZAKMÓDSZERTANI KUTATÁSAI
– AZ ELMÚLT 5 ÉV SZAKDOLGOZATAINAK TÜKRÉBEN
METHODOLOGY RESEARCHES OF BIOLOGY TEACHER
TRAINEES – ON THE EVIDENCE OF THE DISSERTATIONS
IN THE LAST 5 YEARS
Karkus Zsolt
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,
Biológia Szakmódszertani Csoport

ÖSSZEFOGLALÁS
A végzős biológia szakos tanárjelöltek létszáma az utóbbi években drasztikusan, közel tizedére
csökkent. Szerencsére nem ugyanilyen mértékben változott a szakdolgozati témául biológia
szakmódszertant választók száma. Írásomban a témavezetésemmel készült szakdolgozatokon
keresztül szeretnék rövid betekintést nyújtani a pályakezdés előtt álló biológiatanárok
érdeklődési területeiről, a megújuló oktatási környezethez való viszonyulásukról, ötleteikről,
elképzeléseikről, amelyek előrevetítik a következő évek szaktanári attitűdjeinek alakulását.
BEVEZETÉS
Jelen tanulmányban a 2006-2011 között íródott, még az egyciklusú (10 féléves)
tanárképzés keretében végzett hallgatók által készített szakdolgozatokkal kapcsolatos adatokat
és tapasztalatokat mutatom be. Az új, bolognai rendszerű (osztott) tanárképzésben csak 2012ben készülnek el az első diplomamunkák, az eddigiektől jelentősen eltérő követelményekkel.
Mivel azonban az oktatáspolitika aktuális elképzelései szerint visszatérés következik az
egyciklusú tanárképzésbe, paradox módon időszerűbbnek tekinthető a közelmúlt elemzése a
jelenhez képest.
A tanári szakdolgozati követelmények a tanulmányaikat 2006 előtt kezdők számára a
képzés típusától függően a következőképpen alakultak: (1) a nappali tagozatra járók számára
a követelmény az egyik tanári szakjuknak megfelelő szakterületi szakdolgozat (tehát pl.
biológiai kutatás) és egy kiegészítő tanári fejezet (amelyben a kutatott téma tanításához
dolgoznak ki módszertani javaslatokat) megírása. E kettős szakdolgozat-követelmény
teljesítésére lehetőség volt úgy is, ha a végzős hallgató a biológia tanításának
szakmódszertanából készítette el záródolgozatát, ez ugyanis szakterületi és egyben tanári
szakdolgozatnak számított.
(2) Akik biológus végzettség birtokában vették fel a tanári szakot, csak tanári kiegészítő
fejezetet írtak, hiszen ők szakterületi diplomával már rendelkeztek. (3) Főiskolai szintű tanári
végzettség birtokában felvett egyetemi tanárszakon biológia szakterületi szakdolgozatot
kellett készíteni, ami esetükben is teljesíthető volt biológia szakmódszertani szakdolgozattal.
A szakmódszertani szakdolgozatok témaválasztása történhetett meghirdetett témakörök
alapján, de lehetőséget adtunk önálló témajavaslatokra is. Ezzel kapcsolatos az első
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tapasztalatunk, miszerint a hallgatók jellemzően a meghirdetett témák közül választanak,
mindössze egyetlen példa akadt nem meghirdetett téma alapján történő munkára [18].
A szakmódszertani szakdolgozatok formai és terjedelmi követelményei megegyeztek a
tudományos szakdolgozatokéival. A tartalmi elvárások tekintetében kiemelendő az önálló
elképzelések, tanítási-tanulási módszerek kidolgozása és minden esetben azok gyakorlati
(iskolai közegben történő) kipróbálása. Ez utóbbit annak ellenére fontosnak tartjuk, hogy
tudományos igényű (megfelelő elemszámú, reprezentatív) vizsgálatokra nincs módunk. E
téren jelentene nagy előrelépést egy biológiatanári doktori iskola, amely megfelelő kutatási
hátteret biztosíthatna a módszertani szakdolgozatok készítéséhez is. Jelen körülmények között
megelégedtünk a pedagógiai tapasztalatok egyszerű ismertetésével, esetleg „pilot study”
jellegű vizsgálatokkal. Utóbbiak lényege, hogy a hallgató kisebb tanulócsoporttal végzi a
felmérést olyan módszerekkel és eljárásokkal, amelyeket egy nagyobb mintára tervez meg, és
egyelőre csak „beméri” azok alkalmazhatóságát.
A SZAKMÓDSZERTANI SZAKDOLGOZATOK SZÁMA ÉS TÉMAKÖREI
A végzős biológia tanárszakos hallgatók és a biológia szakmódszertanból szakdolgozó
hallgatók számának (1. táblázat) összevetése alapján két jellemző trend állapítható meg. Az
egyik a biológia tanárszakos hallgatók számának drasztikus csökkenése (68-ról 7-re). A
másik, hogy eközben a szakmódszertanból szakdolgozók létszáma nem változik nagy
mértékben, arányaiban pedig növekszik. Egyéb információk hiányában az utóbbi jelenség
magyarázatául kívánkozik, hogy a vizsgált időszak végén egyre több a tanulmányaiban erősen
lemaradt hallgató, akik valószínűleg tanulmányi nehézségeik miatt kerültek ebbe a helyzetbe.
Körükben jellemzően kisebb a tudományos szakdolgozati témát választók aránya.
1. táblázat: A végzős biológia szakos hallgatók és a biológia szakmódszertanból szakdolgozó
hallgatók száma 2006-2011 között
hallgatók
szakdolgozók

2006
68
7

2007
48
5

2008
41
5

2009
51
9

2010
18
9

2011
7

n.a.
Az elkészült záródolgozatok tematikus megoszlása (2. táblázat) alapján látható, hogy a
legnépszerűbb témák a digitális segédanyagok készítése, illetve az egészségnevelés (utóbbit
különösen a már gyerekekkel foglalkozó, főiskolai végzettséggel rendelkező hallgatók
választották szívesen).
2. táblázat: A szakdolgozatok téma szerinti csoportjai (az irodalomjegyzékben szereplő
sorszámra történő hivatkozással)
Típus

Hivatkozás

Oktatási segédanyagok
készítése
nyomtatott
digitális
[3], [5],
[2], [8], [9],
[15]
[10], [14],
[16], [26],
[28]

Környezeti
nevelés
[6], [7], [11],
[19], [25], [35]

Egészségnevelés

Új módszerek

Érettségi

[12], [13], [17],
[20], [22], [30],
[31], [34]

[1], [4], [18],
[21], [23], [29]

[24],
[27],
[32],
[33]

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
Örvendetes, hogy a hallgatók nem idegenkednek a digitális tartalmak oktatásban történő
felhasználásától. Szívesen foglalkoztak például interaktív táblával. Az egyik ilyen
szakdolgozat [9] keretében kidolgozott innováció lényege a hagyományos és a digitális
szemléltetési módszerek ötvözése. Az interaktív tábla egyik nagy hátránya a látottak/hallottak
rögzíthetőségének hiánya. A hallgató ezt úgy javasolja feloldani, hogy az aktív táblán
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kirajzolódó ábra füzetbe rajzolását várja el a tanulóktól, s a tábla segítségével irányítja ezt a
folyamatot (1. ábra).

1. ábra: Interaktív táblára készített ábrasorozat a vese tanításához [9]
A hallgató viszonylag nagy tanulói mintán (183 fő) tesztelte is a módszer
eredményességét, és statisztikai próbákkal igazolta, hogy az interaktív táblával tanított
csoportok eredményei szignifikánsan jobbak, mint a hagyományos (tábla és kréta)
szemléltetés használatával [9].
Érdekes tapasztalat ugyanakkor, hogy a nyomtatott segédanyag készítését választók
nemcsak a forma, hanem a tartalom tekintetében is konzervatív megoldások mellett érvelnek,
azt a véleményt hangoztatva, hogy kompetenciafejlesztő, munkáltató elemeket tartalmazó
tankönyvek kevésbé tanulhatóak, mint a leíró-közlő műfajba tartozók [5]. Jól mutatja ezt a
koncepcionális elemet a szakdolgozat keretében kidolgozott tankönyvi fejezet egy részlete (2.
ábra).
2.1.2.2. Mozgatható összeköttetés (ízület)
A csontok mozgatható találkozása az ízület. Itt a csontok
kapcsolódása nem folyamatos, hanem ízületi rés található
köztük. Az ízület teszi lehetővé, hogy a csontok
elmozduljanak egymáshoz képest.
Az ízületet létrehozó csontok végződéseit üvegporc
borítja. A csontvégeket ízületi szalagok tartják össze, az
ízületet kívülről az ízületi tok borítja, amely teljesen elzárja
a külvilágtól. Mind az ízületi szalagok, mind a tok erős
rostos kötőszövetből áll. A tok belsejében ízületi folyadék
található, amely csökkenti a súrlódást és védi a porcot. A
folyadékot a tok belső rétege termeli.
Az ízületeket lehet csoportosítani az ízületi felszín alakja
és a mozgásirány szerint. Egytengelyű hengerízület található
könyöknél. Kéttengelyű ízület lehet tojásízület (csukló) és
nyeregízület (hüvelyujj, madarak csigolyái). Háromtengelyű
gömbízület a csípő.

8. ábra Koponya előlnézete

7. ábra Ízület felépítése

Rándulás esetén az ízület két csontja eltávolodik
egymástól, a szalagokat meghúzza, de a csontok
visszaugranak a helyükre. Igen fájdalmas is lehet, pihentetni
kell. Ficam esetén más a helyzet, a két csont annyira
elmozdul egymáshoz képest, hogy nem ugranak vissza a
helyükre, ilyenkor felléphet tokszalag szakadás is. A helyzet
kezelésére azonnal orvoshoz kell fordulni, aki az ízületet
helyrerátja, saját magunk ne próbálkozzunk ezzel, mert akár
több kárt is okozhatunk. A szalagszakadás lassan gyógyul,
gipszelésre is szükség lehet.

Az arckoponya csontjait az orr- és a szájüreg csontjai
képezik. Az orrüreg csontjai a rostacsont, az ekecsont és az
orrüreget elválasztó orrsövény. Itt kell megemlíteni a
párosával jelenlévő orrcsontot, könnycsontot és az
orrüregben található orrkagylókat. Itt kell megemlíteni a
párosával jelenlévő orrcsontot, könnycsontot és az
orrüregben található orrkagylókat.
A szájüreg csontjai közül alulról felfele haladva először
az állkapocscsonttal találkozunk, itt található az alsó fogsor
és az álcsúcs, amellyel csak az ember rendelkezik. Az
állkapocs a páros járomcsonthoz és a halántékcsonttal
ízületen keresztül kapcsolódik. A felső állcsonton van a
felső fogsor. A felső állcsont a száj, az orr és a szemüreg
képzésében is részt vesz. A szájüreg tetejének egy részét a
szájpadcsont alkotja.

2.1.3. A koponya (fejváz)
A koponya két része osztható, amelyek az agykoponya
és az arckoponya, ezek összesen 28 csontból állnak. A
csontok nagy része lapos csont.
Az agykoponya csontjai védelmezik az agyat a külső
hatásokkal szemben, csontjai alkotják a fejtetőt és a
koponyaalapot. A csontok vörös csontvelőt tartalmaznak,
fontos szerepet játszanak a vérképzésben. A falcsont a
legnagyobb csontja az agykoponyának, páros csont, két
oldalról fogja közre az agyat. A falcsont a
nyakszirtcsonthoz kapcsolódik (lambda varrattal), amely
az agykoponya hátsó részén lévő páratlan csont. Nyílása az
öreglyuk, amelyen keresztül lép ki a gerincvelő. A falcsont a
pikkelyvarrattal kapcsolódik a páros halántékcsonthoz,
amely a koponya legsebezhetőbb pontja. A halántékcsonton
található a hallójárat. A fül előtt található a páratlan ékcsont.
A koponya első részén található a homlokcsont, amely a
koszorúvarrattal kapcsolódik a falcsonthoz.

9. ábra Koponya oldalnézetben

2.1.4. A törzsváz
A törzs vázát a gerincoszlop alkotja, amihez 12 pár
borda ízesül. A felső 7 pár valódi borda, amelyet elől a
szegycsont kapcsol össze. Az 5 pár úgynevezett álborda.
Ezek közül a felső 3 pár porcosan összekapcsolódik és
ezután nő a szegycsonthoz. az utolsó 2 pár egyáltalán nincs
összeköttetésben a szegycsonttal, ezek a lengőbordák. Az
ún. mellkast hátulról a gerincoszlop háti szakasza, oldalról
és elölről a bordák, valamint elől, a bordák kapcsolódásánál
a szegycsont alkotja. Nevét alakjáról kapta, hasonlít egy
méhkashoz.

2. ábra: Tankönyvi részlet [5]
Az egészségnevelés témakörben készült szakdolgozatok között a hagyományos
feldolgozási módok (pl. rutinjellegű óratervezetek kidolgozása bizonyos témákhoz) mellett
újszerű megközelítésmódokkal is találkozhatunk. Szentpéteri Dóra [30] ötletének lényege,
hogy bizonyos biológiai témaköröket (pl. mozgás, keringés) mozgásos egészségneveléssel köt
össze. Vagyis a tanulók komplex foglalkozáson vesznek rész, amelynek első részében irányító
kérdéseket kapnak, amelyekkel az elméleti tananyag és a gyakorlati rész közötti kapcsolat
teremtődik meg, pl. Milyen tényezők segítik a vénás visszaáramlást? (billentyűk, szívpumpa,
izompumpa, negatív mellűri nyomás). Figyeljétek meg a gyakorlatokat: hogyan segítik ezek a
gyakorlatok a vénás visszaáramlást! Ezek után el is végzik a megfelelő gyakorlatokat (pl.
tornateremben), majd levonják a megfelelő következtetéseket (az izompumpa, csavarások a
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mélyvénákban segítik a visszaáramlást, légzéssel a negatív mellűri nyomást használjuk ki
stb.).
Az új módszereket kidolgozók közül kiemelhető Kováts Zsófia múzeumpedagógiai
ötleteket felvonultató munkája [18], amelyben szintén az a lényeg, hogy nem elégszik meg
egyszerű ismeretátadással, sőt nem tartja elegendőnek az olyan múzeumi foglalkozást, amely
önmagában álló tanítási-tanulási elem. Módszerének lényege, hogy pl. egy orvostörténeti
múzeumi órát kompetenciafejlesztő foglalkozáson készít elő (ismerkedés az orvosi esküvel,
szervek rajzolása fehér pólóra stb.), majd az intézményi látogatást követően egy záró órán
végez ismeretfelidézést és szintézist.
A kétszintű érettségivel kapcsolatos szakdolgozati témákat kevesen választották, de annál
érdekesebb következtetésekre jutottak. Kiderült, hogy a végzős biológia szakos tanárjelöltek
messze az elvárt szint alatt tudják megírni az aktuális érettségi feladatsorokat [24],
ugyanakkor például az elégséges középiskolai tanulók valóban elégséges körüli szinten (2040%) teljesítenek próba érettségi teszteken [33].
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A BEAGLE PROJEKT ÉS A FUNKCIONÁLIS
BIODIVERZITÁS
THE BEAGLE PROJECT AND THE FUNCTIONAL
BIODIVERSITY
Kecskés Ferenc
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budai Középiskola, Budapest

ÖSSZEFOGLALÁS
Az angliai Field Studies Council (FSC) kezdeményezésére, 6 ország egy-egy környezeti
neveléssel foglalkozó szervezete ill. kutatóintézete összefogásával, az Európai Unió
támogatásával 2008-ban indult a BEAGLE projekt. A projekt eredményeképp létrejött és
kipróbálásra került egy, a fák megfigyelésén alapuló, online oktatási anyag, amely a 7–15
éves korosztály számára kívánja közelebb hozni a biológiai sokféleség megőrzésének
fontosságát, a biodiverzitás és a klímaváltozás összefüggéseit és a fenntarthatóság
gondolatát.
BEVEZETÉS
A projekt nevének hallatán a természettudományokban jártas embernek több dolog is az
eszébe juthat, például: 1. egy kutya fajta, vadászkopó, 2. a hajó neve, melyen Darwint
csaknem öt évig tartó földkörüli utazását megtette, 3. Darwin útját megismétlő körutazás a
tudós születésének 200. és fő műve, „A fajok eredete” kiadásának 150. évfordulója kapcsán,
stb. A BEAGLE a mi esetünkben egy betűszó, amely a projekt nevének kezdőbetűiből áll
össze - Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment, azaz magyarul
Biodiverzitás Oktatás és Tudatosság az Élő Környezetért.
A programot az angliai Field Studies Council (FSC) kezdeményezésére 6 ország egy-egy
környezeti neveléssel foglalkozó szervezete ill. kutatóintézete hozta létre 2008-2010-ben, az
Európai Unió Comenius program támogatásával. Lengyelország – University of Warsaw,
Centre for Environmental Studies, Magyarország – Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
[1], Nagy Britannia – Field Study Council, Németország – Helmholtz Centre for
Environmental Research, Norvégia – Centre of Schools’ Science Education, University of
Bergen, Szlovákia - Slovak Environment Agency.
A projekt célja:






Egy olyan interaktív online oktatási anyag kidolgozása és kipróbálása 50 iskolában,
amely a 7–15 éves korosztály számára közelebb hozza a biodiverzitás megőrzésének
fontosságát, a biodiverzitás és a klímaváltozás összefonódását és a fenntarthatóság
gondolatát.
A jó színvonalú tananyag ötvözze a biodiverzitás kutatás eredményeit az iskolán
kívüli oktatási forma előnyeivel.
A tananyaghoz tartozó eszközök és módszertani segédanyagok elkészítése.
Pedagógiai szempontból cél egy olyan anyag kidolgozása, mely lehetővé teszi, hogy a
diákok egymástól (is) tanulva, egy tevékenység-centrikus tanulási folyamaton
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keresztül a valódi környezetükről szerezzenek információt, és valódi döntési
helyzetekben próbálhassák ki magukat.
Annak elérése, hogy a résztvevő diákok egyre több tanításra szánt időt töltsenek a
szabadban terepi munkával, természettudományos megfigyeléssel.
A résztvevő pedagógusok ismereteinek mélyítése a biodiverzitás és a fenntartható
fejlődés témakörén belül, és támogatásuk abban, hogy megszervezzék diákjaik
számára az iskolán kívüli tanórákat.
A 6 országot összefogó projekt résztvevői bepillanthatnak egymás környezetébe,
munkájába s ezzel szélesíthetik látókörüket.
Az elkészült anyag szélesebb körben való elterjesztése, integrálása tanító/tanárképző
intézmény(ek) tanterveibe.

MIÉRT ÉPPEN A FÁK?
A projekt résztvevői olyan objektumokat kerestek a terepi vizsgálatokhoz,
megfigyelésekhez, amelyek a résztvevő országokban megtalálhatók, könnyen
megfigyelhetők, lokalizálhatók, hosszabb idejű vizsgálatokra, monitoringra alkalmasak, így
esett a választás a fákra, azok közül is hat fajra, ill. nemzetségre:





tölgy-fajok (Quercus spp.)
bükk (Fagus sylvatica)
vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)
nyír-fajok (Betula spp.) - Magyarországon szinte kivétel nélkül a közönséges vagy
bibircses nyír (Betula pendula)
 madárberkenye (Sorbus aucuparia)
 hárs-fajok (Tilia spp.)
A választást indokolják, hogy, a fák kiemelt szerepet játszanak a Földön az élet
egyensúlyának megőrzésében. Számos élőlény számára az életet biztosító szigetként
működnek, ezért a biodiverzitás-monitorozó programok kiválóan alkalmas objektumai
lehetnek. A fák fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában. Szolgáltatásaik nélkül
elképzelhetetlen lenne az életünk. Ráadásul a fák történelmünk, jelenünk és jövőnk tanúi.
A fák évente rendszeresen történő változásait, fenofázisait Európa-szerte nyomon követve
lehetőségünk nyílik e folyamatok térbeli mintázatainak valamint – történeti adatok
ismeretében – időbeli változásainak feltárására. A fák a környezet változásainak jelzői
(indikátorai). A vizsgálatba vont fafajok (nemzetségek) már hosszú idő óta jelen vannak
szerte Európában, tőlük is „tanulhatunk”, hogy hogyan éljünk fenntartható módon.
A BEAGLE PROJEKT „FÁJA”
A program vizsgálatai, megfigyelései négy nagy téma köré csoportosulnak.
A fák állapotváltozásainak, fenofázisainak megfigyelése adja a program fő vonalát. A fent
már leírt fák közül kell választani, annak faji/nemzetségbeli hovatartozását, földrajzi
helyzetét, méreteit, törzsátmérőjét, magasságát feljegyezni, majd az adott fenofázisok
időpontját évről-évre feljegyezni.
A faji hovatartozás azonosításában segít a projekt által összeállított határozó. Míg a
földrajzi elhelyezkedés koordinátáinak meghatározása a projekt honlapjába szerkesztett
Google Earth program nyújt segítséget.
A fa méreteiből egy képlet segítségével meghatározhatják annak életkorát is az (1)
egyenlet alapján.
a fa életkora (év) = a törzs kerülete (cm) * 4 / 10
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A fenti számítási módszer nem jó pontos kormeghatározásra, de nagyságrendileg jó
eredményt ad a nagyobb termetű fák (25-40m magas tölgyek, hársak, vadgesztenye, bükk és
nyír) esetében, azonban a kisebb termetű fáknál (madárberkenye) nem használható.
A projekt hat fenofázis időpontjának megfigyelését és online feljegyzését kéri:
 Rügyfakadás (amikor a rügyek kipattannak)
 Virágzás (amikor az első virágok kinyílnak)
 Kizöldülés (amikor kifejlődnek az első levelek)
 A termés teljes kifejlődése, beérése
 Lombhullás kezdete
 Teljes lombszíneződés (minden levél elszíneződött)
A második „ág” a „Mesélnek a fák” címet kapta. Ebben a feladatsorban a fák
szemszögéből fogalmazódik, fogalmazhatjuk meg, ismerhetjük meg a fák életét, szerepét a
globális változásokban.
A harmadik „ág” feladatai a fák széndioxid megkötéséhez kapcsolódnak. Egyszerű
számítás alapján (1. ábra) megbecsülhetjük az általunk kiválasztott fa lombkoronájának
méretét. Két lombkoronaméret összevetésével megállapíthatjuk, hogy melyik képes több
széndioxidot megkötni (nagyobb térfogatú lombkorona = nagyobb széndioxid megkötés).

Kúp alakú
Térfogat = 1/3*π*r2*h

Henger alakú
Térfogat = π*r2*h

Gömb alakú
Térfogat = 4/3*π*r3

1. ábra. A külömböző lombkorona alakú fák lombkorona térfogatának kiszámítása (r – a
lombkorona sugara, h – a lombkorona magassága)
A negyedik „ág” a kiválasztott fánkat mini ökoszisztémaként kezeli. A feladat során meg
kell figyelnünk először távolabbról, majd egészen közelről a fán és közvetlenül alatta található
élőlényeket, azok nyomait, életjeleit és viselkedését. A megfigyeléseinkről listát kell készíteni
(nem szükséges a faj szintű meghatározás). Majd a meg kell állapítanunk az lista szereplőinek
szerepét a fa életében, ill. a fa szerepét az adott élőlény életében. Ezek után csoportosíthatjuk
az élőlényeket a betöltött szerep, funkció alapján, megnézhetjük, hogy egy-egy adott funkciót
hány féle élőlény tölt be, azaz az egyes funkcionális csoportok milyen gazdagok, milyen
sokfélék (funkcionális biodiverzitás).
A terepi és az értékelő munkát jegyzőkönyvminta, határozó és az egyes fontosabb
funkcionális csoportok listája segíti, természetesen ez szabadon kiegészíthető. Több, eltérő
helyen álló fa vizsgálatával összehasonlíthatjuk az adott élőhelyek faji és funkcionális
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biodiverzitását is. Egy fővárosi iskola aszfaltozott udvarának szegélyében álló hársfa
vizsgálatakor 20 féle élőlénycsoport jelenlétét tudtuk kimutatni: hangyák (2 féle), feketerigó,
bodobács, földigiliszta, zuzmók (2 féle), mohák, algák, pókok (3 féle), levéltetvek, levélsodró,
fürkészdarázs, poloska faj, ormányosbogár, böde, tyúkhúr, hernyó vagy bogár rágás.
Ezek a következő fontosabb funkcionális csoportokba sorolhatók: Levélfogyasztók - 6
élőlénycsoport, Ragadozók - 6 élőlénycsoport, Paraziták - 2 élőlénycsoport, Termelők - 5
élőlénycsoport.
Mindebből látszik hogy egy természetesnek egyáltalán nem mondható környezetben mind
élőlénycsoportot, mind funkciót tekintve is számos élőlény fordul elő és hogy, az egyes
funkcionális csoportok milyen gazdagok.
EREDMÉNYEK
Az elkészített program a részvevő országok diákcsoportjaival való kipróbálás után
mindenkinek hozzáférhető lett. Napjainkban már 18 ország 472 iskolájának 923
osztálya/csoportja vesz részt a fák megfigyelésében (Magyarországon 52 iskola 73
osztály/csoport).
A regisztrált fák száma 1111, Magyarországon. 97.
A diákok által beérkező adatokból elkészültek az első elemzések és projekt honlapján [2]
már megjelentek az első fenológia térképek (2. ábra).

2. ábra. A közönséges nyír rügyfakadása 2010-ben
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://mkne.hu/projektek.php?projekt=10,
2. www.beagleproject.org
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A KŐVIRÁG TVSZK 35 ÉVE – ORSZÁGOK ÉS
TUDOMÁNYÁGAK HATÁRÁN
THE 35 YEARS OF KŐVIRÁG TVSZK – ON THE FRONTIER
OF CONTRIES AND SCIENCES FIELDS
Kiss Székely Zoltán
Szentendrei Református Gimnázium, Szentendre

ÖSSZEFOGLALÁS
Szakköröm 1975-ben alakult a Szőkefalvi Általános Iskolában (Románia). ’80-tól a 10. sz. Ált.
Iskolában (Marosvásárhely, Románia) életre hívtam a 2. szakkört, ’81-től a 14. sz. Ált.
Iskolában (Marosvásárhely, Románia) a 3. szakkört. ’90-ben Gyermelyen (Magyarország)
megalakítottam a Kővirág 4. Természetvédelmi Szakkört. ’97-től a Kőrösi Cs. S. Ált.
Iskolában (Budapest IX. ker.) az 5. Kővirágot. 2000-ben a Szentendrei Református
Gimnáziumban a 6. Kővirágot. Jelen dolgozat e 35 évet próbálja összefoglalni.
„Gondolkodjunk, ha már vagyunk!” (Staar Gyula)
Mikor gyerekoromban először jártam hegyen, édesapám, az első kaptató után
visszafordított, mondván, vegyük szemünk elé, hogy mennyit tettünk meg. Praktikus célja is
volt ennek a visszafordulásnak - később sejdítettem meg -, mégpedig az, hogy eközben,
másképp feszülve, pihenhettek apostoli lovaink (lábaink) izmai. Abban az időben jó
bakancsra sem nagyon telt, s a család egyetlen túrabakancsa az én lábamra került. Egy
télen sok hó hullott. Így esett, hogy a decemberi első nagy havazás után, szép nevű
erdőnket, a (marosvásárhelyi) Somostetőt járva, maga elé emelt édesapám a töretlen hóba,
mondván, ma te töröd az utat. Jóval később megtanultam azt is, hogy a meredeken
leereszkedve is ildomos dolog visszafordulni, a heggyel szemben megállni a lejtőn, már csak
annak okán is, hogy lássuk, honnan ereszkedtünk le. No, meg hogy, meghajoljunk a hegy
előtt még egyszer, annak lábánál. Visszafordulni, szemrevételezni a megtett utat, akár le-,
akár felfelé vezet az, nem hiábavaló dolog. Szükségesség. Erőt meríthet belőle az, ki
idejekorán megáll, szemlélődik, s úgy indul tovább.
A Természet Világa szerkesztőségének ajánlására, kikérték az én véleményemet is a
természettudományos oktatás megújításáról. Hogy mondjak valamit munkámról,
munkamódszereimről. Erre az volt a válaszom, hogy inkább bemutatnám szakköröm
eredményeit. Reábólintottak. Hát visszafordultam, szemrevételeztem bejárt utamat.
Szemlelődésemet hármas egységbe szedtem:
1. Az én csúcsaim (Akik előttem jártak, akik engem okítottak)
2. Akikkel én jártam(-om) dombos útjaimat
3. Mától te töröd az utat (Akiket magam elé emeltem)
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1. AZ ÉN CSÚCSAIM (AKIK ELŐTTEM JÁRTAK, AKIK ENGEM OKÍTOTTAK)
1974-ben, biológus diplomával a zsebemben a sors kegye szülővárosomtól,
Marosvásárhelytől 40 km-nyi távolságra cseppentett le egy magyar faluba, az Erdélyi
Mezőség szélére, ahol végvárként tartották magukat azok az iskolák, amelyek megszűntével
ma már hivatalosan is a dél-erdélyi szórványhoz számítódik ez a vidék. A diákok tudományos
igényű kutatásainak megszervezése terén otthonosan mozogtam már abban az időben. Jó
tanáraim voltak. Biológus tanár szüleimtől az élővilág iránti érdeklődésem csíráit kaptam.
Iskolám, a Bolyai Farkas Középiskola, biológia tanáránál, Hóhágyi Eleonóránál tanultam
meg a rendszerezés fontosságát: értékeket mentettünk abban az időben – az egykori
Református Kollégium szertárának értékeit. S ott voltak azok a természetjáró amatőr kutatók,
akikkel még a középiskola évei alatt – egyesekkel azután is –, nemcsak szoros kapcsolatot
tartottam, de közös feltáró munkákban vettem részt. A szászrégeni Kohl István Európa-hírű
ornitológus, id. Málnássy László mikológus, Vicol Vasile entomológus. A Kolozsvári
Tudományegyetemen Csűrös Istvántól, Csűrös-Káptalan Margittól és Gergely Istvántól
tanultam a terepbotanikát, entomológiát id. Kis Bélától, Gyurkó Istvántól ichtiológiát, Korodi
Gál Jánostól ornitológiát, Stugren Bogdantól ökológiát. 1982-ben indult el a Jóbarát
gyermekújság „Pro Natura” versenysorozata, Szabó T. Attila és Péntek János irányítása alatt
a „Csodabab” és az „Ezerjófű” éves versenyek, ezeken számtalan iskola vett részt.
A természetet értőn szerető gyerekek nevelése, mint tevékenységem központi vezető elve,
ezekből a forrásokból táplálkozik.7
2. AKIKKEL ÉN JÁRTAM(-OM) DOMBOS ÚTJAIMAT
Hozzám bárki bármilyen gondolattal bekopoghat, s én csak a segítséget adom ahhoz, hogy
gondolatait s az elvégzett munkát keretbe foglalhassa. Olyan diákokat gyűjtöttem/ök magam
köré, akiket tudományos igényű kutatómunkára tudtam/ok rávenni. Következőkben próbát
teszek szakköreim eredményeinek bemutatására. A teljesség igénye nélkül felsorolom a
kiugró eredményeket. (Itt nem sorolom fel azokat a munkákat, amelyek nyomdafestéket
láttak.)
2.1. Kővirág 1, Szőkefalva, 1975-1980
Szakköröm 1975-ben alakult első iskolámban, a Kis-Küküllő mentén.
1977 telén tizenhárom nyolcadikos diákkal az etetőre szoktatott madárpopulációk
dinamikáját vizsgáltuk. Az összesen 15436 észlelés ökológiai és etológiai következtetéseit
dolgozat formájában mutattuk be. Szőkefalva etnobotanikai felmérése: 447 taxont tartalmazó
lista (17 adatgyűjtő, 40 adatközlő).
1978-ban a madármegfigyelés sorozatot megismételtük: 11 madárfaj, 19 megfigyelő,
26717 észlelés. Nyár: első Kővirág expedíciót. Ekkor terveztük meg a szakkőr címerét és
zászlaját is. Az expedíció az Erdélyi-Szigethegység két hegyét, a Vigyázót és a Bihar
hegységet vette célba.
1979 nyara: második Kővirág expedíciót. A kéthetes túra a Persányi és Hargita
hegységeket szelte át. Ennek az expedíciónak az anyagával megyei első helyezést értünk el
1980 februárjában, az országos megmérettetésen pedig harmadikok voltunk. A két expedíció
során összegyűlt anyag (barlangi medve tépőfog, koponyatöredékek, erdőfülei opálosodott
fatörzs, a parajdi aragonitbánya anyaga, kirulyfürdői tejopálok, erdőfülei dobostorta-opál)
jelenlegi iskolám múzeumi anyagát gazdagítja. Szeptember: Szőkefalva határterületeiről 406
diófa ültetőanyagát gyűjtöttük össze Ebből 17 magasrendű, 4 kiváló minősítést kapott. Ezeket
továbbtermesztés céljából bejegyezték. A munka iskolánknak megyei első helyezést hozott.
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1980 áprilisa: diócsemete állományt kaptunk elültetés végett. Az iskola udvarán ma
diófaültetvény emlékeztet erre. Ez az első iskolakertem.
2.2.

Kővirág 2, Marosvásárhely, 10. sz. Általános Iskola, 1980-81

Nagyapám egykor ennek az iskolának volt igazgatója. „Énekesmadár-megfigyelések”,
1981 márciusa, Marosvásárhelyi tudományos diákköri értekezlet: az 53 előadás között a
legjobbnak bizonyult dolgozat.
2.3. Kővirág 3, Marosvásárhely, 14. sz. Általános Iskola, 1981-1988
1981-85. Öt éven keresztül figyeltük meg a Poklos patak környéki etetőhelyeken az
énekesmadarakat. Összehasonlító ökológiai és etológiai elemzésünk az 1985. márciusi
megyei tudományos diák szimpóziumon első helyezést ért el.
1984 György Katalin: Marosvásárhely vizeinek szennyezettségi foka (búza és mustármag
csiráztatási módszerrel). A dolgozat a tudományos diák szimpóziumon első helyezést ért el.
1985. Berecki Őre & Dragomán György: A Király-kút melletti egykori kavicsbánya
őslénykövületei. A dolgozatban addig le nem írt mamut őrlőfogat ismertettünk. A dolgozat a
megyei versenyen első helyezést ért el.
1986. Petró György & István: Két kuvik fióka (Athene noctua) nevelése a kirepülés
idejéig. A dolgozat a megyei versenyen második helyezést ért el.
1987. Mihálcz Attila: Adatok Marosvásárhely belterületének ritka, védett fásszárú
növényeiről. A dolgozat Marosvásárhely első füvészkertjének, a Kelemen-féle kertnek a
faállományát is felmérte. A megmérettetésen első helyezést ért el.
1987-88. Konrád Kinga (szerk.): Marosvásárhely belterületén élő molnárfecske-populáció
összehasonlító felmérése. Az éves városi versenyen kiemelt első helyezést ért el ez a dolgozat.
2.4. Kővirág 4, Gyermely, Általános Iskola, 1990-1997
1991 tavasza: Adatközlés: Hóvirág akció. (Ennek a – Szabó T. Attila egybefogta akciónak is köszönhető, hogy 1994-től a hóvirág Magyarországon fokozottabb védelmet
élvez.)
1993. július-augusztus: A Kővirág 4 TVSzK vándortáborozása Erdélyben.
1994. június 5. Az I. Áprily Lajos verseny lebonyolítása.
1995 tavasza: az Iskola udvarán Áprily park létrehozása - a második iskolakert. Áprilisoktóber: a florisztikai kutatások első jelentősebb eredménye a Pacalosi-rét (Gyermely)
kocsányos tölgyeinek állapotfelmérése. 06.05.- A II. Áprily Lajos nemzetközi verseny
szervezése.
1996. Szili Viktória & Komócsin Krisztián: Gyermely szobanövényei és termesztésük
néprajzi vonatkozásainak vázlata. 06.05. A III. Áprily Lajos verseny megszervezése.
Szeptember: a „Magyarország Öröm és Bánat Térképe” album összesen egy gyermelyi
„bánat” és négy „öröm” - pontot tüntet fel. Ezeknek a feltérképezését szakkörünk végezte.
2.5. Kővirág 5 TVSzK, Budapest IX. ker., Kőrösi Cs. S. Ált. Isk., 1997-2000
1999 júniusa: V. Áprily Lajos verseny.
1999-2000: Biológia levelezős kerületi verseny, Csigavér csoport, I. hely.
2000 áprilisa. Sidó Anna: Madármegfigyelések 1999-2000.
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2.6. Kővirág 6 TVSzK, Szentendrei Református Gimnázium, 2000-jelen
A szakköri „hagyományos” tevékenységek mellett működtetem szakkörömmel az Áprily
Lajos Nemzetközi Versenyt, ami a maga nemében hiánypótló és egyedülálló. Ennek a
versenynek, 1994 óta idén volt a X. kiírása.
2003: Balogh Borbála: A Biblia madarai. Ez évtől mindig az előző tanév legszorgalmasabb
diákja egy évig használhatja Fazakas György-Szerényi Gábor féle Biológiát, s neve s hogy
mely egyetemre került be, beíródik a könyv előzéklapjára.
2004-től évente a Magyar Tudomány Napján szervezzük a Tentamen versenyt - az iskola
diákjainak tudományos dolgozatait bemutató seregszemlét. Szakköröseim a biológia és
határtudományokat
átölelő
dolgozatokkal
(botanika,
etnobotanika,
zoológia,
tudománytörténet, geológia, tárgyi néprajz, stb.) szereztek elismerést az iskolának országos
szinten. Riemer Szandra, Rákóczi Anna: Az állatvédelem helyzete az Uniós tagságra váró
Magyarországon; Fábiánfy Enikő: Véges végtelen (A szélerőművek)
2005: Riemer Szandra: Medvék Közép-Európában; Kriván Andrea: A barátposzáták és a
vörösbegyek vonulási szokásainak összehasonlítása (Bódva-völgyi Madárvonuláskutató és
Gyűrűző Tábor, MME 4. sz. Gömör-Tornai Helyi Csoportja, Jósvafő) – Megyei
Környezetvédelmi Diákpályázat, Százhalombatta, II hely; Merza Anna: Mi van a tulipános
ládánkban? (Mit viszünk mi magyarok az Európai Unióba?)
2006: Heilingermann Zsófia: Feichtinger Sándor botanikai öröksége; Merza Anna: „Élted
oltalmául kis életfát faragtam: Kettős keresztben - s rá Nap-jeleket raktam…” (Őseink üzenete
címerünkben és a címerjelképek néprajzi vonatkozásai); Pápai Péter: Madarászás és
madárgyűrűzés, különös tekintettel a máriahalmi (Komárom-Esztergom megye)
természetvédelmi területen folyó madármegfigyelésekre (Máriahalom madárvilágáról és a
Máriahalom közelében lévő természeti területen végzett kutatómunkáról)
2007: Szíjj Lilla: A Bolyai-féle geometria a mai geodéziában (Anyag és tér egysége Bolyai
János felfogásában); Második Áprily Parkot az iskola udvarán, a Szépirodalmi füvészkert
(minden növény latin és magyar hivatalos neve mellett szerepel a népi elnevezése is, egy
szépirodalmi idézettel az illető növényről.) (harmadik iskolakert). Szakkörünk javaslatára a
Szentendrei Református Gimnázium jelképnövénynek ismerte el a szentendrei rózsát. 2007től az iskola Tentamen versenyének Gáláján volt diákjaim is bemutatják tudományos
munkásságuk eredményeit egykori iskolájukban.
2008 Kováts Réka: A megmaradás felkiáltójele, Tudományos Diákkörök VIII. Országos
Konferenciája, Gödöllő, Néprajz és Művészettörténet szekció, Nagydíj
2009 Két éve a legsikeresebb kutató diákok az Aranysokszög - nevét az Erdélyi
Szigethegység aranysokszögétől kölcsönözte - díjban részesülnek.
2010 Belloni Tamara: A mennyfestők kertjei; Németh Barnabás: Solymászat – ma,
munkája a Solymászok honlapján szerepel; Török Csenge Kata: Thymus; Török Zsófia Luca:
„Téli bokréta” avagy a rendszeres botanika kezdetei Magyarhonban (Benkő József élete és
munkássága) – Biológia szaktermünket a híres református pap, botanikus, történész után
neveztük el. Az első etnobotanikust is benne tiszteljük.
2011 Fazekas Tamás: Etnobotanikai jegyzetek Hollandiából A Természet Világa 2011-es
Természet - Tudomány Diákpályázatán, a Kultúra egysége kategória III. helyezettje; Bán
Marcell: Diamágneses levitáció -A kételyektől a megvalósulásig és tovább…; Stomfai Máté:
(N)agyhatalom, A 6. Oxfordi Ramon y Cajal Ösztöndíj II. helyezettje (2 hónap nyári
neurobiológiai kutató tanulmányút, Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézete); Gacsályi Karolina & Móricz Bernadett UNESCO
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Középiskolás Tanulmányi Verseny, Budapesti Corvinus Egyetem, Országos Döntő: 7. hely.;
A szakkör az egész megyét felölelő A Természet kalendáriuma verseny szervezésében is részt
vállalt.
3. MÁTÓL TE TÖRÖD AZ UTAT (AKIKET MAGAM ELÉ EMELTEM)
Köri diákjaim tagként írt nyomtatásban megjelent dolgozatainak átnézete
1979 Vaspál Gizella: Mókusok, in: Jóbarát, (Az Országos Pionír Tanács hetilapja)
Bukarest,1979. 51. sz. 1980 Varga-Orbán Jolán: A Kővirág – 2. expedíció, in: Jóbarát (Az
Országos Pionír Tanács hetilapja), Bukarest,1980., 8. sz. 1995 Kővirág 4 TVSzK: A Pacalosirét (Gyermely) kocsányos tölgyeinek állapotfelmérése, in Komárom-Esztergom Megye
természeti értékei, METESZ K-E megyei szervezete, Tata, 27-28. 1997 Kővirág 4 TVSzK: A
pacalosi kocsányos tölgyek állapotfelmérése, in: A „Nem védett területek természeti
értékeinek feltárása” című pályázat 1996. évi díjnyertes műveinek ismertetése, KTM
Természetvédelmi Hivatal kiadványa, 93. 1998 Kiss Székely Zsolt-Kiss Székely Júlia:
Csodáltalak ezer szemmel, ezerszemű szerelemmel, in Bárka, (A BM Református
Gimnázium, Budapest, Áprily Lajos emlékszáma). 1998 Kiss Székely Zsolt - Kiss Székely
Júlia: A Marosvásárhelyi Református Kollégium Természetrajz Tanszékének rövid története,
in: Természet Világa melléklete, 5. sz. 1999 Kiss Székely Zsolt - Kiss Székely Júlia: A
Gyermely környéki erdők gombavilága, in A Természet Világa melléklete, 9. sz. 2000 Kiss
Székely Zsolt – Kiss Székely Júlia: Etnobotanikai jegyzetek - szőkefalvi (Erdély, Maros
megye, Kis-Küküllő mente) és gyermelyi (Komárom-Esztergom megye) növényismeret
(kézirat, A Természet Világa diákpályázatának különdíjas dolgozata). 2002 Balogh Borbála:
Hórusz, a kékvércsém, in: Természet Világa melléklete, 2002. 12. sz. 2004 Bartha Emőke: A
madárvilág berepül a reformáció énekeibe, in: Természet Világa melléklet, 2004, 10. sz. 2005
Molnár András: „…fél véka aranyért…” (Az Erdélyi Szigethegység Aranysokszöge,
Verespatak fényében), in: Természet Világa, 2005 4. sz. 2005 Tarcali Bálint: Levélféle Bíró
Lajos ürügyén Új-Guineába, in: Természet Világa, 2005. május, a XIV. Természet-Tudomány
Diákpályázat melléklete. 2005 Tolonics Gergely: A Teleki-virág (újabb lelőhelye
Magyarországon), in: Természet Világa, 2005. május, a XIV. Természet-Tudomány
Diákpályázat melléklete. 2006 Magyar Zsombor: „Lovakrul” - mai szemmel
(viselkedéskutatás szabadtartású hucul és kazah zsábi lovaknál), in: A Természet Világa
melléklete, 2006, 4. sz. 2008 Králik Eszter: Egy... „bella donna” esete... egerekkel és
emberekkel (Az agykutatás peremén 2007-ben), in: A Természet Világa Természet Tudomány Diákpályázat melléklete, 2008, 7. sz. 2011 Elter István: Szívsebészsegéd voltam a
nyáron, in: A Természet Világa Természet - Tudomány Diákpályázata melléklet, 2011., 6. sz.
2011 Fazekas Tamás: Etnobotanikai jegyzetek Hollandiából, in: A Természet Világa
Természet - Tudomány Diákpályázata melléklet, 2011., 8. sz.
A Természet Világa főszerkesztőjének szaván kapva, visszafordultam hát,
szemrevételeztem bejárt utamat. Hegyre fel, völgybe le, s megint felfelé. Előre (elődökre)
figyelve, s nézve a hátam megé is. Azokra, akik utánam jönnek. Gondolkodni és -tatni. Ha
már vagyunk.
Valamikor a nyolcvanas évek derekán, a marosvásárhelyi rádió riportere, Gáspár
Sándor, kérdésére, hogy mit is akarok az élettől mint tanár, azt mertem válaszolni, hogy
Tani-tani – s parafrazeálva József Attilát – csupán középiskolás fokon, s persze alább nem
is adhatom: egész népemet. Hát ezt próbálom tenni, nem csak iskolámban. De ez már egy
másik párhuzamos történet.
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VARIETAS DELECTAT
VARIETAS DELECTAT
Kropog Erzsébet
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

ÖSSZEFOGLALÁS
A cikk filmrészletek tanórai elemzésének különféle lehetőségeit mutatja be. Három filmrészlet
elemzését követi végig a ráhangolástól a feladatlapokkal vagy más módon történő
feldolgozáson át az összefoglalásig. A három bemutatott példában a tradicionális és a
modern tanári eszköztár, módszertani megoldások és munkaszervezési lehetőségek
kapcsolódnak össze, hogy a legfőbb célt, a figyelem és az érdeklődés fenntartását elérjük.
BEVEZETÉS
Cicero mondása, mely szerint a változatosság gyönyörködtet nemcsak a művészetekben,
hanem az iskolai mindennapokban is megszívlelendő. Értelmezésemben mondás tartalma
kettős. Egyrészt a figyelem, a tanulási kedv fenntartása nem szigorúsággal és
vasfegyelemmel, hanem a tanári eszköztár, a tanítási és tanulási technikák változatos,
sokszínű alkalmazásával érhető el, másrészt a diák akkor tanul szívesen, ha „gyönyörködik”,
vagyis élvezi a tanulást.
Tanítványaink a tévé klipeken nőttek fel, figyelmük rövid időtartamú, hozzászoktak és
igénylik a gyors váltásokat. A figyelem fenntartása úgy lehetséges, ha egy-egy téma vagy
feladat feldolgozása során többször váltjuk a nézőpontot, a feladat típusát, az információ
felvételét biztosító csatornát.
A következőkben egy gyakori órai esemény, a film felhasználására mutatok be három
példát, amelyekben a klasszikus és a modern tanári eszköztár kapcsolódik össze. Ugyanis
nincsenek jó és rossz módszerek, hanem a különböző eljárások okos és rugalmas kombinációi
vezethetnek célhoz.
A klasszikus eszköztárat a táblázatba rendezés, a szövegelemzés, a munkalapokkal történő
irányított ismeretfeldolgozás képviseli, a modern eszköztárhoz sorolható a digitális
információhordozók alkalmazása. A munkaszervezésben egyéni, páros, kooperatív kiscsoport,
és frontális szervezésre mutatok be példát.
AZ ELSŐ FILMRÉSZLET: A KANDELÁBER KAKTUSZ
A film az Élő bolygó c. Attenborough filmsorozat [1] rövid, 1.09 perces részlete. A film
megtekintéséhez fel kell keltenünk az érdeklődést és biztosítani azt, hogy odafigyeljenek rá.
Ezt a célt szolgálja a bevezető táblázat (1. ábra), amelyet egyénileg kell kitölteni a film
megtekintése közben.

170

Biológia

Az alábbi számok a kandeláber kaktuszt jellemzik. Figyeld meg alaposan a filmrészletet, és töltsd ki a
táblázatot!
szám mértéka kandeláber kaktusz jellemzője, amire a szám
egység
vonatkozik
1
8
15
90
200

1. ábra: Táblázat a kandeláber kaktusz film elemzéséhez
A film megtekintését követi a feldolgozási fázis, amelyet munkalap (2. ábra) segítségével
hajtunk végre, a korábbi tanulmányokat [4] is felhasználva. A munkaszervezés kooperatív
csoportmunka [3], [4]:
A következő kérdésekre a film és korábbi tanulmányaid alapján kell kikövetkeztetni a választ. A
választ beszéljétek meg a csoportban. Alkalmazzátok a gondolkozz-beszéld meg párban-kupactanács
technikát! A válaszokat indokoljátok!
Milyen alakú a kandeláber kaktusz törzsének keresztmetszete? Rajzoljátok le!
kiszáradt állapotban

kiadós záport követően

Hol helyezkednek el a törzsön a kaktusz tövisei? Rajzoljátok rá töviseket a törzskeresztmetszetre!
Mi a tövisek ilyen elhelyezkedésének előnye?
1. …………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………….
A növények a víz leadását a gázcserenyílásokon keresztül végzik.
Hol helyezkednek el a törzsön a kaktusz gázcserenyílásai? ……………………………………………

2. ábra: Munkalap a kandeláber kaktusz film elemzéséhez
A törzs keresztmetszeti képének rajza igényli, hogy a filmen látható háromdimenziós képet
síkmetszetekbe fordítsák. A szerkezet és funkció összekapcsolását szolgálja, hogy el kell
képzelni és rajzban rögzíteni, hogyan függ a víztartalomtól a törzs formája.
A kaktusz tövisek elhelyezkedése és ennek előnyei leolvashatók a képről, illetve
elhangzanak a filmen. A gázcserenyílások elhelyezkedését viszont ki kell következtetni.
A film tüskéknek nevezi e töviseket, ezt javítanunk kell. Az ismeretek ellenőrzését interaktív
tábla segítségével végezzük. Igaz-hamis állításokat vetítünk ki, amelyet egyéni munkában kell
megoldani.
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A MÁSODIK FILMRÉSZLET: A MOGYORÓ MEGPORZÁSA
A második példa a megporzási mód és a virágszerkezet összefüggését elemzi. A film az
Élet a Földön [2] című filmsorozat egyik 0.46 perces részlete. A feladat (3. ábra) megoldása
csoportban indul. Arra kérem a csoportokat, hogy tippeljék meg a megoldást. Ezt követően
levetítetem a filmet. Ennek ismeretében korrigálják a megoldásokat.

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavakkal, kifejezésekkel!
A mogyoró sok más fával egyetemben szintén a …………………………………………… bízza
virágporát. A barkákba tömörült porzós virágokban . ……………………………………………
pollen termelődik. Ha eljön az ideje, és kiszabadul, felhőkben száll. A ………………………………
virágok különálló csokrait ezek a kis piros pamacsok, a bibék jelzik. Minden bibe tövén,
…………………………………………… várakoznak a …………………………………………….
A mogyorónál csak egy-egy.

3. ábra: Munkalap a mogyoró megporzása filmrészlet elemzéséhez
A megporzási módok és a virágszerkezet összefüggését egy páros feladattal
gyakorolhatjuk. A táblázatot (4. ábra) vágjuk fel cellákra, és a feliratokat összekeverve kapják
meg a párok. A feladat a táblázat összeállítása.
rovar megporzásra jellemző

szélmegporzásra jellemző

színes, feltűnő virágtakaró

zöld vagy hiányzó virágtakaró

nektár termelés

nincs nektár termelés

kevés virágpor

sok virágpor
nagy felületű bibe

4. ábra: A megporzási módok jellemzői, munkalap
A feladat frontális ellenőrzését az aktív tábla feladatával végezzük. A párok egy-egy
tagjának egy kis virágnál fogva kell a megfelelő feliratot a megporzási módot jelképező
mezőbe húzni. A táblánál dolgozó tanulókat véletlenszerűen választjuk ki (nem jelentkezés
alapján), mert így mindenkinek oda kell figyelnie a feladat megoldására.
A megporzás és a virágszerkezet összefüggésének gyakorlására „szerencsejátékot” is
szervezhetünk. Az aktív táblán nyolc számozott, színes lap látható, amelyre egy megporzási
mód van felírva. A lapok alatt egy növény virágának képe rejtőzik, amelynek megporzási
módja vagy megegyezik a felirattal vagy nem. Áruljuk el, hogy a fele megegyezik, a fele nem.
A csapatoknak először meg kell tippelni, hogy melyik lap alatt rejtőző virág egyezik a
megporzási móddal (5. ábra).
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5. ábra: Interaktív tábla kép a megporzási módok gyakorlásához
Miután a csoportok feljegyezték a tippjeiket, rákoppintunk a lapokra, és ezzel felfedjük a
virágok képét (6. ábra). Most már a csoportok összevetik a virágok szerkezetét és a
megporzási módot. Az nyer, akinek a legtöbb tippje helyesnek bizonyul. Vagyis szerencse
kell a tippeléshez, viszont tudás a tippekből a helyes megoldások kiválasztásához.

6. ábra: Interaktív tábla kép a megporzási módok gyakorlásához
Az előbbi példában:

tipp
valóság

1.
igen
igen

2.
nem
nem

3.
nem
igen

4.
igen
nem

5.
nem
nem

6.
igen
nem

7.
igen
igen

8.
nem
igen

vagyis képzeletbeli csoportunknak 4 pontja van.
A HARMADIK FILMRÉSZLET: MIKROKOZMOSZ
A harmadik példa a populációk közötti kölcsönhatások köréből való. A filmrészlet a
Mikrokozmosz c. film [6] 1.18 perces részletének feldolgozása. Első lépésként osszuk ki a
csoportoknak képecskéket (7. ábra), és kérjük meg őket, hogy kerekítsenek egy rövidke
történetet a képek alapján.
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7. ábra: Interaktív tábla képe a mikrokozmosz film elemzéséhez
A feladat második része a film megtekintése után a történet korrigálása. Ezt követően
kapják meg a tanulók a rövid munkalapot (8. ábra), amelyben azonosítani kell a
megfigyelhető kölcsönhatásokat, a táplálkozásmódot és ennek alapján következtetni kell a
szájszervekre. A megoldásokat a tanulók párokban egyeztetik és megbeszélik. A feladat vége
a frontális ellenőrzés, a helyes válaszok rögzítése és a helytelen válaszok korrigálása.
A. Milyen kölcsönhatás van
a katica és a levéltetű között
a hangya és a levéltetű között
a katica és a hangya között

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

B. Milyen táplálkozású
a katicabogár
a levéltetű
a hangya

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

C. Milyen szájszerve van
a katicabogárnak
a levéltetűnek
a hangyának

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

D. Melyik nagy ízeltlábú csoportba tartoznak a film szereplői?
………………..

8. ábra: Munkalap a mikrokozmosz film feldolgozásához
IRODALOMJEGYZÉK
1. Attenborough, D.: Az élő bolygó, Novotrade RT, Budapest, 1989 / Az élő
bolygó (The Living Planet), 1984, BBC filmsorozat, 3. rész: Az első erdők
2. Attenborough, D.: Élet a Földön, Novotrade RT, Budapest, 1988 Élet a Földön
(Life on Earth), 1979, BBC filmsorozat, 6. rész: Perzselő sivatagok
3. Ginnis, R.: Tanítási és tanulási receptkönyv, Pécsi Direkt Kft. Alexandra
kiadója, Pécs, 2007.
4. Kagan, S.: Kooperatív tanulás, ÖNKONET Kft, Budapest, 2004.
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AZ EVOLÚCIÓELMÉLET TANÍTÁSA ROMÁNIÁBAN 2006
UTÁN (ELŐZETES EREDMÉNYEK)
THE TEACHING OF THE THEORY OF EVOLUTION IN
ROMANIA AFTER 2006 (PRELIMINARY RESULTS)
1

2

Marton Attila1, Szállassy Noémi2

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia-Geológia Kar
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományi Kar

ÖSSZEFOGLALÓ
A tudomány mai álláspontja szerint a Charles Darwin által kidolgozott és A fajok eredete
című könyvben közzétett evolúcióelmélet messzemenően magyarázza bolygónk lenyűgöző
biodiverzitását. Az evolúciót az élettudományok ugyanolyan általános érvényességű
törvényeként tartjuk számon, mint a gravitációt, és elengedhetetlen megfelelő ismertetése a
diákok előtt. Ennek ellenére, 2006-ban, az akkori román tanügyminiszter száműzte a
Tantervből Darwint és az evolúcióelméletet. 2009-ben a téma visszakerült a VIII. osztályos
tantervbe, azonban a diákok még nem rendelkeznek kellő mennyiségű biológiai tudással
ahhoz, hogy teljesen megértsék az evolúcióelméletet. Jelen kutatás azt hivatott bebizonyítani,
hogy a VIII. osztályban lehetetlen ezen életszemléletet formáló elmélet átadása. Mivel később
sem esik szó róla, a diákok úgy kerülnek ki a kötelező oktatásból, hogy nem ismerik az
evolúcióelméletet, mechanizmusait és hatását a mindannapjainkra. Előzetes eredményeink
alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy azok az évfolyamok, amelyek gimnáziumban
tanulták az evolúcióelméletet, nem értik a folyamatot, és nem fogadják el tudományos
álláspontként. Azok az évfolyamok, akik 2009 előtt fejezték be a gimnáziumot és nem is
tanultak evolúciót, ennél is elutasítóbb álláspontot képviselnek. A romániai biológiaoktatás
reformra szorul, eredményeink kielégítően szemléltetik a jelenlegi minőségét.
BEVEZETÉS
1859. november 24-e az emberi tudás történelmének talán legfontosabb fordulópontja.
Ekkor jelent meg Charles Darwin A fajok eredete természetes kiválasztás útján című könyve,
mely gyökeresen megváltoztatta nézeteinket az életről, világról és benne az ember helyéről.
Darwin gyönyörű viktoriánus stílusban pontos magyarázatot ad arra, hogyan jelent meg a
minket körülvevő észbontó biodiverzitás: Érdekes dolog megállni egy kuszán benőtt part
mellett, amelyet sokféle növény borít, madarak dalolnak a bokrokban, a levegőben rovarok
röpködnek, és férgek másznak a nedves földben, és eltűnődni azon, hogy mindezeket a finom
gonddal szerkesztett formákat, amelyek annyira különbözők, és amelyek oly bonyolult módon
függnek egymástól, egytől egyig olyan törvények hozták létre, melyek ma is működnek
körülöttünk. Ezek a törvények pedig, a legtágabb értelemben véve, nem mások, mint a
növekedés, a szaporodás, az öröklés (ami majdhogynem szükségszerűen következik a
szaporodásból), a változékonyság (amely az életkörülmények közvetlen és közvetett hatásától,
valamint a használattól és a nemhasználattól függ), az olyan nagyfokú szaporodási sebesség,
amely a létért folyó küzdelemhez vezet; és mindezek következtében a természetes kiválasztás,
amelyből a jellegek szétválása és a kevésbé fejlett formák kipusztulása adódik. Így a
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természetben folyó harcból, éhségből és halálból közvetlenül az elképzelhető legmagasztosabb
eredmény: a magasabbrendű állatok létrejötte következik. Felemelő elképzelés ez, amely
szerint a Teremtő az életet a maga különféle erőivel együtt eredetileg csupán néhány, vagy
csak egyetlen formába lehelte bele, és mialatt bolygónk a gravitáció megmásíthatatlan
törvényét követve keringett körbe-körbe, ebből az egyszerű kezdetből kiindulva végtelenül
sokféle, csodálatos és gyönyörű forma bontakozott ki – és teszi ma is. (Kampis György
fordítása)
Az utóbbi másfél évszázad szó szerint tonnányi bizonyítékkal támasztotta alá Darwin
elméletét, a legjelentősebb ezek közül talán az univerzális örökítőanyag, a DNS felfedezése
Watson és Crick által 1953-ban. A genetika, fiziológia, őslénytan, taxonómia, biogeográfia,
molekuláris biológia, ökológia, sőt olyan tudományterületek is, amelyek távol esnek az
élettudományoktól, mint például a gazdaságtan, bőkezűen ontották a bizonyítékokat,
amelyeknek köszönhetően ma teljesen biztosan kijelenthetjük, hogy az evolúció ugyanolyan
egyetemes törvény, mint a gravitáció.
EVOLÚCIÓBIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK
Bármely élőlény populációja exponenciális növekedésre képes, viszont vannak tényezők,
melyek kordában tartják ezt a folyamatot. Mivel sokkal több egyed születik, mint amennyit a
környezet eltartani képes, az egyedek között versengés, kompetíció lép fel a forrásokért. A
létért való küzdelemben az egyedek nem indulnak egyenlő esélyekkel: mivel a populációban
nagy az egyedek közötti genetikai változatosság, lesznek olyan egyedek, amelyek jobban
helytállnak a küzdelemben. Egyesek sikeresebbek a táplálékszerzésben, könnyebben
menekülnek a ragadozók elől (természetes szelekció) vagy éppenséggel könnyebben jutnak
párhoz (szexuális szelekció). Evolúciós nézőpontból a szaporodás fontosabb magánál az
életnél is. Egy egyed hiába él sokat, ha nem tudja továbbadni a génjeit, genetikai vonala vele
együtt pusztul el. A tulajdonságok, melyek oly sikeressé tettek egy egyedet a szaporodási
versenyben, általában öröklődnek.. A sikeresebb genetikai vonalak apró változásai idővel oly
jelentősek lesznek, hogy a faj új taxonómiai nevet kap. Ezek alapján az evolúció
legkönnyebben úgy határozható meg, mint random változások nem-random fennmaradása és
elterjedése a természetben.
AZ EVOLÚCIÓELMÉLET TANÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETE ROMÁNIÁBAN 2006
UTÁN
A 2006-2007-ig érvényes biológia tantervben az információk 15%-a az evolúció elméletét
dolgozta fel a XI-XII-es osztályokban, olyan témákat tartalmazva, mint: Az élet eredetére és
evolúciójára vonatkozó klasszikus és modern elméletek, A primitív szervezetek általános
tulajdonságai, Evolúciós bizonyítékok (anatómiai, összehasonlító biológiai, összehasonlító
embriológiai, biokémiai), Az ember fejlődése, A fajképződés mechanizmusai (kiválasztódás
és meghatározó tényezői, intra- és interspecifikus fajképződés).
2006 végén, Mihail Hărdău, akkori oktatás- és kutatásügyi miniszter aláírta a
5959/22.12.2006 számú Tanügyi Rendeletet, amellyel teljesen eltűntette a biológia
tantervekből az evolúcióelméletet. Ezt a rendeletet hivatali utóda, Cristian Adomniţei, léptette
érvénybe, kijelentvén, hogy nincs ok aggódalomra, mert a biológiát „mindenhol az evolúció
kontextusában oktatják”. Így lett Románia az egyetlen ország az Európai Unióban, ahol a
diákoknak nem kell tanulniuk Darwin elméletéről. 2009-ben az evolúcióelmélet visszakerült
a VIII-os tantervbe, néhány témát dolgozva fel ebből a nagyon komplex elméletből: Az
élővilág változatossága, Evolúció és evolúciós bizonyítékok (meghatározás, közvetlen és
közvetett bizonyítékok), Az evolúció tényezői (örökölhetőség, variabilitás, túlnépesedés,
létért való küzdelem, szelekció), A faj mint az evolúció egysége.
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A VIII. osztályban evolúcióelméletet tanítani viszont képtelenség. A diákok nem
rendelkeznek a megfelelő rendszertani és ökológiai ismeretekkel ahhoz, hogy megértsék és
elsajátítsák ezt a komplex elméletet. Egy másik komoly akadály az, hogy a diákok még nem
képesek populáció szinten gondolkodni, és nem látják tisztán azt sem, hogy a generációk
közötti apró változások hogyan válnak jelentős különbségekké a geológiai időskálán. Ezért
szükségszerű az evolúcióelmélet XI-XII. osztályban való tárgyalása.
Franciaországban rendkívül érdekes módon már óvodában is foglalkoznak a kérdéssel [1],
és ez teljesen elfogadott dolog. Minél korábban hall a gyerek róla, annál jobb, mivel
nagymértékben megkönnyíti a biológia megértését. Theodosius Dobzhansky szavaival élve,
„a biológiában mindennek csak az evolúció fényében van értelme”. Mindezek ellenére
elengedhetetlen egy megfelelő szintű összegzés a kötelező oktatásból való kikerülés előtt.
Szükségszerű egy evolúció-centrikus tanterv, mivel ha nem sajátítják el a kellő információkat
a diákok XII. osztály végéig, valószínű, hogy soha nem fogják bepótolni ezt a lemaradást, és
ez kihat felfogásukra, gondolkodásmódjukra és világnézetükre is.
MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK
Kutatásunk célja információkat szerezni arról, hogy hogyan is módosult a biológia oktatás
minősége Romániában 2006 után. Az evolúcióelmélet a biológiai tudományok tartópillére,
tehát létfontosságú anyagrész ahhoz, hogy a diákok megértsék a biológiai rendszereket,
élőlények közötti összefüggéseket, túlélési és szaporodási stratégiákat.
A kutatáshoz a kérdőívezés módszerét használtuk. A kérdőív 10 kérdést tartalmazott, a
diákoknak több válaszlehetőség közül kellett kiválasztaniuk azt, amely legközelebb áll
hozzájuk. Az előzetes eredményekhez három iskolából szerzett adatokat használtunk fel: 114
IX. osztályos, 268 X. osztályos, 112 XI. osztályos és 209 XII. osztályos diák töltötte ki a
kérdőívet (összesen 702 tanuló). A hangsúly a IX. és XII. osztályosokra volt fektetve, mivel
az előbbiek azok, akik VIII. osztályban tanultak egy kevés evolúcióelméletet, az utóbbiak
pedig azok, akik kikerültek a kötelező oktatásból. A X. és XI. osztályosok eredményei sem
elhanyagolhatók, mivel ha nem történik változás a következő két évben, ugyanolyan
ignoránsan lépnek ki az oktatástól, mint a XII. osztályosok.
EREDMÉNYEK
Az előzetes eredmények teljes mértékben igazolják a hipotézist, miszerint Romániában
Darwin evolúcióelmélete nincs elégségesen képviselve a biológiaoktatásban, a diákok nem
szerzik meg a kellő információkat a kötelező oktatás ideje alatt, és a mai tudományos
állásponttal ellentmondó nézeteket vallva kerülnek ki az iskolapadokból.
Arra a felhívásra, hogy válasszák ki azt a kijelentést, amely legjobban tükrözi a
véleményüket, a IX. osztályos tanulók (n=114) az 1. ábrán látható százalékos arányban
válaszolták azt, hogy ismerik vagy nem a darwini evolúcióelméletet, illetve igaznak vagy
hamisnak találják-e azt. A diákok többsége beismeri, hogy nem rendelkezik kellő
információmennyiséggel ahhoz, , hogy állást fogaljon a kérdésben (62%). A kérdezett IX.
osztályosok 17%-a tévesnek találja Darwin elméletét. 13%-a gondolja úgy, hogy az élet
hosszantartó evolúció útján érte el a mai változatosságát. A kérdezettek 8%-a nem ismeri az
evolúcióelméletet, és nem is szeretne többet megtudni róla. Fontos megjegyezni, hogy ezek
azok a diákok, akik előző évben már tanultak (vagy akiknek már tanulniuk kellett volna) az
evolúcióelméletről.
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1. ábra: A IX. osztályosok véleménye az evolócióelméletről.
Ezzel ellentétben, a XI. osztályosok (n=112) eredményei ugyanerre a kérdésre
sokkolóbbak: a diákok többsége úgy gondolja, hogy nem tud eleget a témáról, 33%-a pedig
tévesnek találja az evolúcióelméletet, ez az érték majdnem duplája azok számának, akik
igaznak találják azt (23%) (2. ábra). Ez látszólag azt sugallná, hogy a VIII-os evolúciótanítás
hatásos, és azért tudnak többet a IX-es diákok ezen a téren, mint a XI. osztályosok, de ez
akkor lenne igaz, ha a IX. osztályosok túlnyomó többsége nem azt válaszolta volna, hogy nem
ismeri az evolúcióelméletet.

2. ábra: A XI. Osztályosok véleménye az evolúcióelméletről.
Egy későbbi kérdésnél a IX. osztályos diákok 42%-a azt a választ karikázta be, mely
szerint „Isten hét nap alatt teremtette a Földet és mindent ami rajta van úgy, ahogy a
Bibliában írja” (ezzel szemben csak 5%-a állítja azt, hogy a Bibliát metafórikusan kell
értelmezni). 45%-a pedig úgy gondolja, hogy az isteni teremtés és az evolúció valamilyen
szinten kapcsolatban áll, és csak 4%-a véli úgy, hogy minden valaha élt élőlénynek volt egy
közös őse. Arra a kérdésre, hogy milyen forrásokból szeretnének a diákok több információt
megtudni az evolúcióelméletről, a kérdezett diákok (n=702) fele a kor szellemének
megfelelően azt válaszolta, hogy ismeretterjesztő filmekből szeretne több információhoz
jutni. A diákok meglepő hányada (30%) úgy gondolja, hogy a biológia tanárok azok a
személyek, akik válaszolhatnak kérdéseikre, tőlük várják el a kellő ismeretek bemutatását. Az
érdeklődés a diákok részéről megvan, mindössze csak lehetőséget kell adni nekik
tudásszomjuk csillapítására.
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A kérdőív zárásában arról érdeklődtünk, hogy milyen kérdésekre szeretnének a diákok
választ kapni egy esetleges evolúcióelméletes előadás kapcsán. A leggyakoribb kérdések
egyike, és talán mind közül a legveszélyesebb az, hogy „miért nem hajlandó egyik fél sem
engedni egy kicsit a magáéból, és arra törekedni, hogy az evolúciót és a teremtést
összekapcsolják?” Miért nem törekszünk arra, hogy összekapcsoljuk az evolúciót a
teremtéssel? Azért, mert a tudomány nem egy demokratikus folyamat. Nem szavazással
döntjük el azt, hogy mi igaz. Nem tehetjük azt, hogy fele-fele arányban mindkettőt elfogadjuk
azért, hogy ne legyen vita, mert a tudomány egyszerűen nem így működik. A tudósok
felállítanak egy hipotézist, amelyet cáfolni próbálnak. A teremtésmítosz gyakorlatilag
megköveteli, hogy felfüggesszük pozitív szkepticizmusunkat és megkérdőjelezhetetlen
igazságként fogadjuk el mindazt, amit kijelent.
KÖVETKEZTETÉSEK
A romániai diákok nem ismerik az evolúcióelméletet, és ez a rosszul felépített tarntervnek
tulajdonítható. Nem kerülnek a kellő infomációk birtokába biológia órákon, ezzel szemben
negatív hatások sokasága éri őket különböző áltudományokat képviselő szervezetek részéről
(például az ÉRTEM mozgalom) és ezért torz világképpel kerülnek ki a kötelező oktatásból.
Darwinnak köszönhetően megértettük, hogy honnan származunk, és kellő óvatossággal
következtetéseket vonhatunk le arról, hogy merre tartunk. Általa jutottunk el ahhoz az
információhoz, aminek köszönhetően naponta megünnepelhetjük hogy mi vagyunk az ötödik
emberszabású majom, hogy unokatestvérei vagyunk halaknak és madaraknak, hogy
rokonságban állunk a zöldséggel, ami a tányérunkra kerül. Charles Darwin jogosan kezdte
úgy könyve utolsó fejezetét, hogy „felemelő elképzelés ez...” – ne fosszuk meg a diákjainkat a
csodától!
MEGJEGYZÉSEK
Előadásom kapcsán volt szerencsém néhány igen érdekes beszélgetésbe bonyolódni. Úgy
érzem, e beszélgetések túlságosan tanulságosak ahhoz, hogy csak két ember között
maradjanak. Hallgatóságom néhány tagja megjegyezte, hogy az általunk használt kérdőív
vallásellenes. Azzal indokolnám kérdőívünk felépítését, hogy az eredményeink
messzemenően bizonyították, hogy a vallásos okok az elsődleges akadályai az elmélet
elfogadásának. Ennek értelmében hasznos volt ezekre az okokra rákérdezni. Továbbá,
egyesek közölték véleményüket, miszerint a vallás és a tudomány nem zárja ki egymást.
Rámutatnék arra, hogy függetlenül az olvasó egyéni értelmezésétől, a Bibliában leírt
teremtésmítosz kijelent egy „igazat”, ami történetesen nem azonos a tudományos állásponttal.
Ezt antagonizmusnak nevezik. Véleményem szerint azonban a vallás és a tudomány valójában
nem ellenkezik, mert nincs metszőpontjuk, olyan értékrendeket vetnek fel, amelyek
párhuzamosak egymással: a tudomány tényekre alapszik, a hit pedig meghatározás szerint
kijelentések bizonyíték nélküli elfogadása (Marton Attila).
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ÖSSZEFOGLALÓ, RENDSZEREZŐ ÓRÁK ÚJSZERŰ,
INTERAKTÍV MÓDON
REVISION AND SYSTEMISING LESSONS WITH NEW AND
INTERACTIVE METHODS
Szászné Heszlényi Judit és Faragó Norbert
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

ÖSSZEFOGLALÁS
Előadásunkban két órát mutatunk be. Az egyik egy „akadályverseny” állomásokkal,
feladatokkal. Témája 7. osztályos növénytani összefoglaló óra. Az állomásokon az egyes
növényi szervek felépítésével, feladataival és a szervek módosulásaival kapcsolatos
feladatokat kell a gyerekeknek megoldaniuk. A munkalapot a diákok egyénileg töltik ki, az
utolsó 15 percben frontálisan ellenőrizzük a megoldást. A másik egy 9. osztályos
immunológiai összegző óra interaktív megoldásokkal, aktív tábla használatával. Az
alkalmazott módszereket mutatjuk be részletesebben konkrét feladatokon keresztül. Mind a két
óránál kitérünk a fejlesztendő kompetenciákra, bemutatjuk a konkrét feladatokat is.
BEVEZETÉS
Mindkét órát változatos szervezési módok és módszerek alkalmazásával valósítottuk meg.
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az óraterveket és egy-egy táblázatban bemutatjuk
valamennyi alkalmazott módszert, és fejlesztendő kompetenciát. Az irodalomjegyzékben
felsorolt munkák [1] – [8] képezték a felkészülés alapját.
AZ ÓRÁK ISMERTETÉSE
Az első bemutatott óra két tanítási órát vett igénybe. A növények vegetatív szerveinek
összefoglalása, az ismeretek gyakorlása, a megtanultak rendszerezése volt a cél. Az órát 7.
osztályban tartottuk. Ez az osztály kísérletképpen tömbösítve tanult biológiát egy éven
keresztül. A csoportbontás miatt 16 fő számára készült a terv. Az órát akadályversenyhez
hasonlóan szerveztük. A diákok párosan oldották meg az állomásfeladatokat, de egyénileg
töltöttek ki egy-egy feladatlapot.
Hat állomás volt, ezek témája a következő:
1. Állomás: A gyökér
2. Állomás: A szár - lágyszár
3. Állomás: A szár - fásszár
4. Állomás: A szár módosulásai
5. Állomás: A levél – szöveti felépítése, típusai
6. Állomás: A levél – összetétele, tagoltsága, levélszél
A diákok párosával minden állomáson 5 percig tartózkodtak. Ez alatt feldolgozták az
állomások feladatait és egyénileg megoldották a feladatlapot. 5 perc után csere következett.
Az óra megmaradt perceit közös ellenőrzésre, megbeszélésre használtuk.
Az 1. táblázat a feladatokat, az alkalmazott szervezési módokat és módszereket, valamint a
fejlesztendő kompetenciákat tartalmazza.
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1. táblázat. Az egyes állomások feladatai, a szervezési módok, módszerek és a legfontosabb
fejlesztett kompetenciák
Szervezési
Fejlesztett
Feladat
Módszer
mód
kompetenciák
A gyökér szöveti
kép és makett
képi információ
pármunka
felépítése
használata
kezelése, kapcsolatba
1.
egyéni
állomás Gyökértípusok
ábraelemzés
hozás, rendszerezés,
munka
Gyökérmódosulások
hiányos táblázat
társas aktivitás
A lágyszár szöveti
szövegértés
képi információ
felépítése
pármunka
összehasonlítás
2.
kezelése, kapcsolatba
metszetkészítés
egyéni
hozás, csoportba
állomás
A lágyszár típusai
munka
ábraelemzés
sorolás, szövegértés
csoportosítás
A fásszár szöveti
szövegértés
írásbeli munka, oksági
felépítése
ábraelemzés
gondolkodás,
pármunka
problémamegoldás
problémamegoldás
3.
egyéni
ábra kiegészítés
képi információ
állomás A fásszár típusai
munka
szakirodalom
feldolgozása
használata
példakeresés
A szár módosulásai
szövegértés
képek és élő anyag
képi információ
kezelése,
felismerése
pármunka
csoportosítás
lényegkiemelés,
4.
egyéni
kapcsolatba hozás,
állomás
élő anyag
munka
megfigyelése
írásbeliség
megfigyelőkészség
applikáció
kártyákkal
A levél szöveti
képi információ
felépítése
feldolgozása
összehasonlítás
pármunka
ábraelemzés
analógiák felismerése,
5.
egyéni
kapcsolatba hozás,
állomás
A levél részei
munka
párosítás
írásbeliség,
Levél morfológia
szakirodalom
élő anyag
(alak, váll, csúcs)
feldolgozása
A levél típusai
képi információ
élő anyag
feldolgozása
pármunka
megfigyelés
Levélmorfológia
analógiák felismerése
6.
egyéni
összehasonlítás
állomás (tagoltság, szél,
munka
képek elemzése
összetétel)
kapcsolatba hozás
táblázatkészítés
Levélmódosulások
A másik bemutatott óra az emberi immunrendszer összefoglaló órája. Ezt az órát a 10.
évfolyamon, teljes osztálynak (34 fő) tartottuk. Az óra célja az ember immunrendszeréről
tanult ismeretek felidézése, rendszerezése. Az órán változatos szervezési módokat,
módszereket, aktívtáblát használtunk. A diákok egy feladatlapot töltöttek ki, ez az összes
megbeszélt feladat leírását, ábráit tartalmazta. A feladatok ellenőrzését aktív táblás
szemléltetéssel ellenőriztük.
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Az első feladat a nyirokrendszer szerveivel kapcsolatos. A diákoknak hat különböző szerv
ábrájához kellett a jellemzőket illeszteni, négyfős csoportokban. Ehhez megkapták a hat szerv
ábráját és a jellemzőket kinyomtatva. A feladat megoldásához a tanult ismeretek
átgondolására, rendszerezésére volt szükség. A közös ellenőrzés után a munkalapon
rögzítették a helyes megoldásokat.
A második feladatban – ábraelemzés – a keringési rendszer és a nyirokrendszer kapcsolatát
ismételték át a diákok páros munkában. A párok rövid felkészülés után egymásnak számoltak
be a megoldásaikról, majd az aktív táblán közösen tették helyére a jelölt részek megnevezését,
és az egyik pár elmagyarázta a nyirok képződését az ábra alapján. Közben a többiek a
munkalapon rögzítették a megoldást.
A harmadik feladatban az immunválaszról szóló hiányos szöveget kellet kiegészíteni a
tanulóknak egyéni munkában. A feladat ellenőrzését az aktív táblán egy kijelölt diák végezte
a kifejezések helyére húzásával.
A következő feladatban az adaptív immunválaszok folyamatábráit kellett reprodukálniuk a
diákoknak. Ehhez 4-4 csoport azonos ábraelemeket kapott. Ezek sorba rendezésével a B-sejtes
illetve a T-sejthez kötött immunválasz folyamatábráját kapták. További feladatként az
immunválasz működését kellett bemutatniuk egy olyan csoportnak, akik a másik
immunválasszal dolgoztak. A közös ellenőrzés az aktív táblán az ábra elemeinek sorba
rendezésével történt.
Az utolsó feladat páros feladat. A munkalapon a párok az aktív és a passzív immunizálás
ábráját kapták meg. Ezek alapján kellett a folyamatokat bemutatni, majd a pár mindkét
tagjának három kérdést kellett feltennie a másiknak, így ellenőrizve annak tudását.
A 2. táblázatban összefoglaltuk az egyes feladatoknál használt szervezési módokat,
módszereket és feladatok által fejlesztett legfontosabb kompetenciákat.
2. táblázat. Az egyes feladatoknál használt szervezési módok, módszerek és a legfontosabb
fejlesztett kompetenciák
Szervezési mód

Módszer

1. feladat

csoportmunka

párosítás illesztés

2. feladat

páros munka

ábraelemzés

3. feladat

egyéni munka

szövegkiegészítés

4. feladat

csoportmunka

sorba rendezés,
ábraelemzés

5. feladat

pármunka

összehasonlítás,
ábraelemzés

Fejlesztett kompetenciák
képi információ kezelése,
kapcsolatba hozás, rendszerezés,
társas aktivitás
képi információ kezelése,
kapcsolatba hozás
írásbeli munka, oksági
gondolkodás
képi információ kezelése,
lényegkiemelés, kapcsolatba
hozás
analógiák felismerése.
kapcsolatba hozás, írásbeliség

Összefoglalva látható, hogy mindkét óra törekedett az interaktív megoldásokra, a
problémák közös megoldására. A bemutatott órák igyekeznek a mai diákok igényeihez
igazodni. Olyan kompetenciákra építenek, amelyeket a mai gyerekek, később a mai
társadalom igényel. Ezek az összefoglaló órák azt is mutatják, hogy a számonkérés is lehet
újszerű. A csoportos, páros és egyéni munkát kombinálva elképzelhető olyan értékelés, ami
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ezek összegzéséből származik. Tapasztalatunk szerint az eredmények ugyanúgy szórnak, mint
a hagyományos témazáró dolgozatoknál, de a dolgozatírási stressz lényegesen kisebb.
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KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
TEREPGYAKORLAT A SZINYEI GIMNÁZIUMBAN
COMPLEX NATURAL SCIENCE FIELD EXERCISE IN THE
SZINYEI HIGHSCHOOL
Tóth Piroska, Kopper Bence
Szinyei Merse Pál Gimnázium Budapest

ÖSSZEFOGLALÁS
A Szinyei Merse Pál gimnáziumban 20 éves múltra tekint vissza a nyári komplex
természettudományos terepgyakorlat lebonyolítása. A foglalkozások során a résztvevő diákok
a biológia, kémia, fizika és földrajz tantárgyakhoz kapcsolódó a tanösvényeken felmerülő
gyakorlati problémákat oldanak meg egyéni és csoportmunkában. A témakörök felépítése
során törekszünk arra, hogy a feldolgozott anyagban együttesen legyen szükség a különböző
tantárgyak tanulása során elsajátított tudás alkalmazására. A résztvevők 9-12. évfolyamos
gimnáziumi tanulók, a foglalkozások csoportos, páros és egyéni feladatok feldolgozásával a
felsőbb évfolyamos diákok segítségével, mentormódszerrel történik. A foglalkozásokat
összegzés, önértékelés zárja, a terepgyakorlatokról jegyzőkönyvek készülnek. A tábor
önköltséges, a szociálisan rászoruló diákok alapítványi támogatásban részesülnek. A létszám
45-50 fő, a lebonyolítás 4 nap, az idei helyszín Mátrafüred.
BEVEZETÉS
Az ember a természet szerves része még akkor is, ha ez a mai gyerekek számára már nem
magától érthető igazság. Az otthoni nevelést és az iskolai nevelő-oktató munkát ez a szemlélet
kell, hogy irányítsa. Az un. humán és reáltudományok egymástól független tanítása, a
gondolkodási mechanizmusok külön kezelése még jobban erősíti az ember és a környezet
eltávolodását. A diák számára átláthatatlan összefüggéstelen lesz a megtanulandó anyag.
Lázadnak a mértéktelen - külön rendszerekben közvetített - ismeretek ellen. Lassan, nehezen
alakul ki a diák egyéni világképe, nem válik belsővé a természet szeretete, ismerete, elveszik
a rendszerek, az információk útvesztőiben. Az interdiszciplináris gondolkodás nem mai
keletű, megtalálhatjuk Németh László tanári módszereiben, Grastyán Endre: A játék
neurobiológiája c. könyvében, vagy Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete c. könyv
filozófiájában. Gyakran nevelünk érdektelen embereket, elfelejtjük, hogy az ember a
természet része, a tudományoknak és a művészeteknek együtt, egymást értelmezve és segítve
kell ezt bizonyítani.
A
természet-környezet
szeretetre-védelemre
nevelés
nem
kizárólag
a
természettudományos tantárgyakat tanító tanárok feladata, igénye, sajátossága, a nevelés
alanyai sem a reáltagozatok diákjai, hanem az iskola tanulói közössége.
A tanórákon tanított tananyag meghatározott, az alkalmazott módszerek objektív feltételek
miatt behatároltak. Hol van az iskola, van-e udvara, szaktantermek felszereltsége egyéb
tényezők.
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A szubjektív tényező a tanár, az ismeretek átadásának forrása. Fontos, hogy ne magányos
ismeretközvetítő legyen, ne csak az AV eszközök értő kezelője, hanem csoportot irányító,
diákjaival és kollegáival kooperáló alkotó személyiség. Fontosnak tartottuk, hogy
kihasználjuk az iskolán kívüli oktatási és nevelési lehetőségeket és egyben élményt adjunk
diákjainknak.
ISMEREM, SZERETEM ÉS VÉDEM
Nevelési-oktatási
módszerünkben
feladatul
tűztük
ki,
az
élményorientált
természettudományi és környezetvédelmi oktatást, tehetségfejlesztést. Tanulóinkat az elméleti
anyag tanításával párhuzamosan kivittük a természetbe, így a természet volt az elsődleges
ismeretszerzési forrás. A nevelési és oktatási feladatunk így kettős, az egyik a
tehetséggondozás a másik a közös élményadás.
A tantervünk sok feladatot tartalmaz. Fejleszteni és formálni kell a tanulók és a környezet
viszonyát, meg kell ismertetni a környezet szerepét a testi és lelki egészségmegőrzésben.
Tudniuk kell a diákoknak az információszerzés többféle lehetőségéről, formáiról. A
megszerzett ismereteket, tapasztalatokat, gyűjtőmunkákat rendszerezniük, új formába
rendezniük is kell. Az ismeretek és a hozzá kapcsolódó szokásrendszerek csak akkor válnak a
mindennapokban használható tudássá, ha beépülnek a tanulók személyiségébe.
Az iskolán kívüli élményorientált oktatás és nevelés fontos módszerei a terepgyakorlat és a
kirándulás. Mindkettő csapatmunkát igényel, ugyanakkor időigényes és pénzigényes feladat.
A tehetség kibontakoztatásának másik módszere a pályázatokon, versenyeken való indulás.
A haszon sokrétű, de tagadhatatlan, hogy rendkívül sok idővel, munkával (csapatmunkával)
jár mind a diákok, mind a tanárok részéről (1. táblázat).
1. táblázat. Iskolánkban a nevelési-oktatási tervbe beépült speciális biológia-kémia
tagozatosok a következő programokon vesznek részt.
Terepgyakorlatok, kirándulások évek
során rendszeresen
Nulladikos tábor helyszínek Mezőfalva,
Cegléd, Mátrafüred
Darules a Hortobágyon
Paks- Atomerőmű látogatás
Solymár Szarkavár
Városliget, parkok
Állatkert, akadályverseny
Kodály körönd – platánok vizsgálata

Pályázatokon, versenyeken való indulás
Szinyeis diáknapi pályázatok
Természet Világa diák cikkíró pályázat
Kitaibel Pál verseny
Csapody Vera verseny
Hermann Ottó verseny
OKTV versenyek
Bugát Pál verseny

TEREPGYAKORLATOK, KIRÁNDULÁSOK
A 14 évesek táborát mi „nulladikos tábornak” nevezzük, hiszen azon tanulóknak kínáljuk
fel ezt a lehetőséget, akik felvételt nyertek a speciális biológia- kémia tagozatos osztályunkba.
A 10-12. évfolyamos tanulók is jönnek, mivel ők már megtapasztalták a kirándulások
vonzerejét. A felsőbb évesek szívesen jelentkeznek csoportvezetőnek, mentornak. Sokszor
nehéz választani köztük, hiszen ez a feladat féléves előkészítő munkát kíván tanártól és
diáktól egyaránt.
A magasabb évfolyambeli mentorokkal együtt dolgoztuk ki a terepgyakorlataink többéves
programját, mindig friss, új ötletekkel gazdagítva és a csoportot alkotó személyekre szabva. A
programunk így mindig ismétlődő, de sohasem azonos az előző évvel. A 2011. évit a 2.
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táblázatban mutatjuk be. A feladatlapokat és a használt segédleteket az iskolában
délutánonként készítettük el a leendő mentorokkal, csoportvezetőkkel.
Tanulás és tanítás! A második szó nem kíván feltétlenül tanárt, esetleg csak a háttérben, a
felkészítő munkában. Az első évben mentorként dolgozó diákok a napi aktuális vetélkedő
lebonyolításában és néhány szervezési feladatban segítettek. A csoportvezetők később egy-két
éves tábori tapasztalattal – iskolai előkészítés után- rendkívül ügyesen vezetik az egyes
biológia és kémia gyakorlatokat, és az újoncok is másképp fogadják az ismereteket az 1-2
évvel idősebb iskolatársaktól.
Kinn a terepen, a tanösvényen található növényzet, a megfigyelt állatok szépsége
mindenkit elbűvöl és észrevétlenül megtanulnak annyi növény- és állatfajt névről szólítani,
amennyit az iskolapadokban ülve egy félév alatt sem tudnak megtanulni.
2. táblázat. Az 2011. éves terepgyakorlat foglalkozási típusai
Közös programok

Csoportfoglalkozás

Egyéni munka

Sár-hegyi tanösvény bejárása gyalogtúra (9 km)
Mátra múzeum megtekintése vezetővel
Kékes megmászása (11 km)
Vadas Jenő Szakközépiskola megismerése iskolai 5. éves
diákvezetőkkel
Fehérjék és a DNS esti előadás
Elektron árverés
Közösségépítő játékok
Együttes napi értékelés a csoportvezetőkkel, mentorokkal
Biológiai alapismeretek:
növényhatározások, levél típusok és virágszerkezet, fajismeret
bővítés, talaj, víz és avarvizsgálat, mikroszkóp és nagyító
használata élő anyagok és abrak felhasználásával
Kémia:
kísérleti eszközök megismerése, használata, növényi
színanyagok kivonása, szétválasztása, észlelések leírása,
tejvizsgálat, vízvizsgálat, talajvizsgálat
Földrajzi alapismeretek:
tájékozódás, GPS használata, térképismeret, felszíni formák
kísérletek önálló elvégzése, jegyzőkönyvkészítés, határozók
használata, fotózás

A foglalkozásokat együtt és kiscsoportban (4-5 fő) tartottuk, forgószínpados módszerrel.
Egy-egy mentor által vezetett foglalkozás 30 percig tartott.
A terepgyakorlat során törekedtünk a játékosságra, az együttes munkára, az élményadásra
(3. táblázat). Célunk volt, hogy a diákok, leendő elsős, felsőbb éves szinyeis, leendő
egyetemista, a volt tanárjelölt és a munkaközösség tanára átélje a folyamatokat, és mint a
természet aktív részese, megértse az összefüggéseket. A megfigyelt jelenségeket mindig
valamilyen formában (jegyzőkönyv, fénykép stb.) rögzítettük diákjainkkal (1-6. kép).
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3. táblázat. SZINYEI MERSE PÁL GIMNÁZIUM BIOLÓGIA – KÉMIA TAGOZAT
TEREPGYAKORLAT (RÉSZLETES PROGRAM)
2011. JÚNIUS 29 – JÚLIUS 1. MÁTRAFÜRED
1. nap
utazás külön busszal, a
szállás elfoglalása a Vadas
Jenő kollégiumban, majd
ismerkedés, játékok,
csoportok kialakítása
illatanyag kereséssel
kirándulás gyalog
Gyöngyösre a Mátra
múzeumba, útközben a Sárhegyi tanösvény bejárása,
elkészített feladatlap kitöltése
csoportmunkával, GPSmegismerése, visszaút
kisvasúttal
foglalkozások
Kémia – vízvizsgálat,
növényi színanyagok
kivonása, pH változások és
növényi színanyagok,
kísérletek,
jegyzőkönyvkészítés
Biológia – elmélet,
morfológia alapismeretek,
növényhatározás a
Növényismeret könyvvel
Játékos feladatok –
elektrongyűjtéses feladatok,
csapatverseny beindítása,
este közösségépítő játékok,
vetélkedő

2. nap
Kékes meghódítása
gyalogtúra – Mátra
növénytani szintezettsége,
geológiája, fajismeret bővítés

foglalkozások, pihenés,
játékok

3. nap
séta az erdészeti
szakközépiskolában ötödéves
tanulók vezetésével
vadaskert emukeltető
megismerése
Csoportfoglalkozások kémia
vízminta – foglalkozások
Biológia – növényhatározás,
talajvizsgálat,
mikroszkopizálás, nagyító
használat morfológiai
alapismeretek
Árverés: elektronok
csoportos és egyéni
értékesítése,
eredményhirdetés,
táborértékelés, táborzárás –
jutalomkönyvek, jelvények,
oklevelek átadása
hazaindulás

este közösségépítő
játékok, közös előadás

A tanultak akkor válnak tudássá, ha beépülnek a tanulók személyiségébe. Fejleszteni és
formálni a tanulók személyiségét az első találkozástól kell. Fontos célunk volt megszerettetni
és megismertetni a környezet a természet szerepét az egészségmegőrzésben, a
mindennapokban.
Az információkat a társaitól kapja, megismeri az információszerzés lehetőségeit és formáit,
a közös élmények, tapasztalatok meghatározzák a társaival és a természettel való kapcsolatát.
Hosszas munkánk során fokozatosan alakulnak át a szeretem, féltem, érdekel kulcsszavak
a tudom, értem, dolgozom érte, megismertetem másokkal is szavakra.
A program végrehajtása során többszörösen megérlelődött bennünk az a gondolat, hogy a
természettudományos tárgyak (fizika, kémia, biológia, földrajz) tanítás igazi forrása maga a
természet. Merjük-tudjuk a gyerekeknek, egymásnak a természet kisebb-nagyobb csodáit,
nyitottabb vagy rejtett szépségeit megmutatni. Egymást tanítva – a tanár a diákot, a diák a
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tanárt, a diák a diákot- a százarcú természet felfedezésével, az együtt átélés mindig a
személyiség jelentős gazdagodása, szerény, de fontos hozzájárulás a ma oly kívánatos
szemléleti átalakuláshoz.

1.-2. kép. Erdész tanulók az Vadas Jenő iskoláról, vadászatról, erdészetről; Szenes Áron volt
tanárjelölt a DNS és fehérjék előadásán tanár, diák és leendő diák

3.-4. kép. Csoportmunka a mini laborban színanyagok kivonása, vízvizsgálat egyszerűen; A
csoportban tanult kísérletet önállóan végzik el

5.-6. kép. Forgómódszer növénytan színes táblákkal, talajvizsgálat szitával mikroszkóppal;
közösségépítés pókhálóval
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket szeretnénk nyilvánítani minden a programban részt vett diákunknak,
kollegáinknak, iskolánkban régebben érettségizett visszatérő volt diákunknak.
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OH, KAPITÁNY, KAPITÁNYOM! – A TANÁR
SZEMÉLYISÉGE
OH, CAPTAIN, MY CAPTAIN! – THE PERSONALITY OF
TEACHER
Zátonyi Szilárd
középiskolai tanár, Veres Péter Mezőgazdasági Szakközépiskola, Győr

ÖSSZEFOGLALÁS
A szaktanár egyéniségének, személyiségjegyeinek fontosságáról,, „varázsáról” szól az
előadás. Nem elég csak a szakmaiságra, módszertani újításokra, kompetencia-központúságra
koncentrálni. Egy olyan tanár, akit elfogadnak a diákjai, szeretnek, tisztelnek, sokkal
eredményesebben végzi munkáját. A legfontosabb szempontok, jellemvonások: partneri
viszony kialakítása, őszinteség, nyíltság, természetesség, szakmai hitelesség, következetesség,
egyenlő bánásmód és értékelés, türelem, empátia-készség, helyzetfelismerő képesség, szeretet
és humor.
„- Oh kapitány, kapitányom! Ki tudja miből van ez? Szabad a gazda! Sehol semmi? Walt
Whitman költeményéből van, mely Abraham Lincolnról szól. Tehát szólíthatnak úgy, hogy Mr.
Keating, vagy a merészebbek úgy, hogy Oh kapitány, kapitányom!”
A fenti idézet a Holt költők társasága című filmből való, gondolom, sokaknak ismerősen
hangzik. Az a jó, ha valóban sokaknak, hiszen a film számomra olyan alapmű, ami – a kitalált
történet ellenére – meghatározó volt tanári pályafutásom, ars poeticám, pedagógusi
hitvallásom alakulásában. A Robin Williams által megformált Mr. Keating alakja testesíti meg
talán a legjobban, hogy milyen az ideális tanár személyisége. Sokat vitatkozunk napjaink
követelményrendszeréről, kompetenciákról, készségekről, interaktív módszerekről, a tanulók
felé közvetített speciális elvárásokról, de ritkán esik szó, hogy hogyan járulhat hozzá a
sikerhez a szaktanár egyénisége, személye, személyes varázsa.
Alapvető fontosságú, hogy a szaktanár partnerként fogadja el és kezelje a tanítványait.
Partnerek a tanulás-tanítás folyamatában. Kölcsönösen követelhetnek egymástól: a tanulók
azt, hogy szaktanáruk tudásának legjavát adva, az időt optimálisan kihasználva értékeket
adjon, a szaktanár pedig azt, hogy diákjai szorgalmukkal, képességeikkel mindent
megtegyenek a tanulás sikeréért. Így egymás elfogadása kölcsönös, a munka hatékony. Nálam
ezt a partneri viszonyt jelzi az is, hogy magázom tanítványaimat, ahogy ők is magáznak
engem. S ez nem jelent sok lépés távolságot, sőt, meghálálják, ha „emberszámba veszem”,
kicsit felnőttként kezelem őket.
Szintén lényeges, hogy a szaktanár „önmagát adja”, ne „szerepet játsszon”. Az őszinteség,
nyíltság, természetesség elengedhetetlen a személyi hitelességhez. A felvett pózt a fiatalok
felismerik, átnéznek rajta, kinevetik, gúnyolják. A tanár „is ember,” gyarló, aki hibázhat,
tévedhet, elfelejthet, lehet rossz napja (de ne mindegyik az legyen). „Nem prédikálhatunk
vizet, ha mi bort iszunk”. Ha a dohányzás ártalmairól beszélünk, nem szerencsés, ha
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szünetben a dohányzószoba kékes füstjébe burkolózunk, s dudorodik a zsebünk a cigarettapaklitól. Itt említem meg az internetes közösségi oldalakon való részvételt. Sokan
idegenkednek tőle, lealacsonyítónak, visszataszítónak, „rangon alulinak” tartják, elítélik.
Engem több közösségi oldalon „bejelöltek” tanítványaim, s én lelkiismeretesen vissza is
jelölgettem őket. Több alkalommal chatelünk, és nem semmiségekről, hanem vagy szakmai
kérdésekről, vagy olyan problémáikról, amit élőszóban talán nem mertek volna megemlíteni,
de írásban talán könnyebb részükről a megnyilvánulás és kommunikáció. Az egyik ilyen
közösségi oldalon rendszeresen felteszek biológiai vagy földrajzi találós kérdéseket,
rébuszokat, rejtvényeket. Erre özönlenek a megoldások, alig várják, hogy fent legyen a
következő kérdés. Tehát a világhálót, és ezen belül az egyébként valóban sok értéktelen és
felesleges, sőt káros tartalmat közvetítő oldalakat is ki lehet használni értékteremtésre,
tanításra. Úgy, hogy azt a gyerekek játéknak élik meg, és mégis tanulnak alatta, formálódik
egyéniségük, érdeklődésük.
A szakmai hitelesség is lényeges: ha valamit netán rosszul mondtam, tanítottam, azt a
legközelebbi adandó alkalommal korrigálhatom, s ezzel „nem esik le a korona a fejemről”.
Örök emlékem, amikor vagy huszonöt éve, egy ősmaradvány-gyűjtő kiránduláson még az
akkor tanszékvezető őslénytanprofesszor-óriás, Géczy Barnabás sem tudta megmondani ott,
helyben, hogy milyen, eocén-kori fosszíliára bukkantunk Dudaron. „ – Ides gyerékeim, még a
törzset se’ tudom, hogy micsoda ez, de hozzátok be a tanszékre és majd megnézzük…”
Bevittük, s egy hónapos kutatómunka után derült ki, hogy mit leltünk. Mondhatott volna
bármilyen tudományos nevet akkor, elhittük volna. Ezzel nem csorbult szakmai nagysága,
hitelessége sőt, még inkább nőtt a szememben. S ezzel ellentétes példa is akadt iskoláskori
előéletemben: egyik volt gimnáziumi tanárom „az agykérgi kosér-sejtekről” tanított (így
szerepelt a tankönyvünk kép-aláírásában), s mikor rákérdeztem, hogy nem véletlenül
kosársejtről van-e szó (sajtóhibás a kép-aláírás), letorkollt. Otthon utánanézett a kérdésnek, s
nyilván kiderült, hogy órán ő tévedett. Később sem ismerte be bakiját, és persze kettesnél
jobbat soha nem értem el nála.
Itt említem meg tantárgyam, a biológia tanításának néhány aspektusát. Hogy miért tudnak
tanítványaim sikereket elérni a Kitaibel-versenyeken, vagy a Természet Világa Tudományos
Diákpályázatán? Mert annak ellenére, hogy „csak” egy városszéli mezőgazdasági
szakközépiskolába járnak, sikerül elhitetnem velük, hogy bennük is rejtőznek szunnyadó
értékek, képességek, és ezeket elő is lehet csalogatni. Hisznek magukban, a munkájukban, kis
kutató-felfedező tevékenységükben. Nem kell, hogy elit-gimnázium színjeles tanulói
legyenek ahhoz, hogy ők is „hozzáírhassanak egy sort a nagy színjátékhoz”. „Ó én, ó élet,
kérdések nem szűnő árja. Hitetlenek végtelen özöne, balgáktól nyüzsgő városok! Mi jó ezek
közt? Ó én, ó élet! Válasz: Az hogy itt vagy, hogy van élet és egyéniség, hogy zajlik a nagy
színjáték és te is hozzáírhatsz egy sort. – ez szintén a Holt költőkből való idézet…És hozzá is
írnak…
Óriási hibát követ el a tanár, ha részrehajlóan értékel, különbséget tesz egyenlő
teljesítmény esetén a tanulók között más, külső szempontok alapján. Beskatulyázni szigorúan
tilos! Nagyon nehéz elvonatkoztatni az értékelést a diák személyétől és mindvégig
következetesnek maradni. Az igazságtalanságra nagyon érzékenyek a tinik, s ha a szaktanár
érzékelteti az esetleges személyes ellenszenvet, unszimpátiát, az súlyos hiba. Bizony 22 éves
pályafutásom alatt én is találkoztam olyan tanulóval, aki bizony nem váltotta ki a
rokonszenvemet, sőt határozott ellenérzéseim voltak. Ennek ellenére roppant módon
vigyáztam, hogy se a tanórai interakciókban, se a számonkérésnél, egyáltalán soha ne
derüljenek ki negatív érzéseim. Remélem - így utólag is -, hogy ő tökéletesen harmonikusnak
ítélné meg egykori tanár-diák kapcsolatunkat. Ide kötném a szeretet kinyilvánítását is. Én nem
vagyok rest az osztályom, vagy épp a tanított osztály szemébe mondani, hogy szeretem őket.
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Nemcsak cselekedeteinkkel, hozzáállásunkkal, apró gesztusokkal lehet a szeretet kifejezni,
hanem élőszóban is. Nyilván csak akkor hiteles, ha őszintén érezzük, s természetes, hogy nem
minden osztályközösség szimpatikus. De amelyik az, ne fukarkodjunk a szeretetünk
kimutatásával. Visszakapjuk, ezt tapasztalatból mondom.
Türelemmel tanítsunk. A természettudományokban sok olyan folyamat, jelenség,
törvényszerűség ismert, ami nem biztos, hogy első hallásra világos és letisztult. Ezek
megértetéséhez bizony türelemre van szükség, ugyanúgy, mint a mindennapi interakciókban
is. A türelmetlen, hisztis, nyűgös tanár ellenszenvet vált ki, nem épp előnyös viselkedés, az
eredményes munka érdekében viszont türelmesnek lenni mindenképp elengedhetetlen.
Nagyon lényeges a szaktanár empátia-készsége. A gyerekek fejével kell gondolkodnunk,
ha el akarjuk magunkat fogadtatni. Ne várjuk el, hogy ők emelkedjenek a mi „szellem-óriás”
szintünkre, nekünk kell megtalálni az ő szintjüket, logikájukat, gondolkodásmódjukat. Ezt
persze nem szabad összekeverni a közönségességgel, a szegényes szókinccsel, a sekélyes
gondolkodásmóddal, az eltévedt értékrendekkel. Egy elvonatkoztatott, absztrahált,
magasröptű eszmefuttatás nem fog célt érni. De egy meggondoltan megfogalmazott, szabatos
érvelés „eljut hozzájuk” és hasznosul.
Pedagógiai érzékkel fűszerezett helyzetfelismerő képességünket se hagyjuk otthon! A
tanórákon rengeteg olyan szituáció fordul elő, amit helyesen kell kezelni, gyorsan kell
reagálni rá, és frappánsan oldani az esetleges feszültséget. Ezek a szituációk adódhatnak
szakmai felvetésekből, a diákok egymás közötti konfliktusából, a tanár felé irányuló
provokációból, tanulói devianciából, és még sorolhatnám. Nyilván nem lehet felkészülni
minden körülményre. De úgy kell bemenni minden órára, hogy felkészülten, higgadtan várjuk
a legváratlanabb történéseket.
Sokan nem fogadják el, sőt, elítélik a humort, mint a tanításban komolytalan, nem
megengedhető stílust. Véleményem szerint a jól elhelyezett, ízléses, találó humor sokkal
inkább figyelemfelkeltő, s egyben feszültségoldó hatású is, s ezzel ismét növeli a pedagógus
órai hatékonyságát. Az bizonyos, hogy egy adott téma, melyben elrejtve humoros-szellemes
gondolatmenet is helyet kapott, „mélyebb nyomot hagy” a tanulóban, mint egy monoton
módon, szárazon előadott fejtegetés. Persze nem mehet át a tanóra egy „stand up comedy”
stílusába sem, az optimális összhang megtalálása a szaktanáron múlik. De ki lehet használni
az apró helyzetkomikumokat, aranyköpéseket, elszólásokat, melyek könnyeddé, de nem
komolytalanná varázsolják a hangulatot. Talán egy konkrétabb példa: Németh Géza, sokak
által ismert geográfus útleírásai a könyveiben és a Természet Világa hasábjain olyan bájos
humorral fűszerezettek, melyek nem kérdőjelezik meg az író hitelességét, szakmaiságát,
komolyságát.
A biológiát csak a tábla előtt krétával tanítani elégtelen. Kiviszem tanítványaimat a
természetbe. Erre ideális a Természetbúvár Szakköröm, mely huszonkét éve működik. Az év
végi kétnapos expedíciók a Börzsönybe, Mecsekbe, Bakonyba, Bükkbe, vagy az Aggtelekikarszt legeldugottabb töbreibe életre szóló, meghatározó élményt jelentenek. A közvetlen
találkozás az élő természettel, az ottani felfedezések igen mély nyomot hagynak bennük. Egy
ritka féltett vadvirág, egy elröppenő madár, egy tovaaraszoló hernyó, egy érdekes alakú
falevél, egy szép ásvány, egy több millió éves ősmaradvány, egy furcsa hang, melynek
tulajdonosát megpróbáljuk megkeresni, számukra apró csoda. Mécs Lászlót hadd idézzem:
„Pillanatnyi kis élmény is lehet csoda, ha csodavárón mégy oda…” (Ökörszem lett a kék
madárból, 1962) S ezzel nemcsak a természet szeretetére, tiszteletére, hanem ökocentrikus,
környezettudatos magatartásra is nevelem őket.
S mindezeket az elvárásokat, személyiségjegyeket egyetemen megtanulni, elsajátítani
lehetetlen. A vérünkben kell, hogy legyen. Erre a hivatásra is úgymond születni kell, kevés a
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pedagógusok között a valódi, tudatos „poeta doctus”, akarom mondani „magister doctus”,
(nem a szakmai, hanem az emberi, lelki oldalára gondolok). „Jó fejnek lenni” nehéz, nem
igazán tanulható tehát, de mégis kötelező. A korszerű és vonzó - kihangsúlyozom a vonzó
jelzőt -, tehát vonzó tanításhoz elengedhetetlen. Mert ebben az esetben, arra kérésre, hogy
„…gyerekek, odébb kéne tolni ezt az iskolaépületet…!” kérésre nem azt válaszolja majd a
diák, hogy „hogyan csináljuk, tanár úr?” hanem azt, hogy „…OK, hány méterrel?”
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VII.1. ENERGIA ÉS KÖRNYEZET
VAN-E AZ ATOMENERGIÁNAK JÖVŐJE CSERNOBIL ÉS
FUKUSIMA UTÁN?
THE FUTURE OF NUCLEAR ENERGY AFTER CHERNOBYL
AND FUKUSHIMA
Aszódi Attila, Boros Ildikó
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
Az 1986-os csernobili balesetet követően húsz évnek kellett eltelnie, hogy az atomenergiáról
újra higgadtan és nyíltan lehessen beszélni mint a villamosenergia-termelés egyik fontos
eszközéről. Másfél hónappal a 25 éves csernobili évforduló előtt újabb atomerőmű baleset
történt, ami rendkívüli módon magára vonta a világsajtó és a közvélemény figyelmét.
Cikkünkben röviden összefoglaljuk, hogy miért következett be a japán fukusimai atomerőmű
balesete, az milyen környezeti és (energia)politikai következményekkel járt, és hogyan
befolyásolhatja mindez az atomenergia jövőjét.
BEVEZETÉS
Az atomenergia sosem tartozott a könnyen megérthető és könnyen „eladható” technológiák
közé. A II. világháborút lezáró, Japánra ledobott két amerikai atombomba hívta fel igazán a
világ figyelmét az atomenergia létezésére, és ez a belépő nem tette egyszerűvé az atomenergia
békés célú alkalmazásának elfogadását, még akkor sem, ha a hadiipari és békés célú nukleáris
alkalmazások sok évtizede és határozottan szétváltak. Az 1986 áprilisában bekövetkezett
csernobili baleset történései tovább erősítették a laikus közönségben az atomenergiával
szembeni félelmeket. Kétségtelen, hogy Csernobil óriási anyagi és – lokális – környezeti
károkat okozott a Szovjetunióban, és az elhibázott kommunikáció, a lakosság nem megfelelő
védelme is hozzájárult a szovjet politikai rendszer bukásához.
Ma egyértelmű konszenzus van arról a szakmában, hogy Csernobil az elhárításon dolgozók
és a lakosság egy kisebb csoportja szempontjából nagy sugárdózist okozó esemény volt,
ugyanakkor az európai lakosság – ezen belül az orosz, fehérorosz és ukrán lakosság zöme –
szempontjából kis dózissal járt, sugáregészségügyi következmények nélkül. Mégis az ezzel
kapcsolatos félelmek, a sajtóban fellelhető túlzások mélyen beépültek a társadalmi-politikai
tudatba, és részét képezik a fejlett emberi társadalom hétköznapi szorongásainak.
A Csernobil utáni két évtizedben az amerikai és az európai kontinensen is több új
atomerőművet helyeztek üzembe, ugyanakkor kétségkívül lassult a fejlődés üteme a 70-es és
80-as évekhez viszonyítva. Ebben az időszakban Ázsiában, ezen belül is Japánban, DélKoreában, Indiában és Kínában töretlen fejlődést mutatott az atomenergia. A kétezres évek
közepén, két évtizeddel a csernobili baleset után lassú fordulat következett be, és a fejlett
világban, többek közt az európai és az amerikai politikában újra higgadtan lehetett beszélni az
atomenergiáról. Ebben egészen biztosan szerepet játszott az is, hogy a klímaváltozás elleni
küzdelem szükségességét ekkorra értette meg a nagypolitika, és az atomenergia a kezünkben
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lévő kevés olyan technológiák egyike, amellyel nagy mennyiségben, stabilan tudunk alacsony
áron szén-dioxid kibocsátása nélkül villamos energiát termelni.
A 2000-es évek közepétől a fejlett országok sorra jelentették be, hogy újra tervezik
atomerőművi kapacitások építését. Finnországban, Franciaországban ténylegesen újblokk
építések indultak meg, az USA komoly állami ösztönzőkkel segíti az építeni szándékozó
cégeket, Litvánia, Lengyelország, az Egyesült Királyság, Bulgária, Csehország, Szlovákia,
Magyarország, Oroszország érdemi gazdasági és politikai lépéseket tett ilyen projektek
előkészítésére. Még a törvényben deklaráltan antinukleáris Németország és Olaszország is az
atomenergia jövőbeli alkalmazásának revízióját fontolgatta. Ebben a helyzetben történt 2011
márciusában a japán fukusimai atomerőmű balesete, ami a második legsúlyosabb az iparág
történetében.
A FUKUSIMAI BALESET
2011. március 11-én Japán keleti partjaitól kb. 130 km távolságban, az óceán alatt egy
rendkívüli erejű, sekély fészkű földrengés történt. A Richter-skálán 9-es magnitúdójú
főrengés a felszabadult energia nagysága szempontjából a világon mért földrengések közül a
4. legnagyobb volt [1]. A földrengés hatására az ország északi részén található atomerőművek
– automatikus biztonságvédelmi működések hatására – rendben, biztonságosan leálltak és
megkezdődött az egységek lehűtése. Japán északi részén ugyanakkor a villamosenergiarendszer összeomlott, mert a távvezetékekben a földrengés számos súlyos károsodást okozott,
továbbá a leálló hő- és atomerőművek kieső kapacitását más forrásokból nem lehetett pótolni.
Az országos villamosenergia-rendszer összeomlása kezdeti eseményként szerepel az
atomerőművek méretezési alapjában, azaz ezt a helyzetet az atomerőművek biztonságosan
kezelni tudják. A földrengés által okozott vízszintes talajszinti gyorsulás ugyan kismértékben
meghaladta a japán észak-keleti partvidékén lévő atomerőművek (Onagawa, Fukusima-1,
Fukusima-2, Tokai) tervezési alapjában szereplő méretezési biztonsági földrengés vízszintes
gyorsulásértékét, de nem tudunk arról, hogy ez érdemi technológiai károsodáshoz vezetett
volna. Ez érthető is, mert a földrengés mechanikai hatásaira való méretezés megfelelő
mérnöki tartalékkal történik.
Az óceán alatt kis mélységben bekövetkező nagy földrengés nem várt, rendkívüli méretű
cunamit váltott ki. A nyílt óceánon 5-6 méter magas hullámok a partvidéken 15-30 méter
magasra erősödtek, és az épített infrastruktúrában óriási pusztítást okoztak. A cunami kb. 500
km2 területen rombolta le a településeket, sodorta el a házakat, utakat, hidakat, vasutakat. A
cunami áldozatainak száma megközelíti a 20 000 főt. Közülük sokan azon a mintegy száz
cunami óvóhelyen veszítették életüket, amelyeket ilyen esetre építettek, de a méretezésük
során a mostaninál jóval kisebb cunamival számoltak.
A Fukusima-1 atomerőmű ugyanebből az okból kifolyólag került fel a veszteséglistára: az
1970-es években üzembe lépett, hat atomerőművi blokkot tartalmazó telephelyen a mérnöki
építményeket maximum 5,7 m magas cunami hullámokra készítették fel, amelyet jelentősen
meghaladott a telephelyet 15 m magas hullámokkal elérő tényleges külső behatás. A cunami
elpusztította az erőmű hűtővíz-ellátásáért felelős vízkivételi művet, valamint az árhullám
behatolt a turbinacsarnokokba, egyéb épületekbe, és működésképtelenné tette a villamos
berendezéseket, ezen belül is az üzemzavari dízelgenerátorokat.
Az atomreaktorok fontos alaptulajdonsága, hogy azokat a láncreakció leállítása után is
feltétlenül hűteni kell, mert a nukleáris üzemanyagban felhalmozódott hasadási termékek
radioaktív bomlása (nem az urán hasadása!) annyi hőt termel, hogy aktív hűtés nélkül az
üzemanyag kazetták néhány óra elteltével megolvadnának. Ezért létfontosságú az energetikai
reaktoroknál a leállítás után a hűtővíz-ellátás és megfelelő üzemzavari áramellátás biztosítása.
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Ha az atomerőmű külső villamoshálózati feszültség nélkül marad, és a telephelyen lévő
összes blokk leáll, az áramellátás csak vészhelyzeti aggregátokról (tipikusan
dízelgenerátorokról) biztosítható. A cunami azonban a Fukusima-1 atomerőműnél mind a
hűtővíz-ellátást (az ún. végső hőnyelő elérését), mind pedig a dízelgenerátorokat tönkretette,
így egy rendkívül súlyos, tervezési alapon túli állapot alakult ki, amelynek során megolvadt
az 1., 2. és 3. reaktorban lévő üzemanyag, valamint sérülés érte az 1., 2., 3. és 4. blokki
pihentető medencét. Az 1., 2. és 3. blokki súlyos baleseti folyamatok több száz kilogramm
hidrogén keletkezéséhez vezettek. Az 1., 2., 3. reaktorok hermetikus védőépületének
megóvása érdekében az operátorok a hidrogén-gőz keverék környezetbe történő lefúvatása
mellett döntöttek, amely során – eddig nem ismert okokból – a hidrogén a reaktorépületekben
felrobbant. A 3. blokki hidrogén egy része a közös szellőzőrendszeri vezetékeken keresztül
átáramlott a 4. blokk épületébe is, ahol később szintén felrobbant, így összesen 4
reaktorépület károsodott súlyosan. A robbanások fokozták a környezetbe kikerülő radioaktív
anyagok mennyiségét, és nagyon komplikálttá tették a helyzet hosszú távú kezelését.
A baleset következtében a reaktorokból jelentős mennyiségű radioaktív anyag került a
környezetbe. A légnemű kibocsátások között a nemesgázok, illékony hasadási termékek
(főként jód, cézium) a fő komponensek. A sérült szerkezeteken keresztül közvetlenül a
tengerbe is történt jelentős mennyiségű folyékony kibocsátás. A telephelyen igen magas
dózisteljesítmények mérhetők, ami komolyan akadályozza mai napig is az elhárítási
munkálatokat. Az elhárításon dolgozók megengedett dóziskorlátját 100-ról 250 mSv-re
emelték, ezt a korlátot eddig – kis mértékben – hat munkás lépte túl, mindannyian az
elhárítási munkálatok elején kapták a jelentősebb többletdózist.
A környező lakosság kitelepítése 3 km-es körzetben már a cunamit követően, március 11én megkezdődött, mivel a dízelgenerátorok kiesésével az üzemeltető számára nyilvánvalóvá
vált a helyzet súlyossága. Másnap 20 km-re emelték a kitelepítési körzetet, ehhez később a
mért dózisviszonyok alapján további településeket csatoltak az erőműtől észak-nyugati
irányban. A kitelepítésen túl további korlátozásokat is be kellett vezetni: egyes helyeken a
csapvíz illetve a friss zöldség fogyasztását tiltották meg egy időre. A közvetlen légköri és
tengeri kibocsátások mostanra a reaktorok zártkörös hűtésének megvalósításával jelentősen
lecsökkentek, a korlátozások teljes feloldásához a szennyezett lakott területeket azonban meg
kell tisztítani.
A kibocsátott radioaktivitás összmennyisége alapján a japán nukleáris hatóság április 12-én
a hétfokozatú Nemzetközi Nukleáris Eseményskála (INES) legmagasabb, hetes szintjére
sorolta be a fukusimai balesetet. Ezt a besorolást korábban csak a csernobili baleset kapta meg
(az INES skálát éppen az 1986-os baleset után dolgozta ki és vezette be a nemzetközi
közösség). Az azonos INES-7-es kategória ellenére sok eltérés van a csernobili és a fukusimai
baleset között. Az 1986-os csernobili baleset közvetlen oka a reaktor rossz reaktorfizikai
tervezése volt, amit csak rontottak az erőmű bizonyos műszaki megoldásai, egy kiterjedt
hermetikus védőépület (konténment) teljes hiánya, illetve a balesetelhárítási terv hiánya.
Fukusima esetében egy extrém méretű külső természeti esemény okozta a balesetet, amelynek
lezajlását nem megfelelő tervezésű műszaki eszközök (pl. a lefúvatás során hibásan működő
szellőzőrendszer) súlyosbították.
Az ukrajnai balesetet következményeként kb. 50 haláleset írható közvetlenül az elhárítás
során elszenvedett rendkívül magas (tipikusan 4 000 mSv-nél nagyobb) többlet dózis
számlájára, emellett kb. 6 000-8 000 többlet rákos megbetegedés várható statisztikai alapon
becsülve az orosz, fehérorosz, ukrán területen érintett lakosság körében.
Fukusima – ahol a jelenlegi becslések szerint a három megsérül reaktorzónából és a 4
érintett pihentető medencéből összesen kb. a csernobili kibocsátás tizede-ötöde került a
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környezetbe (az adatok csak becsültek, egyelőre még nincs pontos, minden fél által elfogadott
érték), alapvetően a konténmenteknek köszönhetően – egészségügyi hatásai várhatóan jóval
korlátozottabbak lesznek: jelen ismereteink alapján a lakosság egészségügyi károsodása nem
várható a baleset következtében. Ennek oka a japán hatóságok gyors döntése a kitelepítésről, a
kitelepítés hatékony végrehajtása, az élelmiszerek és a csapvíz fogyasztásának szakszerű
korlátozása, illetve az a tény, hogy a korábban kidolgozott balesetelhárítási terv alapján
dolgozhattak a hatóságok.
A fukusimai baleset okaival, lefolyásával és következményeivel kapcsolatban további
információk érhetőek el a [2] alatti weblapon.
A BALESET ÉRTÉKELÉSE A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG SZEMSZÖGÉBŐL
A fukusimai tapasztalatok fényében jogosan merül fel a kérdés, hogy létezik-e biztonságos
atomenergia. A kérdés másként is megfogalmazható: mi az a biztonsági szint, amit elvárunk
egy technológiától, ezen belül az atomenergiától, és hogyan lehet a biztonság színvonalát
kézzelfoghatóvá tenni?
Az atomerőműveket villamos energia előállítása céljából építik. A használati funkción
kívül az atomerőműnek azonban biztonsági funkciókat is el kell látnia, hiszen a reaktorban a
működése során nagy mennyiségű, a környezetre veszélyes radioaktív anyag halmozódik fel,
amelynek a kedvezőtlen biológiai hatásaitól meg kell óvni a környezetet, az élőlényeket. Az
atomerőmű tervezése, építése és üzemeltetése során tehát alapvető cél, hogy a környezet és a
lakosság elfogadhatatlan többlet sugárterhelését elkerüljük. E cél elérése érdekében három
alapvető biztonsági funkciót kell ellátni:
1) a nukleáris láncreakciót mindenkor hatékonyan kell tudni szabályozni, szükség esetén
a reaktort le kell tudni állítani és leállított állapotban kell tudni tartani (röviden:
reaktor szabályozása és lezárása);
2) a reaktorban megtermelődő hőenergiát mind normál üzemben, mind pedig
üzemzavarok során és leállított állapotban el kell tudni szállítani (üzemanyag hűtése);
3) meg kell tudni akadályozni, hogy az erőműből a radioaktív anyagok kijussanak a
környezetbe (radioaktivitás benntartása).
A biztonsági funkciók akkor teljesíthetőek, ha az atomerőművet a normál üzemen túl a
reálisan elképzelhető eseményekre, üzemzavarokra is méretezzük, vagyis felkészítjük az
elképzelhető rendkívüli események és üzemzavarok lekezelésére. Az atomerőmű tervezési
alapjában ezért a létesítmény és rendszereinek, rendszerelemeinek mindazon jellemzői,
valamint a rendszerek, rendszerelemek által ellátni szükséges funkciók szerepelnek, amelyek
megléte szükséges a várható üzemi események és feltételezett kezdeti eseményekből
származó tervezési üzemzavarok ellenőrzött kezeléséhez a meghatározott sugárvédelmi
követelmények betartása mellett.
A magyar szabályozás – összhangban a nemzetközi irányelvekkel – előírja, hogy minden
olyan kezdeti eseményt, amely százévente vagy ennél gyakrabban bekövetkezhet az erőmű
üzemideje során, várható üzemi eseményként kell kezelni, és a szabályozórendszereket,
valamint a személyzetet úgy kell felkészíteni, hogy az összes ilyen eseményből származó
problémát el lehessen hárítani anélkül, hogy az erőmű radioaktív kibocsátásai meghaladnák a
normál üzemi korlátokat. Az erőműnek egy ilyen esemény után működőképesnek kell
maradnia. Várható üzemi események kiinduló eseménye lehet például a turbina kiesése, egyes
szelepek, szivattyúk kiesése, meghibásodása, hibás emberi beavatkozás miatti téves működése
vagy üzemképtelensége.
A tervezési üzemzavarok olyan kezdeti eseményekből kiinduló eseménysorok, amelyek a
várható üzemi eseményeknél jóval ritkábban fordulhatnak elő, de esetükben a biztonsági
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rendszerek működésére, az operátorok hatékony közreműködésére lehet szükség annak
érdekében, hogy a lakosság és a dolgozók többlet sugárdózisa a hatósági határértékek alatt
maradjon. Bizonyos tervezési üzemzavarok esetén a reaktort körülvevő hermetikus
védőépületre (konténmentre) mint mérnöki gátra is szükség lehet a radioaktivitás
visszatartásához. Az előírások szerint tervezési üzemzavarként kell figyelembe venni minden
olyan – az erőműből induló – belső eredetű kezdeti eseményt, amely százezer évente vagy
annál gyakrabban előfordulhat (pl. egy fontos hűtőrendszeri cső eltörése, a reaktorzónát
hűtővízzel ellátó fő keringető szivattyúk egyidejű kiesése, egy mérő- vagy beavatkozó
rendszer meghibásodása, tűz az erőműben stb.), míg külső eredetű kezdeti eseményeknél
(tornádó, szélvihar, földrengés, áradás stb.) a tervezési alap részeként kell figyelembe venni a
tízezer évente vagy annál gyakrabban bekövetkezhető eseményeket. A tervezési üzemzavarok
után az atomerőmű nem feltétlenül marad működőképes, de egy ilyen eseménysor nem
vezethet a lakosság és a dolgozók dóziskorlátnál nagyobb sugárterheléséhez.
A tízezer évnél ritkábban bekövetkező külső eredetű eseményeket, valamint a százezer
évnél ritkábban bekövetkező belső eredetű eseményeket nem vesszük figyelembe a tervezési
alapban, mert ezek olyan kis valószínűségűek, olyan ritkán fordulhatnak elő, hogy az
atomerőművet nem lehet racionálisan felkészíteni a lekezelésükre. Mivel ezek nincsenek a
tervezési alapban, de előfordulási valószínűségük nem nulla, ezért tervezési alapon túli
baleseteknek nevezzük őket. A tervezési alapon túli balesetek közül azokat, amelyek a
reaktorzóna sérüléséhez vezetnek, és így az erőmű szempontjából végzetesek lehetnek, súlyos
balesetnek nevezzük. Az atomerőmű fent leírt lehetséges állapotait, a tervezés során
figyelembe vett kezdeti eseményeket az 1. ábrában foglaltuk össze.
Az atomerőmű működésével járó maradék kockázat csökkentése érdekében a mélységi
védelem elve alapján (ld. 2. ábra) a kis valószínűségű tervezési alapon túli balesetek lefolyását
elemzik, és kiegészítő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az ilyen extrém kis
valószínűségű, de nagy radioaktív kibocsátást eredményezhető események környezeti
következményeit csökkenteni lehessen, és a végcélt, a lakosság egészségének megóvását meg
lehessen valósítani. Egy nagy környezeti kibocsátással járó esemény során az utolsó eszköz a
lakosság védelmében az ún. balesetelhárítási intézkedési terv (BEIT) alkalmazása, amikor a
katasztrófavédelem és a rendőrség bevonásával, előre leírt forgatókönyv szerint, előkészített
eszközök segítéségével (pl. gyorstájékoztatás, elzárkóztatás, kitelepítés stb.) akadályozzák
meg, hogy a lakosságot határértéknél nagyobb többletdózis érje.
A japán fukusimai atomerőmű tervezése során számoltak cunamival, a méretezési alapban
szereplő cunami árhulláma maximum 5,7 m magas volt. Ezt az értéket a március 11-i cunami
közel háromszorosan haladta meg, így az erőmű létfontosságú rendszerei károsodtak, az
atomerőmű blokkjai tervezési alapon túli súlyos baleseti állapotba kerültek. Mivel a
biztonsági rendszerek terhelése jelentősen meghaladta a tervezési értékeket, ezek a rendszerek
nem tudták ellátni feladatukat, így az erőmű biztonsági funkciói is sérültek. Azonban a
mélységi védelem elvének helyes alkalmazásával, a balesetelhárítási intézkedési terv
eszközeinek segítségével a lakosság és a dolgozók védelmét jól valósították meg a japán
szakemberek még úgy is, hogy a földrengés és az extrém nagy cunami következtében az
erőmű körüli területeken nagyon mostoha körülmények uralkodtak. A legfontosabb célt, a
lakosság egészségének megóvását sikeresen teljesítették.
Ezen a ponton ki kell emelnünk, hogy Fukusimában a méretezési cunami nagyságát annak
idején nem valószínűségi alapon határozták meg, hanem a történelmi földrengések és
cunamik értékelése alapján. A 2011 októberében rendelkezésre álló legújabb adatok alapján
[3] 2008-ban készült egy olyan új cunami elemzés, amely 10 méter magas árhullámot
meghaladó cunamit is lehetségesnek tartott a telephelyre, ennek az új eredménynek a
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részletesebb elemzését, és az ebből származó biztonságnövelő intézkedéseket az erőművet
üzemeltető TEPCO cég 2011 márciusáig azonban nem hajtotta végre. Az esetleges
felelősségek tekintetében a jövőben új információkra lehet még számítani. Érdekes körülmény
ugyanakkor az is, hogy ez a 2008-as új elemzés sem valószínűsített 15 méter magas cunamit.

1. ábra. Atomerőművi események és állapotok
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2. ábra. A mélységi védelem elve
OBJEKTÍV KOCKÁZAT, SUBJEKTÍV FÉLELEM
Öveges József professzor „Sugárözönben élünk” könyvcímét transzformálva
mondhatnánk, hogy kockázatözönben élünk. Az élő szervezetekre folyamatosan különböző
kockázatok leselkednek, melyek veszélyeztetik épségüket vagy éppen életüket. A kockázat a
matematikai definíció szerint egy adott esemény bekövetkezésének valószínűsége
(gyakorisága) és az esemény súlyosságának, lehetséges kedvezőtlen következményének
szorzata.
Több különböző felmérés készült már arra vonatkozóan, hogy az egyes energiahordozók
bázisán megtermelt villamos energia előállítása mennyi halálos áldozattal jár, figyelembe
véve az adott technológia teljes folyamatát (a bányászattól az erőműveken át a
hulladékkezelésig). A 3. ábrán látható, hogy az olaj és a szénfelhasználás okozza messze a
legtöbb halálesetet, TWh-nként 35 illetve 25 halálesettel (1 TWh = 1 milliárd kWh). A
nukleáris energiatermeléssel átlagosan kevesebb, mint 1 haláleset jár TWh-ként. Az
adatokban természetesen Csernobil következményei is szerepelnek. Tehát a tapasztalatok
alapján objektíven értékelve az atomenergia kockázatait megállapítható, hogy az emberek
egészségére gyakorolt hatás szempontjából az jelentősen elmarad a fosszilis vagy éppen a
biomassza alapú villamosenergia-termelés kockázataitól.
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3. ábra. Az egyes villamosenergia-termelési módok átlagos egészség-károsító hatása (TWh
megtermelt villamos energiára jutó halálesetek száma) az ExternE projekt adatai alapján [4]
Az adatok birtokában nehezen érthető, hogy miért övezi mégis akkora félelem a nukleáris
energiatermelést. Ha kicsi a kockázata, miért nem tudja mégsem a társadalom (vagy annak
egy számottevő része) elfogadni ezt a technológiát? Szintén furcsa lehet, hogy a fukusimai
balesetet okozó extrém cunami húszezer áldozata fölött miért siklott át a világsajtó néhány
nap alatt, és miért lett hónapokra vezető hír, hogy mi történik a fukusimai atomerőműben,
miközben a lakosság körében ennek nem volt halálos áldozata és az nem is várható az előző
fejezetben leírtak értelmében, valamint a lakosság egészségkárosodásával sem kell számolni?
Meg kell állapítanunk, hogy az objektív, számokban mérhető, statisztikai adatokon alapuló
kockázat és a társadalom, valamint az egyének szubjektív félelemérzete teljesen szétválik,
egymástól független effektusokat mutat.
A nukleáris ipar nincs egyedül ezzel a problémával: a repülést hasonló, eltúlzott szubjektív
félelem övezi. Amerikai közlekedési baleseti adatokat elemezve megállapítottuk [5], hogy a
közutakon átlagosan 94 millió utas-kilométerenként van közúti baleset miatt 1 halálos áldozat,
míg a légiközlekedés baleseteinek kockázata 1 haláleset 3,2 milliárd utas-kilométerenként.
Tehát a valós adatok alapján 33-szor kisebb a repülés kockázata, mint a közúti közlekedésé.
Az objektív kockázattól elváló szubjektív félelemérzet legfőbb motívumait az 1.
táblázatban foglaltuk össze Lundgren és McMakin [6] munkája alapján. A táblázatból kitűnik,
hogy a társadalom sokkal inkább elutasít valamit, ha az mesterséges eredetű (ld. Fukusima),
és jobban elfogadja (még a katasztrofális következményeket is), ha a jelenség természeti (ld.
cunami). Ha egy katasztrófa következményei térben és időben koncentráltan jelentkeznek (ld.
repülőgép baleset), az növeli az elutasítást, míg a térben és időben elszórt események
áldozatait (ld. közúti balesetek) a társadalom jobban elfogadja. Az is egyértelmű, hogy ha
valamit magas médiafigyelem övez, attól a társadalom jobban fél, mint azoktól az
eseményektől, amelyekről a média ritkábban számol be, vagy kevésbé dramatizálva mutatja
be az eseményeket. Ez a nagy, koncentrált katasztrófákat okozni képes emberi tevékenységek
társadalmi elfogadását csökkenti, még akkor is, ha ezek a katasztrófák ritkák és korlátozott
hatásúak.
Tovább növeli a társadalom elutasítását, ha a vizsgált tényező (esetünkben egy esetleges
nukleáris baleset) azonnali hatásokkal járhat, ha a hatások gyermekeket is érinthetnek, ha a
társadalom eleve bizalmatlan az üzemeltető céggel vagy az állami intézményekkel,
hatóságokkal szemben, ha az okozott károsodás visszafordíthatatlan, vagy jelentős változást
okozhat az életvitelben. Fontos szempont, hogy a túlságosan pozitív hangvételű üzenetek is
csökkentik
a
társadalom
elfogadását,
szemben
az
objektív
hangvétellel.
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1. táblázat. A társadalmi elutasítás néhány szempontja [6]
Szempont
Katasztrofális
következmények lehetősége
Személyes irányítás szintje

Félelem szintje
Önkéntesség
Gyerekekre gyakorolt
hatások
Médiafigyelem
Eredet
Intézményi bizalom
Balesetek története
Áldozatok
személyazonossága
Előnyök eloszlása

Elutasítás
Térben és időben koncentrált

Elfogadás
Térben és időben elszórt

Az egyéntől független
személy vagy szervezet által
irányított
Nagy félelem övezi
Nem önkéntes
Valószínűleg jobban érint
gyerekeket
Magas
Mesterséges
Bizalmatlanság övezi
Jól ismert balesetek a
múltban
Közeli hozzátartozók

Az egyén által irányított

Az előnyök és a kockázatok
eloszlása nem azonos

A kockázatok és az előnyök
kb. azonos eloszlásúak

A társadalom közönyös
Önkéntes
Kevéssé valószínű, hogy
gyerekeket érint
Ritkán említve
Természetes
A bizalom fennáll
Nincsenek (ismert) balesetek
Statisztikai áldozatok

A Lundgren és McMakin [6] nem említik, de mi úgy gondoljuk, hogy a mai fejlett világ
társadalmi berendezkedése miatt a politikának kitüntetett szerepe van egyes események és
technológiák társadalmi elfogadásában: a politikusok gyakori újraválasztása, a szereplési és
népszerűség szerzési kényszerük miatt a politikai szereplők gyakorta használják a média és az
emberek figyelmének felkeltésére a szubjektív félelmet, mint eszközt. Ha végiggondoljuk az
1. táblázat szerinti szempontokat, számos – médiafigyelmet kiváltó politikai vagy zöld
mozgalmár – akció motivációja jól nyomon követhető. Ezek az akciók önmagukban nem
befolyásolják a valós társadalmi kockázatot, csak a szubjektív félelmet erősítik.
VAN-E JÖVŐJE AZ ATOMENERGIÁNAK?
Jelen pillanatban nehezen megbecsülhető a fukusimai baleset hatása az atomenergetika
jövőjére. Németország vezető politikusai (belpolitikai, választási szavazatszerzési okokból, az
érdemi szakmai egyeztetéseket mellőzve) a baleset után szinte azonnal jelezték: 2022-ig
végleg feladják a nukleáris erőművek alkalmazását, és nemrégiben hasonlóan döntött a svájci
parlament is, itt 2034-ig tervezik az ország öt nukleáris termelőegységeinek bezárását,
amelyek jelenleg a villamos energia 40%-át adják. Nem túlságosan meglepő, hogy Japán is az
atomerőművek feladását tervezi, ennek lehetőségét egy újonnan felállított parlamenti
bizottság vizsgálja.
Számos más ország (pl. Oroszország, Kína, Dél-Korea, India, USA, Csehország,
Finnország) azonban kiállt a nukleáris erőművek további alkalmazása mellett, azzal érvelve,
hogy az általuk okozott többlet-kockázat még mindig kisebb, mint az a kár, amelyet az
atomenergia elhagyása okozhat. Reálisan tekintve jelenleg nem elképzelhető az
atomerőművek kiváltása pusztán megújuló energiaforrásokkal, ezért az atomenergiáról
lemondó országok újra nagyobb arányú fosszilis felhasználást, és ezzel növekvő szén-dioxid
és más károsanyag-kibocsátást vállalnak.

202

Fizika – Energia és környezet
Miután belátható időn belül nem lehetséges az atomenergia kizárása a villamosenergiatermelésből, egy feladatunk lehet: még tovább növeljük az atomerőművek biztonságát,
tanulva a fukusimai tapasztalatokból. A fukusimai események eddigi elemzései azt mutatták,
a baleset fő oka a tervezési alap nem megfelelő megválasztása és a súlyosbaleset-kezelési
eljárások hiányos kidolgozása lehetett, de hiányosságok voltak az erőmű vezetésében és a
kommunikációban is.
A tanulságok pontos levonása és hasznosítása évekig is eltarthat, az első lépéseket azonban
már megtették az atomerőműveket üzemeltető országok. Az EU elrendelte valamennyi
nukleáris blokk célzott biztonsági felülvizsgálatát a fukusimai tapasztalatok alapján (ezek az
ún. stressz-tesztek), de a többi ország is hasonló – legfeljebb kevésbé központosított –
felülvizsgálatot hajt végre. Az erőművek biztonságának értékelése mellett a nukleáris
biztonságot felügyelő hatóságok és a törvények, szabályzatok felülvizsgálata is várható.
Ezen lépések eredménye – hasonlóan az 1979-es TMI, és az 1986-os csernobili balesetek
utóéletéhez – várhatóan a nukleáris biztonság további fokozása, és a még biztonságosabb
reaktortípusok elterjedése lesz.
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MIÉRT NEM MŰKÖDNEK A JELENLEG ISMERT MEGÚJULÓ
ENERGIA-TECHNOLÓGIÁK?
WHY DO PRESENT RENEWABLE ENERGY
TECHNOLOGIES FAIL?
1

2

Jánosi Imre1,2

ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
ELTE Kármán Környezeti Áramlások Laboratórium

ÖSSZEFOGLALÁS
Közismert tény, hogy a fosszilis tüzelőanyagok véges mennyiségben állnak rendelkezésünkre,
az átállás a „megújuló” energiaforrásokra valójában már el is kezdődött. Azonban ha
alaposabban megvizsgáljuk a jelenleg ismert és kiforrottnak tekinthető technológiák korlátait,
kiderül, hogy valójában még integrálva sem képesek ezek a mai szinten az alapellátás
biztosítására: először is a „hagyományoshoz” képest rendkívül alacsony a megújuló források
fajlagos energiasűrűsége, továbbá időben és térben is erősen ingadozik a hozzáférhetőségük.
Ha nem sikerül egy még nem ismert „forradalmian” új technológiát kialakítani, az egyetlen
(elvi) megoldást az olcsó, nagykapacitású energiatárolás kidolgozása jelentheti.
BEVEZETÉS
1870 körül, az iparszerű kitermelés kezdetén, az olaj szerepe ugyanúgy marginális volt,
mint manapság a (valódi) megújuló forrásoké, melyek részaránya az összfogyasztáson belül
kevesebb mint 1%. A XX. század elején azonban gőzerővel elindult a nagy átállás, ami
meglepő sebességgel és intenzitással zajlott le országról országra, és a jelenlegi
„olajcivilizáció” kialakulásához vezetett. A fokozódó egyoldalúságnak a kockázatára
figyelmeztetett az 1973-as első és az 1979-es második olajválság, azonban a globális
fogyasztási adatokat szemlélve ennek sem látható komolyabb hatása, talán a növekedés
sebessége esett valamelyest. Ma a világ energiaszükségletének kevesebb mint 40 %-át fedezi
az összes, nem olaj- vagy gázalapú forrás (szén, atommaghasadás, biomassza, víz, közvetett
vagy közvetlen napenergia és a föld belső hője) [1].
A világon újonnan felfedezett ásványi olaj mennyisége a nyolcvanas évektől kezdve
folyamatosan csökken – olyannyira, hogy a kilencvenes években a fogyasztásnak kevesebb
mint felét pótolták új feltárások. A földgázzal kicsit jobb a helyzet, a jelenlegi szint mellett
kb. 70, a becsült bővülés (elsősorban Kína, India, Brazília, stb. megugró igényei) esetén kb.
40 évre biztos készletek állnak rendelkezésre. A kőszén megőrzi jelenlegi meghatározó
szerepét (22 % a teljes mérlegben). Ezen belül az erőművi felhasználás 70 %-os aránya
tovább bővül, az acélgyártás igénye önmagában is 15 %, a háztartási felhasználás ezek mellett
elhanyagolható (3 %). Szerencsére a bizonyított készletek a jelenlegi fogyasztás mellett is
vagy 200 évig kitartanak [1].
A fosszilis energiahordozókon kívül minden egyéb részaránya nagyjából 20 %, ezen belül
az atomerőművek járuléka 6 %, a maradék 14 % az úgynevezett „megújuló” forrás. A
valóban megújuló, azaz az időszakos fogyasztást a Napból érkező energiából teljes mértékben
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pótló hordozók részaránya kevesebb, mint 1 %, és az előrejelzések szerint ez a következő
egy-két évtizedben nem is fog nagyon változni. A fennmaradó rész a klasszikus biomassza és
főleg a fejlett országokban jellemző hulladék égetésére jut. A továbbiakban sorra vesszük,
hogy a közeljövőben miért nem várható a jelenleg ismert alternatív energiahordozók javára
jelentős átrendeződés [2].
GEOTERMIKUS ENERGIA
A maghasadás (és esetleg a jövőben kihasználható magfúzió) kivételével az egyetlen, nem
a Napból érkező energia forrása a Föld belső hője. A felszínre érkező belső hőáram
felmérésére a legmegbízhatóbb információt a mélyfúrások során rutinszerűen elvégzett
hőmérsékletmérések nyújtják. Szerencsére ilyen adatok több tízezernyi helyről hozzáférhetők,
mind szárazföldi, mind óceáni fúrásokból. A 1. ábra (balra) a felszíni hőáramsűrűség
(hőfluxus) rendkívül inhomogén földrajzi eloszlását mutatja be, a „forró” pontok többsége
egybeesik a tektonikus lemezek éleivel.

1. ábra. Balra: A felszíni hőáramsűrűség globális eloszlása, mW/m2 egységekben. Jobbra: A
világ legnagyobb geotermikus erőművében (The Geysers, USA) előállított gőzmennyiség,
bepumpált víztérfogat 109 font/év egységben, valamint az M ≥ 1,2 szeizmikus események
száma (skála jobbra) 1979 és 1999 között.
A geotermikus energiával kapcsolatban számos „mítosz”, megalapozatlan információ
kering a köztudatban, az első mindjárt a mennyiségével kapcsolatos [3]. A felszíni hőáram
globális átlagértéke kb. 87 ± 2 mW/m2 (mW = milliwatt, 10–3 watt). A hideg helyeken (pl.
Európa) ez az érték csak 46 mW/m2, míg Izland környékén eléri a 136 mW/m2 szintet.
Hazánk területe a földrészen meleg helynek számít, 90 – 100 mW/m2 (0,09 – 0,1 W/m2)
körüli értékekkel. Viszonyítási alapként nem árt felidézni, hogy a Napból érkező sugárzási
energia éves középértéke nagyjából 125 W/m2 (lásd a következő szakaszban), kiátlagolva az
ország egész területére, azaz a belső hőnél majdnem 1500-szor több. Szemléletes
összehasonlító adat, ha Magyarország teljes energiafelhasználását területi átlagként fejezzük
ki, ami a 2008-as évben 0,41 W/m2 körül alakult (ez az érték azóta inkább csökkent a
folyamatos üzemanyag-drágulás miatt). Eszerint, ha a geotermikus energia minden
„morzsáját” veszteség nélkül sikerülne az ország minden négyzetcentiméteréről csapdába
ejteni (ami ugye elvileg is lehetetlen), akkor is csak a szükségletek negyedére lenne „fedezet”.
A következő mítosz a geotermikus energia kimeríthetetlenségével kapcsolatos. A világ
legnagyobb, ipari léptékű áramtermelésre legrégebben használt geotermikus erőműrendszere
San Franciscótól 120 km-re, északra található. A több mint 350 furattal rendelkező, 23
különálló erőmű névleges összkapacitása 1500 MW (összehasonlításképpen: a felújított paksi
blokkok egyenként 500 MW teljesítményűek), ám a termelő kapacitás ennek csak 63 %-a, kb.
950 MW. Az 1. ábra jobb oldali grafikonján jól látható, hogy az 1987-es év
csúcsteljesítménye után a generátorok hajtására megfelelő minőségű gőz mennyisége
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folyamatosan csökkent, majdnem a felére. Ez részben a túlzott tempójú kitermelés
mellékterméke (a természetes kürtők mellé százával készültek a mesterséges furatok), részben
a nyolcvanas évek elején kezdődött hideg vizes visszatáplálás miatt bekövetkezett
hőmérséklet-csökkenés nem kívánt következménye (10 °C hőmérsékletesés már elég ahhoz,
hogy gazdaságtalan legyen az áramtermelés). Nem véletlen, hogy a csúcsévet követően
lefékezték a bepumpálást, reménykedve a forró réteg mielőbbi visszamelegedésében. Erre
azonban még várni kell, a jelenlegi bizonytalan becslések szerint nagyjából 50–300 (!!) évet,
melynek legfontosabb fizikai oka a kőzetek rossz hővezetőképessége.
A további tévhitek közé sorolhatjuk azt is, hogy a geotermikus energia „végtelenül”
környezetbarát, hasznosítása semmiféle kockázattal nem jár [3]. A szakemberek körében jól
ismert tény, hogy minden olyan helyszínen, ahol gazdaságos méretű gőzfejlesztést próbáltak
ki, nagymértékben fokozódott a szeizmikus aktivitás (1. ábra, jobbra). A legközelebbi példa a
svájci Bázel közepén felépült kísérleti törpe-erőmű, ami beindítása után pár nappal egy 3,4-es
erősségű földrengést váltott ki. A károk nem voltak jelentősek, ám a pánik annál inkább,
végül a közvélemény nyomására a kísérleti állomást 2009 decemberében véglegesen bezárták.
KÖZVETLEN NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS
A légkörön kívül a Napból érkező sugárzás átlagos intenzitása 1366 W/m2 (Napállandó),
éves ingadozása ± 3,4 %, a nagyjából 11 éves napciklus (lásd napfoltok) alatt további ± 0,1
%, hosszabb időszakokban egyéb változásokkal együtt. Ez az energia széles spektrumon
oszlik el, ám a csúcsa a látható fény tartományába esik. A teljes mennyiség nem érkezik a
felszínre: jó része a légkör magasabb rétegeiről visszaverődik (pl. felhők), és intenzitását a
Föld görbültsége tovább csökkenti. Egy valódi besugárzási adatsort mutat a 2. ábra,
Budapesttel megegyező földrajzi szélességű mérési pontban. A hosszú idejű átlag nagyjából a
Napállandó egytizede, ami még így is vagy háromszázszor több, mint a már említett teljes
hazai fajlagos fogyasztás (0,41 W/m2).

2. ábra. Kétévnyi felszíni besugárzási adat (3 órás átlagértékek) Magyarország közepén (47,25
°É, 19,50 °K), az ERA-Interim adatbankból. Vízszintes vonalak mutatják a hosszú idejű
átlagot (124,8 W/m2). Alul két hónapnyi szakasz kinagyítva.
Gondoljuk át annak a lehetőségét, hogy hazai villamosenergia fogyasztásunkat (ez a teljes
energiamérlegen belül kb. 40 %-ot jelent) kizárólag napelemekkel elégítjük ki. A legjobb,
még megfizethető árú panelek energiaátalakító hatásfoka nagyjából 20 % körüli. Maximális
névleges teljesítményüket 1000 W/m2 merőleges besugárzás esetén hitelesítik (ekkora
körülbelül az intenzitás Spanyolország déli részén, nyaranta, ebédidőben). Nálunk a
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csúcsértékek sem érik el ezt a szintet (2. ábra). Az éjszakai üzemszünetet és minden egyebet
figyelembe véve, nemigen számolhatunk 25 W/m2-nél lényegesen nagyobb, hosszú idejű
átlagértékkel. Ha még a nagyon erős, évszakos ingadozásra is tekintettel lennénk (a várható
átlagos „termelés” telente 4–5 W/m2 értékre zuhan), akkor a meglévő 8,8 GW-nyi
hagyományos erőművi kapacitáshoz mintegy 1800 km2 felületre lenne szükségünk. Ez az
ország területének mindössze két százaléka, alig nagyobb, mint három Balaton. Ha télen
egyéb energiaforrást is használunk, vagy eleget spórolunk, akkor tulajdonképpen megteszi
320 km2 is. A baj csak az, hogy a kívánt átlagos teljesítmény a nulla és az igény nyolcszorosa
között ingadozva állna rendelkezésünkre, a beruházási költségekről nem is beszélve. A cikk
írásának időpontjában ezek szépen csökkentek, majdnem 3,5 euró/W szintig (áfa nélkül). A
panelek egy komplett energiarendszerben a beruházás felét viszik el, egy nagybani vevőnek
viszont nyilván járnak kedvezmények. Legyen a teljes telepítési ár 5 euró/W, a névleges
csúcsteljesítmény ugyebár 200 W/m2, ez 1 km2 esetén pontosan 1 milliárd eurót jelent (a
magyar éves GDP kb. 200 km2-re lenne elegendő) [2].
SZÉLENERGIA
A szélenergia hasznosítás fizikai alapjai egyszerűek, és jól ismertnek tekinthetőek. Az
áramlás teljesítménysűrűsége (egységnyi felületen és egységnyi idő alatt áthaladó légtömeg
mozgási energiája) a szélsebesség harmadik hatványával és a levegő sűrűségével arányos, így
a meteorológiai paraméterek alapján könnyen meghatározható. Az összes mozgási energia
nyilvánvalóan nem nyerhető ki (ehhez olyan „turbina” kellene, amely mögött leáll a levegő),
az elvi határ az ún. Betz limit (59,3 %). További veszteségek is fellépnek, de a legkorszerűbb
erőművek lassan megközelítik az 50 %-os hatásfokot (ez a Betz limit 84 %-a).

3. ábra. Balra: Egy Enercon E-40 típusú turbina gondola magasságában (65 m) mért
szélsebesség értékek normált hisztogramja (oszlopok, 10 perces átlagok, 3 üzemév adatai),
valamint teljesítmény görbéje (folytonos vonal, jobboldali skála). Jobbra: A kimenő
elektromos teljesítmény egy heti mért idősora (10 perces átlagok, 2004 első hete) ugyanezen
turbinánál. Három év kapacitás faktorai: 20,76 %, 22,33 %, 20,27 % (lásd a szövegben).
A szélerőművi energiatermelés legnagyobb problémája, hogy maga az erőforrás
szokatlanul megbízhatatlan, a szél néha fúj, néha (nálunk többnyire) nem. Az ingadozások
rövid időtartamok alatt is rendkívül nagyok lehetnek (turbulencia), és kivételesen nehéz az
előjelzésük. A szélsebesség értékek egy adott helyen erősen ferde gyakorisági eloszlást
mutatnak, egy példa látható a 3. ábra bal oldali grafikonján (3 év turbina-torony mérései
Mosonszolnok közelében). A modern turbinák teljesítmény-görbéi (elektromos kimenő
teljesítmény a szélsebesség függvényében) a maximális értéktől eltekintve nagyon hasonlóak
ahhoz, mint amit a folytonos vonal illusztrál ugyanezen a grafikonon. A generátorok
meghajtásához szükséges minimális szélsebesség („cut-in” érték) általában 2,5-5 m/s, e fölött
a kimenő teljesítmény a szélsebesség közel harmadik hatványával nő. 11-13 m/s körül
szükséges az aktív turbina-kontroll bekapcsolása, amit a lapátok hajlásszögének
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változtatásával érnek el. Ebben a tartományban a kimenő elektromos teljesítmény egy
konstans érték (a névleges teljesítmény platója) körül ingadozik. Túlságosan erős szélben a
lapátokat és a tornyot is kritikus mechanikai terhelés érheti, ezért biztonsági okok miatt 25
m/s sebesség körül („cut-out” érték) a turbinákat leállítják. Az alacsony átlagos szélsebességű
helyeken az elektromos teljesítmény nem egyszerűen csak elmarad a névértéktől, hanem a
természetes sebességingadozások a teljesítmény görbe nemlineáris szakasza miatt extrém
fluktuációkat produkálnak. Ettől függetlenül is egy szélturbina elektromos teljesítménye
folyamatosan ingadozik a nulla és a névérték között, példaként bemutatjuk a már említett
erőmű egy heti kimenő adatsorát a 3. ábra jobb oldali grafikonján.
A szélturbinák hasznosságának is fontos mérőszáma a kapacitásfaktor, ami a hosszú idejű
átlagos kimenő teljesítmény és a névleges teljesítmény hányadosa. Kivételesen jó széljárású
helyeken a kapacitás faktor meghaladhatja a 40 %-ot, 33-35 % fölött egy szélturbina igen jó
teljesítményűnek számít, nálunk a legjobb helyeken és legjobb években sem igen haladta meg
a 25 %-os szintet egyetlen szélerőmű sem. (Összehasonlításképpen, az alaperőművek
szokásos kapacitásfaktora 95-99 %.) Az említett 8,8 GW-nyi erőművi kapacitás kiváltására
mintegy 8000 toronyra lenne szükség, ami elfoglalná a Kisalföld magyarországi területének jó
részét [2]. A koncentrált telepítés azonban csak felerősítené a 3. ábra jobb oldalán látható
ingadozásokat, ami a nulla és az átlag ötszörösét lefedő tartományon történne, akár egy óránál
gyorsabb átmenetekkel.
ZÁRÓ GONDOLATOK
Bár a többi „egzotikus” alternatív forrás (pl. árapály- és hullám-erőművek, űrbe telepítendő
eszközök, bio-üzemanyagok, stb.) elemzésére helyhiány miatt nincsen mód, a fentihez
hasonló megfontolások alapján biztonsággal kijelenthető, hogy az ismert megújuló energia
források önmagukban soha nem fedezhetik a globális ellátás döntő részét, a ma
megszokottnak tekinthető szinten. A fosszilis és nukleáris energiahordozók kiváltására ezek a
technológiák nem alkalmasak, viszont jelentős mértékben járulhatnak hozzá a hagyományos
energiahordozók megtakarításához, mellyel időt lehet nyerni az átállás nehézségeinek
leküzdéséhez.
Az alternatív energiaforrások részarányának jelentősebb növelése jelenleg még megkívánja
a hagyományos, gyorsan kapcsolható operatív tartalékkapacitások hasonló arányú növelését,
ami a beruházásokat jelentősen megdrágítja. Elvi megoldást jelentene a nagy kapacitású és
olcsó energiatárolás problémájának megoldása, egyenlőre még ez is a jövő nagy kihívásai
közé tartozik [4].
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OZMÓZIS HAJTOTTA ERŐMŰ ELVBEN ÉS
GYAKORLATBAN
OSMOSIS DRIVEN POWER PLANTS: PRINCIPLES AND
PRACTICE
Sárközi Zsuzsa, Aierizer Andrea
Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Kolozsvár

ÖSSZEFOGLALÁS
Tengerrel vagy óceánnal határolt országok egy jövőben lehetséges energiaforrása a tengervíz
és a beletorkolló édesvíz eltérő sókoncentrációja. A koncentráció-gradiens hatására,
nyomáskésleltetett ozmózis alapján működő, környezetkímélő erőművet lehet létrehozni.
Tárgyaljuk az erőmű fizikai alapjait, a becsült potenciált és az alkalmazás jelenlegi állapotát.
BEVEZETÉS
Az ozmózis fogalmával az erdélyi diákok a középiskolában biológiából, a IX. osztályban
találkoznak. Erre a fogalomra nagy szükség van, ha meg szeretnénk magyarázni, hogy például
egy sejt falán keresztül csak bizonyos anyagok jutnak be vagy ki. Ekkor egy ehhez kapcsolt új
fogalmat is elsajátítanak, azt, hogy a sejthártya (sejtmembrán) féligáteresztő. E
tulajdonságnak a neve nem tartalmazza azt az információt, hogy a hártyán keresztül csak
valamilyen méretűnél kisebb részecskék hatolhatnak át, például úgy mint egy teaszűrőn vagy
egy halászhálón.

1. ábra. Az ozmózismyomás és kialakulásának szemléltetése. Forrás: [1].
A tanulók feltételezhető ismereteit előhívva esetleg még szó esik arról, hogy a
fogszuvasodásban szerepe van az ozmózisnak vagy, hogy a cseresznye héja megreped eső
után, és ez is az ozmózisnak köszönhető. Itt szükséges érzékeltetni azt, hogy, ha az oldószer (a
legtöbb esetben víz) átáramlik a féligáteresztő hártyán, akkor a másik oldalon túlnyomás
keletkezik, tehát szükség van az ozmózisnyomás fogalmának a kialakítására. Ilyenkor
többnyire azt a klasszikus példát szokták felhozni, amelyet az 1. ábra szemléltet, nevezetesen,
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hogy ha egy féligáteresztő hártya két oldalán különböző koncentrációjú oldott anyag van az
oldószerben, akkor létezik az oldószernek a hártyán keresztüli nettó áramlása olyan irányban,
hogy eredményképpen a hártya két oldalán a koncentrációkülönbség csökkenjen, ezáltal az
eredetileg töményebb oldat térfogata megnő, tehát a folyadékoszlop megemelkedik, ezzel
együtt a hidrosztatikai nyomás megnő. Ha az egyik oldalon csak oldószer van, a másik
oldalon pedig egy oldat, akkor az oldószer nettó átáramlása addig tart, amíg azt a két
folyadékoszlop közötti nyomáskülönbség megakadályozza, azaz beáll a dinamikus egyensúly.
Ezt a nyomást nevezzük ozmózisnyomásnak.
Tehát az ozmózis, mint olyan, teljesen fizikai folyamat, amelyet biológiai hártyákon vettek
észre és tanulmányoztak elsődlegesen. Manapság már ez a biológiailag inspirált folyamat
mesterségesen előállított, polimér hártyákon keresztül is megvalósulhat, tehát olyan
kontextusban is, ahol a biológiához már nincs is köze, ezért most már fizikaórán is meg
lehetne említeni.
Sőt, be lehetne iktatni a tananyagba, hogy az ozmózisnak három típusát különböztetjük
meg: direkt ozmózis, fordított ozmózis és fékezett vagy nyomáskésleltetett ozmózis (lásd 2.
ábra).

2. ábra. Ozmózistípusok: direkt ozmózis (egyszerűen ozmózis), fordított ozmózis és fékezett
vagy nyomás által késleltett ozmózis [2,3]. Az angol rövidítések: FO (forward osmosis), RO
(reverse osmosis), PRO (pressure retarded osmosis).
Fordított ozmózis jön létre, ha az oldat felőli rekeszben az oldat ozmózisnyomásánál (∆π)
nagyobb nyomást (∆P>∆π) hozunk létre. Az oldószer áramlása ekkor fordított irányú lesz. Ezt
alkalmazzák víztisztításra. Az így „szűrt” víz teljesen ásványi só mentes, ez fogyasztásra csak
a megfelelő ásványianyag-visszapótlás után lesz alkalmas.
Abban az esetben, ha az oldat ozmózisnyomásánál kisebb nyomást alkalmazunk az oldat
felőli rekeszben (∆P<∆π), akkor a nettó áramlás iránya még nem változik meg, csak hozama
csökken és közben a folyadék a külső nyomás ellenében munkát tud végezni.
Ez utóbbi megállapításra alapozva, már 1954-ben megszületett az az ötlet, hogy fékezett
ozmózissal elektromos energiát lehetne termelni egy erőműben, ahol édes és sós víz
egymással találkozik egy membrán két oldalán. Az édesvíz és tengervíz közötti
ozmózisnyomáskülönbség kb. 20 atm, ami ekvivalens egy 207 m-es vízoszlop hidrosztatikai
nyomásával [4].
A más típusú megújuló energiaforrásokat kiaknázó erőművekkel szemben az ozmózis
alapján működőnek nagy előnye, hogy állandóan rendelkezésre áll az energiaforrás: nem
annyira időjárásfüggő mint egy szélturbina esetén. Mivel az édes és sós víz találkozása
helyileg megszabja, hogy az erőművet egy folyótorkolatban kell elhelyezni, nagy előny, hogy
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általában itt lakott település található, tehát megvan a szükséges infrastruktúra. Ha pedig
szükséges, a telepet akár a föld alá is lehet építeni.
Az ilyen erőmű környezetbarát, hisz nem szennyezi a környezetet, viszont beleavatkozik a
természetes folyamatba. Megjegyezzük, hogy lehetnek indirekt és előre nem jósolható
következményei hasonlóan ahhoz, ahogy egy geotermikus erőmű esetén is ez előfordulhatott.
AZ ERŐMŰ ELVE
A fékezett ozmózis alapján működő erőmű elve csak sokkal később, 1974-ben született
meg [5], hisz ebben az időszakban kezdett az energiaprobléma felvetődni, együtt a nyersolaj
árának növekedésével [6]. A 3. a). ábrán látható membrán egyik oldalán édesvíz érkezik, a
másikra tengervizet pumpálnak. A víz beáramlik a membránon keresztül a tengervízbe, hígítja
azt, közben a kissé felhígult tengervíz felemelkedik, és helyzeti energiája rovására munkát
képes végezni, például meghajt egy vízimalom-szerű kereket, amely egyrészt elektromos
feszültséget generál, másrészt hajtja azt a pumpát, amely a koncentrált tengervizet a membrán
felé szállítja.

a)
b)
3. ábra. A fékezett ozmózis alapján működő erőmű elvi vázlata. a) legelső elképzelés, b) a
modern elképzelés. Forrás: [5,7].
Realisztikusabb az az elképzelés, amelyről beszámolt a Magyar Tudomány 2007/08-as
száma is [8] és amelyet a 3.b) és a 4. ábra illusztrál [7,9] nyomán, nevezetesen, hogy a
membránon átszivárgó tiszta víz, miközben hígítja a tengervizet, egyrészt munkát végez
(turbinát hajtva ez elektromos energiává alakítható), másrészt pedig egy nyomáskicserélőn
keresztül hozzájárul a többletnyomás fenntartásához a membrán tengervíz-felőli oldalán. Ha a
membránokon keresztül ∆Q (m3/s) hozammal áramlik át a víz, és az ozmózis fékezésére ∆P
(Pa) többletnyomást alkalmaznak, akkor a kinyerhető teljesítmény ∆Q∙∆P (W):
W=∆Q∙∆P.

(1)

Mivel az átáramló víz hozama egyenesen arányos az ozmózisnyomás és az alkalmazott
nyomás különbségével, azaz
∆Q=A∙(∆π-∆P),

(2)

ahol A a membrán vízáteresztőképessége, következik, hogy
W= A∙(∆π-∆P)∙∆P.

(3)

∆P=∆π/2 értékre a W(∆P) függvénynek maximuma van, ezért szoktak többletnyomásként az
ozmózisnyomás felével egyenlő nyomásértéket választani. Ekkor, ideális esetben, az elérhető
maximális teljesítmény:
W= A∙(∆π)2 /4.
(4)
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4. ábra. A fékezett ozmózis alapján működő erőmű elvi vázlata [9] nyomán. Ha a
membránokon keresztül ∆Q (m3/s) hozammal áramlik át a tiszta víz, és az ozmózis fékezésére
∆P (Pa) többletnyomást alkalmaznak, akkor a teljesítmény ∆Q∙∆P (W).
Az elméletileg kinyerhető energia tehát függ az oldatok ozmózisnyomás-különbségén
keresztül az édesvíz és a tengervíz sótartalombeli különbségétől. Erre vonatkozó adatokat is
nyújt Post et al. [9].
AZ ERŐMŰ GYAKORLATBAN
2009 novemberében adták át az első ozmózis hajtotta erőművet a norvégiai Tofte-ban,
Oslotól délre. Ezzel megvalósult Sidney Loeb álma [10]. A tesztfázisban működő erőmű egy
fjordba torkoló patakra épült.
A gyakorlati megoldás sok technikai probléma megoldását feltételezi. Elsősorban meg kell
oldani a membránra jutó víz tisztítását mindkét oldalon, hisz nem tartalmazhat állatokat,
hordalékot. Meg kell oldani a felhígított tengervíz elvezetését és a koncentrált tengervíz
utánpótlását. Viszont a legnagyobb gondot a megfelelő membrán alkalmazása jelenti, hisz ez
nagymennyiségű vizet kell tudjon átengedni, nagy nyomáskülönbségnek kell tudjon
ellenállni. Meg kell oldani a membránok tisztítását is.
A Tofte-i erőműben a kb. 2000 m2 összfelülettel rendelkező membránokat csőmodulokban
helyezték el. A jelenleg alkalmazott membránok esetén kb. 1-3 W/m2 teljesítménnyel lehet
számolni, így az erőmű teljesítménye nem éri el a 10 kW-ot sem. Mivel 1 m3/s édesvízhez kb.
2 m3/s sós tengervizet használnak fel, és ekkora hozam 1MW-os teljesítményt jelentene,
belátható, hogy a teszt-erőmű nagyon kis vízhozammal működik. Az erőmű a membránok
tisztítására egy környezetbarát módszerrel rendelkezik. A fenti adatokat, illetve az erőművel
kapcsolatos fényképeket az érdeklődő a Statkraft honlapján találja [11, 12].
BECSLÉSEK ÉS TERVEK
A Tofte-i erőmű esetén célul tűzték ki, hogy 2015-re az erőmű 25MW teljesítményű
legyen, 5 W/m2-es membránteljesítményt érjenek el. Ez azt feltételezi, hogy 5 millió m2
membránt építenek majd be. Tehát a megvalósítás kulcsát a jobb minőségű membránok ipari
méretű gyártása biztosítaná.
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Az előbbiek alapján, tehát figyelembe véve, hogy 1 m3/s édesvízhozam kb. 1MW
teljesítményt jelent, hidrológiai adatokra támaszkodva, Norvégia technikai potenciálját 12
TWh/évre becsülték, ami az ország fogyasztásának 10%-a. Európa ozmotikus potenciálja 170
TWh/év, míg az egész Földé 1650 TWh/év, ami viszont kevesebb mint Kína fogyasztása
2002-ben [13].
A Dunára vonatkozó hidrológiai adatok szerint [14] vízhozama a torkolatnál átlagosan
6113 m3/s az 1921-2000 közötti időszakra, és az évszázad vége felé csökkenést mutat (kb.
5000 m3/s). Ez alapján úgy becsüljük, hogy maximálisan egy 5000 MW-os erőműrendszerre
lehetne számítani, tehát a Duna ozmotikus potenciálja maximálisan 43,8 TWh/év.
Összehasonlítás végett tekintsük a Dunán a Vaskapu I és II vízierőművek együttes
teljesítményét. Ennek Romániára eső fele 1330 MW [15]. Az ozmotikus erőműrendszer
teljesítménye ennek a 3,5 – 4-szerese is lehetne, tehát komoly potenciált jelent.
KÖVETKEZTETÉSEK
A biológiailag inspirált jelenségek érdekes technikai megoldásokhoz vezethetnek. A
fékezett ozmózis alapján működő erőmű egy ígéretes megoldás a sok megújuló energiaforrás
palettáján amiatt, hogy egy időben viszonylag állandó megújuló energiaforrást aknáz ki. A
megvalósításban a fő szerep az anyagtudományé – a megfelelő és olcsó membrán
előállításában.
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ENERGIAFORRÁSOK, ENERGIATERMELÉS, ÉS
KLÍMAVÁLTOZÁS TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGIN
ENERGY, POWER AND CLIMATE CHANGE; IB DIPLOMA
PROGRAMME
Tasnádi Anikó
Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
Napjainkban egyre többet hallunk az éghajlatváltozásról, klímaváltozásról, globális
felmelegedésről, energiakrízisről, az emberiség felelőtlen természetpusztításáról, és arról,
hogy milyen megújuló energiaforrásokat lehetne használni. Ezekről a témákról mindenképpen
beszélni kellene az iskolában, s e témák egy része leginkább a fizika témakörébe illeszthető be.
Ezt felismerve a nagyon sok országban elfogadott Nemzetközi Érettségi (International
Baccalaureate, IB) fizika tantervébe 2007-től a kötelező tananyagba is bekerült egy ezzel a
kérdéskörrel foglalkozó fejezet. A cikk a tananyagot, illetve néhány a tananyaghoz kapcsolódó
vizsgafeladatot mutat be.
BEVEZETÉS
A nemzetközi érettségi kétéves középiskolai kurzus, melynek végén a tanulóknak a hat
felvett tantárgyukból kell vizsgát tenniük. A tanulóknak kötelező egy természettudományos
tantárgyat felvenniük, melyet vagy alap vagy emelt szinten kell tanulniuk.
A fizika tananyag alapszinten 80 óra (60 perces) és ehhez kell választani még 30 órányi
opcionális tananyagot, 6 előre adott témakörből kettőt. A természettudományos tantárgyak
mindegyike, így a fizika is, tartalmaz még 40 órányi mérést, méréskiértékelést és
méréstervezést, amelyek legtöbbjéről adott szempontok szerint laborjegyzőkönyvet kell
készíteniük a diákoknak, amely a vizsgajegybe is beszámít. A klímaváltozással és
energiahordozókkal kapcsolatos fejezet 18 óra, vagyis az összesen 110 órányi elméleti
anyagnak körülbelül a hatod része. [1]
A fejezet összegyűjtve tárgyalja Földünk különböző energiaforrásait, a különböző
erőműtípusok működési elvét, e típusok előnyeit és hátrányait, valamint az üvegházhatás
jelenségét, okait, következményeit, és a globális felmelegedést.
A TANANYAG [1]:
1. Energia veszteség és energiatermelés (2 óra) (Termodinamika második főtétele,
energiadiagramok (Sankey diagramok), elektromos áram előállítása)
2. A Föld energiaforrásai (2 óra) (Megújuló és nem megújuló energiaforrások.)
3. Energiatermelés fosszilis tüzelőanyagokkal (1 óra) (Szén, olaj és gáztüzelésű
erőművek, fűtőanyagok energiasűrűsége.)
4. Nem fosszilis tüzelőanyaggal fűtött erőművek (7 óra) (Atomerőművek, vízerőmű,
vízhullámok energiája, napkollektor, napelem, szélerőmű.)
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5. Üvegházhatás (3 óra) (Napállandó, albedó, emisszivitás, üvegházhatás, feketetest
sugárzás, Wien-féle eltolódási törvény, Stefan—Boltzmann-törvény, felületi
hőkapacitás.)
6. Globális felmelegedés (3 óra) (Modellek, üvegházgázok, az emberi tevékenység
szerepe, klímaváltozás. Mi történhet, és mit tehetünk?)
FELADATOK:
A teljesség igénye nélkül három, a fejezethez kapcsolódó vizsgafeladatot szeretnék
ismertetni. Az első egy könnyebb számolás a napkollektor és a szélerőmű egyszerű
modelljének alkalmazására, a második az energiaátalakításkor fellépő különböző
energiaveszteségekre kérdez rá, a harmadik pedig egy nehezebb, újszerű feladat, amely a
légkör felmelegedésének egy az energiamérlegen alapuló modelljének alkalmazása.
1. Napkollektor és szélerőmű [2]
Egy ház melegvízellátását egy szélerőmű és egy napkollektor kombinációjával szeretnénk
biztosítani. A szélerőmű a napkollektor szivattyújának áramellátását szolgálja, a napkollektor
pedig a vizet melegíti.
a) A napkollektor adatai: a melegvíztartály térfogata: 1,2 m3; a víz sűrűsége: 1  10 kg / m ;
a víz kezdeti hőmérséklete: 10 °C; a víz végső hőmérséklete: 40 °C; a víz fajhője:
4 , 2  10 3 J / kgK ; a napsugárzás egységnyi felületre eső átlagteljesítménye: 0 , 8 kW / m 2 ; a víz
melegítéséhez szükséges idő: 2 óra.
3

3

8



A fenti adatokat felhasználva mutassa meg, hogy 1 , 5  10 J energia szükséges
ahhoz, hogy a tartályban levő vizet 10 °C-ról 40 °C-ra melegítsük. (2 pont)



Becsülje meg a napkollektor felületének minimális nagyságát, ha 2 óra alatt
1 , 5  10 8 J energiát hasznosít. (2 pont)



Vajon ebben az esetben megéri-e a napkollektor használata a víz melegítésére?
Válaszát indokolja. (2 pont)

b) A szélerőmű adatai: napkollektor szivattyújának teljesítménye:0,4 kW; helyi átlagos
3
szélsebesség: 0,6 m/s; a levegő átlagsűrűsége: 1 kg / m


A fenti adatokat felhasználva becsülje meg a szélkerék sugarának minimumát,
ha az működtetni tudja a napkollektor szivattyúját. (3 pont)



Döntse el, és indokolja meg vajon célszerű-e szélerőművet használni a szivattyú
áramellátására. (1 pont)

Az a) feladat nagyon egyszerű, bár az intenzitás még az egységnyi (merőleges) felületre
beeső teljesítményként fogalmazva is nehéz fogalom. A napkollektor minimális felületére
26 m2 adódik, ami inkább túl nagy mintsem, hogy jól elférjen egy átlagos háztetőn.
A b) feladat kiszámításához a szélerőmű teljesítményének képletére van szükség, ami
P

1
 r 2 v 3 ,
2

ahol  a levegő sűrűsége, r a szélkerék lapátjának hossza és v a levegő sebessége.
A képlet valójában a lapátkerék felületén egységnyi idő alatt áthaladó levegő kinetikus
energiáját adja meg. [3] Ennek természetesen csak egy része hasznosítható, hiszen az áramlási
sebesség nem lesz nulla a szélkeréken való áthaladás után. A maximálisan kivehető
teljesítmény az ún. Betz-féle határérték (a teljes teljesítmény 16/27-ed része [4]), de minthogy
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ez nem része a tananyagnak, így abszolút felső becslésként a fenti egyenletet használhatjuk. A
magyar fizika tananyagban az alap összefüggés sem szerepel, a Nemzetközi Érettségi fizika
tananyagának még a levezetés is része.
Behelyettesítve az adatokat a sugár 1,1 m-nek adódik. Az utolsó kérdés volt a joly-joker
kérdés, mert megfelelő érveléssel minden választ elfogadtak.
2. Energiadisszipáció, Sankey-diagram [5]
a) Az elektromos áram előállításakor mindig van energiadisszipáció is. Magyarázza meg
mit jelent az energiadisszipáció. (2 pont)
b) Az 1. ábrán látható Sankey-diagram széntüzelésű erőmű esetén létrejövő
energiaátalakulási folyamatokat reprezentál.
szén

kazán

generátor

1. ábra. Széntüzelésű erőmű energiaátalakulásainak Sankey-diagramja
i.
ii.

Mit reprezentál a nyíl w-vel jelölt vastagsága? (1 pont)
Az A, B és C- vel jelölt helyeken az energia disszipálódik. Nevezze meg
milyen energiadisszipciós folyamatokat jelölnek a betűk! (3 pont)
A feladat noha nem igényel számítást és nem tűnik nehéznek, mégsem triviális. (A
Sankey-diagram az ír, M. H. P. R. Sankey-ről kapta a nevét, aki 1898-ban először alkalmazta
egy gőzgép hatásfokának szemléltetésére. A nyíl valamilyen mennyiség áramlását,
átalakulását szemlélteti, a vastagsága az áramló mennyiség nagyságával arányos.) A fenti
ábrán a jobbra mutató nyíl a hasznosítható energiát szemlélteti, s kezdeti, w vastagsága a szén
eltüzeléséből származó összenergiát reprezentálja. A leágazó nyilak a különböző
energiaveszteségi folyamatokat szemléltetik. Az energia-disszipációra vonatkozó a) kérdés
sugallja, hogy a leágazó nyilak az energiaveszteségeket jelentik, a helyes válaszok
megadásához azonban a tanulóknak ismerniük kell a széntüzelésű erőművek alapvető
energiaátalakulásait is. (A: Az égéskor a kéményen kiáramló forró gázok által leadott
hőmennyiség; B: A gőzkazán sugárzással és áramlással leadott energiája; C: A generátor
alkatrészei közötti súrlódás miatt elvesző energia.)
3. Üvegházhatás [6]
a) A 2.a) ábra grafikonja a dinitrogén-oxid (N2O) abszorpciós spektrumának egy részletét
ábrázolja. A grafikon az elnyelt sugárzás intenzitását (A) mutatja a frekvencia függvényében.


Nevezze meg az elektromágneses spektrumnak mely tartományába tartozik a
dinitrogén-oxid rezonanciafrekvenciája! (1 pont)



Az előző kérdésre adott választ felhasználva magyarázza meg miért nevezzük a
nitrogén-oxidot üvegházgáznak! (2 pont)

b) Definiálja az emisszivitás és az albedó fogalmát! (3 pont)
c) A 2.b) ábra diagramján egy egyszerű energiamérlegen alapuló klímamodell látható,
melyben az atmoszférát és a földfelszínt két konstans hőmérsékletű testnek tekintjük. A
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földfelszínt a napsugárzás, és az atmoszféra által kibocsátott sugárzás éri. Tételezzük fel,
hogy a földfelszín fekete testként viselkedik.

a
)

344 W/m2

b)

atmoszféra
atmoszféra
sugárzása

A

napsugárzás

földfelszín
f/*1013 Hz

2. ábra. a.) dinitrogén-oxid abszorpciós spektruma; b) klímamodell sémája
A következő adatok állnak rendelkezésünkre: a Föld atmoszférájának átlaghőmérséklete:
242 K; az atmoszféra emisszivitása: e=0,720; a Föld atmoszférájának átlagos albedója:
a=0.280; az atmoszféra felső rétegére beérkező napsugárzás intenzitása: 344 W/m2; a
földfelszín átlaghőmérséklete: 288 K.
A fenti adatok segítségével mutassa meg, hogy


az atmoszféra egységnyi felülete által kibocsátott sugárzás teljesítménye
140 W/m2 ; (2 pont)



A földfelszín egységnyi felülete által elnyelt napsugárzás teljesítménye
248 W/m2 ! (1 pont)

d) Tételezzük fel, hogy ha az üvegház hatású gázok kibocsátása a mostani szinten marad
akkor az atmoszféra hőmérséklete egy idő múlva 6.0 K-nel fog megemelkedni. Számítsa ki


mennyi lesz ekkor az atmoszféra egységnyi felülete által kibocsátott sugárzás
teljesítménye; (1 pont)



mennyi az egységnyi területű földfelszín által elnyelt sugárzás teljesítménye?
(1pont)

e) A d)ii. kérdésre kapott eredményt felhasználva becsülje meg mennyivel fog emelkedni
a földfelszín hőmérséklete. (3 pont)
A Nap fekete testnek tekinthető, azaz minden frekvencián sugároz. A Földre érkező
sugárzás ultraibolya és röntgen tartományába eső részét az ózonréteg, az infravörös
tartományba esőt a víz és széndioxid molekulák nyelik el. A beérkező, nagyrészt a látható
fény tartományába eső sugárzás egy része, a felszín albedójától függően, visszaverődik, és
elnyelődés nélkül átmegy az atmoszférán. A napsugárzás többi részét a földfelszín elnyeli. A
földfelszín hőmérséklete kissé emelkedik, és a beérkező sugárzást visszasugározza, de mivel a
felszín hőmérséklete alacsony a Wien-féle eltolódási törvény értelmében, a kibocsátott
sugárzás nagy része az infravörös tartományba esik. A légkörben található gázok egy része
pontosan az infravörös tartományba eső sugárzást képes elnyelni, és így természetesen
ugyanezen a frekvencián képes sugározni is. Ezeket a gázokat nevezzük üvegházgázoknak. E
gázok által kibocsátott sugárzás már nem irányított, s így egy része nem a világűrbe, hanem a
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földfelszínre sugárzódik vissza, emiatt a Föld által kisugárzott energia egy része nem jut ki a
világűrbe. Az a) feladat ábráján a dinitrogén-oxid rezonanciafrekvenciája éppen az infravörös
tartományba esik.
A b) feladatban kérdezett albedó és különösen az emisszivitás nehéz fogalmak, a feladat
további részeinek megoldásához azonban pontos ismeretük szükséges. (Emisszivitás: egy test
által kibocsátott sugárzás teljesítményének, és az ugyanakkora és ugyanolyan hőmérsékletű
fekete test által kibocsátott sugárzás teljesítményének a hányadosa. Albedó: Az egységnyi
felületről visszaverődő sugárzás teljesítményének, és az ugyanarra a felületre beérkező
sugárzás teljesítményének az aránya.)
A 2.b) ábrán egyszerű klímamodell sémája látható. A felső nyíl, és a hozzá tartozó
mennyiség az atmoszféra felső rétegnek egységnyi felületére merőlegesen érkező napsugárzás
átlagos teljesítményét, a két alsó pedig a légkör által kibocsátott sugárzást és a légkörön
átmenő napsugárzást reprezentálja. A feladat adatai és az ábra alapján a vizsgázónak kell
kitalálnia, hogy a légkör szürke testként sugároz, és hogy a beérkező napsugárzás egy részét
visszatükrözi, a maradékot pedig átengedi.
A Stefan—Boltzmann-törvény szerint az abszolút fekete test egységnyi felülete által
kibocsátott sugárzás teljesítménye:
P   T 4 ,

ahol   5,67108 W
és T a Kelvinben mért hőmérséklet. [7] Az e emisszivitás a definíció
m2K4
alapján a nem fekete (szürke) test és az ugyanolyan hőmérsékletű és ugyanakkora fekete test
által kibocsátott sugárzás teljesítményének hányadosa azaz, a c)i. feladatban kérdezett, az
atmoszféra által kibocsátott sugárzás teljesítménye:
Pa  e    T

4

 0 , 72  5 , 67  10

8

 242

4

 140 W

m

2

A c) rész adatai szerint a földfelszínt a napsugárzás és az atmoszféra által kibocsátott
sugárzás éri, de az atmoszféra albedója nem nulla, s ezért úgy kell tekintenünk, hogy a
napsugárzás egy része visszaverődik a légkörről, a többi része pedig átmegy rajta. Mivel az a
albedó a visszaverődő sugárzás hányadát adja meg, a légkörön átjutó sugárzás teljesítménye a
napsugárzás teljesítményének (1-a)-szorosa. A c)ii. feladatban kérdezett a földfelszínt elérő
2
napsugárzás teljesítménye tehát: Pn  1     344  1  0,28   344  248 W m
A d)i. feladat kérdése ugyanaz mint a c)i. feladaté, csak a megemelkedett hőmérséklettel
kell számolni. Így az atmoszféra sugárzásának intenzitása a megemelkedett hőmérséklet
'
4
8
4
2
esetén: Pa  e    T  0,72  5,67  10  248  154 W m .
Mivel a feladat szerint a földfelszín abszolút fekete testnek tekinthető ezért a teljes
beérkező sugárzást elnyeli. Így a d)ii. feladatban az egységnyi területű földfelszín által elnyelt
sugárzás teljesítményére Pe=Pa’+Pn=154 W/m2+248 W/m2=402 W/m2 adódik.
A következő e) kérdésben a földfelszín megemelkedett hőmérsékletének kiszámításához
ismét a Stefan—Boltzmann-törvényt kell használni, az elnyelt összteljesítmény
Pe=402=5,67∙10−8∙T4, s innen a megemelkedett hőmérsékletre 290 K, adódik, azaz a
hőmérsékletváltozás 2 K.
A 2. és 3. feladatot 2009-ben tűzték ki vizsgafeladatként, ekkor vizsgáztak azok a diákok,
akiknek elsőként vezették be a klímaváltozással kapcsolatos ismereteket a fizikaoktatásba. Az
IB által kiadott subject report [8] alapján a feladatot nagyon kevesen oldották meg helyesen, a
legtöbbjük még az üvegházgázokat sem tudta leírni, az emisszivitás és az albedó definícióját
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csak nagyjából tudták, és a számításokban teljesen elvesztek. Az 1. feladat korábbi, 2003
novemberi vizsgafeladat. (A fejezet erőművekkel kapcsolatos része már korábban is szerepelt
az opcionálisan választható témakörök között, s a klímaváltozással együtt csak 2007-től került
bele a kötelező anyagba.) A 2003 novemberi subject report [9] alapján ezt a feladatot,
általában jól oldották meg a diákok.
Saját tapasztalataim szerint, (2 csoportot készítettem fel a vizsgára,) az energiaforrásokról
szóló részeket általában könnyebbnek, a különböző erőműmodelleket, klímamodelleket
nehezebbnek találják a tanulók. Az üvegházhatás és az üvegházgázok megértése nem okoz
gondot, de az emisszivitás és a hozzá kapcsolódó számítások már sokszor problematikusak.
KONKLÚZIÓ
Századunk komoly megoldandó problémái között szerepel az emberiség fokozódó
energiaigényének biztosítása, valamint a globális felmelegedés lelassítása. A gyerekeket,
általában érdekli ez a témakör, s talán ezen keresztül is közelebb lehet hozni hozzájuk a
fizikát. A fejezet nagyon tág területet ölel fel, ezért érdemes a tananyag végén tanítani. A
tanítás eredményességére vonatkozó megállapítások megerősítésére mind nemzetközi, mind
hazai szinten további vizsgálatokra van szükség.
Bár a fejezetben sok új, a magyar tananyagban nem szerepelő definíció van, nagyon sok
ponton kapcsolható a hazánkban is tanított tananyaghoz, s egyes részleteket, témákat,
feladatokat érdemes lenne nálunk is feldolgozni. A környezettudományok tanítása egyre
nagyobb jelentőséget kap, nagyon fontos lenne, hogy a diákok környezetvédelemről és
energiatakarékosságról is tanuljanak. A fizika tantárgyba ezek a kérdések nagyobb bővítés
nélkül beintegrálhatók, ez új tantárgy bevezetése nélkül megoldhatná a környezettudomány
tanításának feszítő problémáját is.
IRODALOMJEGYZÉK:
1. International Baccalaureate Pysics Subject Guide
http://www.online.ibo.org/ibis/documents/dp/gr4/physics/d_4_physi_gui_0905_1_
e.pdf
2. Vizsgafeladat: Physics Standard Level Paper 3 November 2003 C1
3. David JC Mackay: Sustainable Energy—Without the Hot Air p. 263. UIT
Cambridge Ltd. England 2009.
4. Tóth László, Schrempf Norbert,Tóth Gábor: A villamos szélerőgépek működése.
http://www.szel-mszte.hu/readarticle.php?article_id=3
5. Vizsgafeladat: Physics Standard Level Paper 2 May 2009 Time Zone 1 A3
6. Vizsgafeladat: Physics Standard Level Paper 2 May 2009 Time Zone 1 B1 part 1
7. Flórik György: Termodinamika in fizika szerk.: Holics László p. 411. Akadémiai
kiadó Budapest 2009.
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AZ ENERGIAFOGALOM SZINTÉZISE A NAPENERGIÁS
ASZALÓVAL
SYNTHESIS OF THE IDEA OF ENERGY WITH THE SOLAR
FOOD DRYER
Szeidemann Ákos
Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A fizikában és általában a természettudományokban kulcsszerepet tölt be az energia fogalma.
A középiskolás tanulmányok során ezért is elengedhetetlen a fogalommal kapcsolatos
ismeretek összefoglalása és szintézise. Ehhez a – tanítási gyakorlat szempontjából – fontos
igényhez igazodva kerestem olyan eszközt, amellyel a komplex látásmódot előtérbe helyezve
az energiához kapcsolódó fogalomrendszer minél több eleme megjeleníthető. Cikkemben az
elméleti összefoglaláson túl a gyakorlati megvalósításhoz is felsorolok néhány megvalósítható
szakmódszertani ötletet.
BEVEZETÉS
A napenergiás aszalónkat (1. ábra) a környezetfizikai szakkör keretein belül egy
diákcsoport építette többnyire hulladék anyagokból. Célunk az volt – a napenergia egyszerű
otthoni felhasználásának bemutatásán túl [1,2] -, hogy a kollektorból és aszalótérből álló
berendezés fizikájának lényegi elemeit megértsük, és a tapasztalatok alapján fejlesszük ezt – a
nálunk még kevéssé ismert – hasznos találmányt.

1. ábra. Diákok által épített napenergiás aszaló.
AZ ESZKÖZ MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TANÓRÁN ÉS SZAKKÖRÖN
A kapcsolódó fogalmak megértésében kiemelt szerep jut a gyakorlatnak: fontos a
tapasztalás, megfigyelés és mérés. Szakköri kipróbálást követően júniusban három osztállyal
tartottam szabadtéri fizika órát, melyeken a tanulók csoportokban oldották meg a kijelölt
feladatokat. Az előkészítésre egy tanórát fordítottam. Diákjaim csoportonként egy-egy
„kutatási megbízást” kaptak, melyben leírtam a mérés célját, felsoroltam a mérendő
mennyiségeket, valamint a használható eszközöket. Tapasztalataikat egy előre általam
megformázott jegyzőkönyvbe kellett leírniuk. A feldolgozott témák a következőek voltak:
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i.) különböző felületekről (fekete, fehér, piros karton, illetve alufólia) visszavert
természetes fény spektrumának vizsgálata kézi spektroszkóppal, valamint a felületek által
elnyelt energia összehasonlítása (a felsorolt anyagokkal főzőpoharakat vontak be, és mérték
az elpárolgó víz mennyiségét)
ii.) gnomón vizsgálata (megfigyelendő volt a pálca árnyékának változása – déli órák körül
volt a foglalkozás -, valamint meg kellett határozni az északi irányt), napóra működési
elvének megismerése írásos forrás alapján
iii.) gyűjtőlencse fókusztávolságának meghatározása, és napelem teljesítményének
meghatározása méréssel
iv.) az üvegházhatás vizsgálata (két üres kartondoboz – az egyik Nap felé álló fedelét
műanyag fóliára cseréltük - levegőjének hőmérsékletét kellett összehasonlítani, illetve mérni
az idő függvényében)
v.) az aszaló kollektorának vizsgálata (a tanulóknak mérniük kellett a kiáramló levegő
hőmérsékletét az idő függvényében, valamint össze kellett hasonlítaniuk az aszalótér
hőmérsékletét kollektor nélkül és a kollektor csatlakoztatásával)
A felsorolt csoportmunkákat úgy állítottam össze, hogy mindegyik egy a napenergiás
aszaló működésének megértéséhez kapcsolódó jelenség megértését segítse, mint például
abszorpció/emisszió (i.), a napsugárzás dőlésszögének változása az időben (ii.), vagy a Nap
energiájának szemléltetése (v.).
A környezetfizikai tartalmak tanórai munkába való integrálásához elengedhetetlen a
tananyag hosszas „tesztelése”. Erre adott lehetőséget a 2008-ban indított Környezetfizikai
szakkör, ahol a napenergia témája mellett a környezeti áramlások témakörét jártuk körül. A
téma iránt fogékony diákokkal persze kvantitatív vizsgálatok is végezhetők. Az alábbiakban
ezek eredményeit ismertetem.
A kollektor az üvegházhatás mechanizmusához hasonlóan melegíti fel a benne levő
levegőt. A felső részen található furatokon kiáramló (és így az aszalótérbe jutó) levegő
hőmérséklete több paramétertől is függ (pl. dőlésszög, tájolás stb.), melyek közül mi kettőt
vizsgáltunk részletesen: a kollektorban található abszorber alumínium lemez szerepét1, és a
furatok keresztmetszetének hatását2. Természetesen fontos kérdés az eszköz hatékonyságának
vizsgálata is, amit mi az aszalótérben víz párologtatásával mértünk3.
1. Az abszorber alumínium lemez (2.a. ábra) üvegtől való távolságát (d) változtatva nem
találtunk lényeges különbséget a kollektorból kiáramló levegő hőmérsékletében a –
szaktanteremben reflektorral elvégzett – kísérletek során. A lemez matt feketére festése
azonban – a várakozásnak megfelelően – jelentős mértékben növelte a kollektor levegőjének
hőmérsékletét (2.b ábra).
60
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2.a. ábra. A kollektor felépítése.

2.b. ábra. Az alumíniumlemez helyzetének és felületi
minőségének hatása a kiáramló levegő hőmérsékletére
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2. Az energia konvekcióval jut a kollektorból az aszalótérbe. Méréssorozatunkban azt
vizsgáltuk, hogyan változik a kiáramló levegő hőmérséklete a furatok összkeresztmetszetének
függvényében. Méréseink szerint, ha az összes furat nyitva van, akkor melegszik föl
legkevésbé a levegő, mert ilyenkor gyorsabb az áramlás. Hogy a közben bekövetkező
energiatranszport mértéke hogyan változik, vagyis melyik az optimális beállítás (hány furatot
kell leragasztani), egy újabb méréssorozattal lesz eldönthető, ti. hogy mérjük az aszalótérből
való párolgás mértékét (a mérés technikáját lásd a 3. pontban). Az 1. táblázatban az is látható,
hogy az alumínium lemez helyének valóban nincs lényeges szerepe (lásd 1. pont).
1. táblázat. A kollektorból kiáramló levegő hőmérséklete (Celsius-fokban) a furatok számának
függvényében különböző d (2,5 cm, 4 cm, 5,5 cm) távolságok esetén

3. Az aszaló hatásfokának meghatározásához a bonyolult és nehezen ismételhető aszalási
méréssorozat helyett egy önkényesen választott eljárás alapján számoltunk. Egy standard (9,5
cm átmérőjű) üvegedénybe 50 g vizet tettünk az aszalótérbe, és mértük az egy óra alatt
elpárolgott víz mennyiségét. Az ehhez szükséges hőt vetettük össze a közben a kollektort ért
napsugárzás energiájának nagyságával. Így a napenergiás aszaló általunk definiált hatásfokára
  0,3% adódott. Az eszköz még tökéletesítésre szorul (pl. szükséges egy kémény), de az
eljárás lényegi vonása, hogy ezzel hasonló eszközök összehasonlíthatóak. (Megjegyzések: (1)
a definíció óvatosan kezelendő, hiszen nagyobb felületről már a párolgás is gyorsabb lett
volna, (2) a napsugárzás intenzitását Lux egységekben mértük, amit standard módon
átváltottunk W/m2 egységekbe.)
AZ ASZALÓVAL KÖZÉPISKOLÁBAN TANÍTHATÓ ENERGIÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK RENDSZERE
A természettudományok tanításának egyik legérdekesebb oldala a tantárgyközi
kapcsolatok felfedezése és azok bevonása a mindennapi gyakorlatba. Számos példát
sorolhatnánk az egyes tárgyak fogalomrendszerének kapcsolatából. Az energia mint
alapfogalom ebből a szempontból is kitüntetett szereppel bír, ugyanis minden
tudományterülethez kapcsolódik, és a középiskolai tanítás során többféle aspektusból is
előkerül. A kapcsolatok áttekinthetővé tehetők az ún. gondolattérkép segítségével (3. ábra).
Az energia fogalmához kötődően egy lehetséges változatot mutattam be poszteremen,
hangsúlyozva eszközünk tanítási gyakorlatban való alkalmazhatóságát. Ezen nem tüntettem
fel az egyértelmű tantárgyon belüli kapcsolatokat (mint pl. fényelektromos hatás – napenergia
hasznosítása, foton - optika). A fogalmi háló természetesen részben önkényes, és
mindenképpen bővíthető, mindenesetre azt jól mutatja, hogy a különböző tantárgyakban,
különböző évfolyamokon előkerülő fogalmak összekapcsolhatóak a napenergiás aszaló
működésének értelmezésekor, amely az energia fogalmának pontosabb megértését teszi
lehetővé. Az aszalóhoz kötődő folyamatok a fizika majd minden középiskolában érintett
területét érintik a magfúziótól a hőerőgépek hatásfokán keresztül az optikán át egészen a
halmazállapot-változásokig. A többi TT tantárgy keretein belül átadott ismeretek közül
kiemelendő földrajzból az üvegházhatás, kémiából az anyagszerkezeti ismeretek, valamint
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biológiából a növények vízháztartása. Az ábrán a fizika tárgy tanítási gyakorlatában
alkalmazott klasszikus felosztást követtem, de kiegészítettem egy fontos fejezettel: a
környezetfizikával. Meggyőződésem, hogy a fizikai tanulmányok zárásaként (vagy a többéves
tanítási folyamat részeként – bár ez a megoldás komolyabb átalakítást igényelne) olyan
összefoglaló, szintetizáló, komplex ismeretanyag felhasználását igénylő projektek
feldolgozását kellene a diákokkal elvégeztetni, amely kézzelfoghatóvá teszi számukra a fizika
tanulásának hasznát. Ezek közé sorakozhatnának a környezetfizika elemei is.

3. ábra. Gondolattérkép az energiáról az aszalóhoz kapcsolódóan.
ENERGIAÁTALAKULÁSOK SZEMLÉLTETÉSE AZ ASZALÓBAN [2]
A fizikában használt alapfogalmak közül az egyik legfontosabb és talán egyben
legnehezebb az energia fogalma. A középiskolai természettudományos oktatás minden tárgya
még az érettségi követelményekben is kiemelten kezeli. A hétköznapi szóhasználatban is
gyakran használjuk, ennek ellenére az emberek többsége nem tudja megfogalmazni a
jelentését. Az elterjedt „energiatermelés” kifejezés azt sugallja a mai kor embere számára,
hogy energia a „semmiből” is előállítható. Éppen ezért is fontos, hogy egy mindenki számára
kivitelezhető eszközzel demonstráljunk egy komplex folyamatot, amelyben középiskolai
szinten is sok kapcsolat felfedezhető a tanultakkal. A hangsúlyt az energia különböző
formáinak egymásba alakulására kell fektetni. Ahogy a 4. ábrán is látható, előkerül a
probléma kapcsán a magfúzió, a hőmérsékleti sugárzás, a spektrum, a foton, a visszaverődés
és törés, a fotoeffektus, a mechanikai energiafajták, a gerjesztés, az abszorpció, a konvekció
és a párolgás fogalma is. Sokféle feladat megfogalmazható az ábra értelmezéséhez fizika
órán. Pl: 1. Kapcsolja össze a gondolattérkép bekarikázott fogalmait az ábrán látható
információkkal, jelenségekkel! 2. Sorolja föl a molekuláris hőelmélet legalább 3 olyan elemét,
amely megjelenik az ábrán! 3. A fotonok mely tulajdonságai változnak az egyes
kölcsönhatások során?
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4. ábra. Fizikai folyamatok, energiaátalakulások a napenergiás aszalóban.
KAPCSOLÓDÓ ISKOLAI TÉMANAPOK
Megrendeztük 2009-ben A Nap napja (iskolai akadályverseny és rendhagyó órák minden
tantárgy bevonásával), 2010-ben a Környezetfizikai nap (a bp-i Berzsenyi, a szekszárdi Garay
és a tatai Eötvös szakköreinek tapasztalatcseréje, valamint szakmai előadások: dr. Horváth
Ákos, dr. Jánosi Imre, dr. Pálffy Miklós), 2011-ben pedig a TT Tehetségnap (iskolánk
természettudományi és matematika szakköröseinek bemutatója, és egykori diákok, jelenlegi
kutatók előadásai) tematikus napjainkat.
Számomra – fizika tanár számára – az eszközkészítés lehetőségét, módszertani fejlődést és
a diákok számára is izgalmas projektek kitalálását adta az elindított program. A diákok pedig
a tananyagon túlmutató ismeretekkel gazdagodtak, és megtapasztalhatták a tudományos
megismerés folyamatát és örömét.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Különös köszönettel tartozom dr. Horváth Ákosnak, témavezetőmnek, aki lelkes
mentorként hasznos tanácsokkal látott el, és lényeges kérdésekre világított rá. Céljaink
eléréséhez elengedhetetlenek voltak a pályázatok, melyek megírása a projekt szempontjából
lényeges szereppel bírt: nemcsak az anyagi források megteremtéséhez nyújtottak segítséget,
hanem mindig megadták az elkövetkező néhány hónap programját, melynek kijelölése a
hatékony munkaszervezés alapja. 2009. Út a tudományhoz; 2010. OKA III.; 2010. AMET;
2011. OKA XXI., 2011. Tata Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap.
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HUMÁN TÉRBEN TAPASZTALHATÓ SUGÁRZÁSOK ÉS
ENERGIASKÁLÁK
RADIATIONS IN HUMAN SPACE AND ENERGY SCALES
Garamhegyi Gábor
Isaszegi Gábor Dénes Gimnázium és Szakközépiskola
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
Egy olyan absztrakt, ám hétköznapi fizikai mennyiség, mint az energia fogalmának
középiskolai elsajátítása, és mindennapi használata akkor meggyőző, ha az értelmezésén,
„megértésén” túl, a hétköznapi alkalmazásokban, mind a mértékegységét, mind a kapott
mérőszámokat, és arányokat helyesen tudjuk kezelni. Ehhez segíthetnek hozzá a saját
életterünkből vett, személyes érintettséget biztosító példák, és mérések, amelyek a dozimetriai
fogalmak helyes értelmezésénél is fontos didaktikai szerepet töltenek be.
BEVEZETÉS
Az energiafogalom a fizika egyik központi, ám meglehetősen absztrakt fogalma. Pontos
tisztázása csak többszintű absztrakció eredményeként lehetséges. Pontatlan használata, sok
helytelen állításra, vélekedésekre vezethet. Helytelen használata különösen alkalmas a
tudományos tények, és áltudományos állítások összemosására, amelyekre a hétköznapokban
számtalan példát találunk. A hétköznapok próbáját is kiálló, gyakorlatias, ám mégis helyes
energiafogalom kialakítása ezért a középiskolai fizikatanítás egyik rendkívül fontos feladata.
A hétköznapi gyakorlat számára leegyszerűsítve, a fogalmak használatának három szintjét
különböztethetjük meg:
1. Mindennapi életben használt
2. Művelt köznapi ember szintjén használt
3. Szakember szintjén használt (diszciplína)
A középiskolai fizikatanításban kitűzendő cél ezek közül, a művelt köznapi ember szintjét
kissé meghaladó, érdeklődő diákoknak a szakember szintjét megközelítő mindennapi
fogalomhasználat elsajátítása.
Ehhez az egzotikus mértékegységeket, és mérőszámokat a hétköznapi ember számára
elfogadhatóvá, értelmezhetővé kell tenni, a tanítottakat pedig, személyes élménnyé kell
formálni. Ez röviden a Galilei-féle út követését jelenti: „…az ismeretlent mérhetővé, a
mérhetőt számszerűsíthetővé kell tenni…”.
A fentiek indokolják, hogy humán térben vizsgálódjunk, hiszen a „humán tér” az emberi
tevékenységek színtere. Itt biztosítható leginkább a tanuló diák személyes érintettsége, a
tanultak személyes élménnyé formálódása, amely a motiváció egyik elengedhetetlen föltétele.
Különösen nehéz a befogadás a különböző sugárzásoknál alkalmazott dozimetriai
mértékekkel kapcsolatban, melyre vonatkozóan semmi nemű hétköznapi tapasztalat nem áll
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rendelkezésre. Így a hallott, tanult irodalmi adatok, esetleges méréseredmények
értelmezhetetlenné válnak. A dózis ugyanis, a fajlagos energiaelnyelésen alapuló fogalom, így
közvetlenül az energiához, és a használatos energiaskálákhoz kötődő fogalom.
A használható tudásminimumnak biztosítani kell:
•

Mennyiségek és arányok helyes kialakulását, a „mérték” fogalmának elsajátítását

•

Becslési alapfeladatok megoldásának készségét

•

Helyes fogalomhasználatot, a fogalom „megértését”

Az egyik célhoz vezető út lehet például, az energiafogalom körüljárása különböző, de
mindennapi „élethelyzetekben”.
DRÁGA-E AZ ENERGIA?
A szokásos kisiskolai feladat: egy 4 l-es lábosban 20◦C-os vizet 80◦C-ra melegítünk,
mennyi hőmennyiség használunk ehhez. A klasszikus válasz:
Q  c  m   t  1008000 J  1 MJ

(1)

A közölt energiával hány darab 50 kg-os cementes zsákot lehetne felvinni a 10 m magas
padlásra?
W  mgh  5000 J

N 

Q
 201 db
W

(2)

A földgáz ára jelenleg 3 Ft/MJ! (TIGÁZ)
Ki vállalná el 201 db cementes zsák fölvitelét a padlásra 3Ft-ért?! Drága az energia, vagy
itt valami egészen másról van szó?
A LÓ, AZ AUTÓ, ÉS AZ EMBER
Egy kis „történelmi” bevezető: ki ne emlékezne első Trabantjának teljesítményére! A
mostani autójának teljesítményére?
Trabant 601: 26 LE, azaz 19 kW, Opel 1,6: 115 LE, azaz 85 kW
Tehát 1 LE = 735,4985 W
De tudjuk-e saját teljesítményünket?
Átlag ember:
1. Rövid ideig: 1,2 LE, azaz 883 W
2. Hosszú ideig: 0,1 LE, azaz 74 W
Edzett atléta:
Hosszú ideig: 0,3 LE, azaz 222 W
teljesítményt tud kifejteni! [1]
AZ EMBER HATÁSFOKA
Középiskolai tanulmányaink során számos gép, eszköz hatásfokát tanultuk, némelyikét
még ki is számítottuk, vagy mértük. Ki ne ismerné a széntüzelésű mozdony, vagy
transzformátor, esetleg izzólámpa hatásfokát! Az ember hatásfokát miért nem tanítjuk?
A termodinamika I. főtétele biológiai folyamatokra is érvényes. Biokalorimetriás
mérésekkel igazolható, hogy az élő szervezet hőtermelése arányos a bevitt táplálék
energiatartalmával. Embereken direkt biokalorimetriás módszereket ritkán alkalmaznak. Itt az
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úgynevezett indirekt kalorimetria alkalmazott. Az alapanyagcsere vizsgálat a felvett
oxigénfogyasztás, és széndioxid kibocsátás mérésén alapszik.
Egy 70 kg-os embernél a szervezete változatlan állapotban tartásához 7100kJ energia
szükséges 24 óra alatt, nemtől kortól való függéstől eltekintve. [1] Kitartó, huzamos, 10 óra
tartalmú munkavégzést figyelembe véve 74 W teljesítmény kifejtésére képes egy átlagember.
10 óra munkavégzés 74 W teljesítménnyel számítva 2700 kJ. Ugyanennyi idő alatt az
10

alapanyagcseréhez szervezetünknek 24  7100  3000 kJ energia kell.


2700
 0 , 47
5700

Tehát, az ember hatásfoka 47%!
A HOSSZÚTÁVFUTÓ
Igazolható-e elemi fizikával egy maratoni futó energiafölhasználása?

1. ábra. Egy amatőr futó ergométeres (indirekt kalorimetriás) teljesítmény diagramjai
Amit a diagramokról leolvashatunk, a futónk 175 W teljesítményt tudott teljesíteni hosszú
ideig, mert e teljesítmény fölött került szervezete oxigénhiányos (anaerob) állapotba.
Az ábrán az 1-es grafikon (V’CO2) a kilélegzett levegő széndioxid tartalma ml/perc, egy
darabig alatta marad a 2-es grafikonnak (V’O2) kilélegzett levegő oxigén tartalma ml/perc. A
futó el tudja látni szervezetét a szükséges oxigénnel. (Aerob folyamat.) A 3-as grafikon a
pillanatnyi teljesítményt mutatja terhelés közben. Ha a pillanatnyi teljesítmény meghaladja az
aerob/anaerob küszöböt, láthatóan az 1-es diagram a 2-es fölé kerül, vagyis a futó már nem
tud több oxigént fölvenni (anaerob folyamat). Ezt a küszöbértéket rávetítve (szaggatott vonal)
a pillanatnyi teljesítmény grafikonra leolvasható a 175 W teljesítmény, amire a futó tartósan
képes.
Amit nem látunk, futónk 68 kg tömegével 3 óra 45 perc alatt teljesítette a 42 km 195 m
hosszú maratoni távot. Ehhez 0,8 m lépéshosszal számolva 52744 lépést kellett megtennie.
Átlagsebessége az adatok alapján 3,12 m/s, azaz 11,25 km/h volt.
A táv megtételéhez 52744-szer kellett fölgyorsítania lábainak tömegét a futósebességére,
amelyet testtömegének 1/8-ad részével vettünk figyelembe.
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W  P  t  2 , 3625 MJ

W gy 

1 1
 mv 2  2 ,182 MJ
2 8

A piciny különbség indokolható például azzal, hogy a futásnál valamennyi időre mindkét
sarok a levegőbe emelkedik, tehát emelési munkát is végzünk teljes tömegünkre vonatkozóan.
Egy hosszútávfutó nem engedheti meg magának, hogy szökdécseljen, mert ez nagy
vesztességet jelenthet számára. Futónkra, a két energia különbségéből visszaszámolva a
tömegközéppont emelkedése lábváltásoknál 0,5 cm-re adódik. Ez az igencsak ideálisnak tűnő
eredmény, jelzi a lépéshosszat méréssel, és nem becsléssel kellett volna megállapítani!
SUGÁRÖZÖNBEN ÉLÜNK
Ahogy Öveges professzor fogalmazta, sugárözönben élünk.[3] Mióta 3,8 milliárd éve az
élet, és néhány millió éve az ember megjelent a Földön a legkülönfélébb sugárzások érik. E
folyamatosan csökkenő intenzitású sugárzások azóta folyamatosan hatnak az „élő” anyagra.
Sőt, mi magunk is élő sugárforrások vagyunk. A különböző eredetű és természetű
sugárzásokban egy a közös, hogy energia terjed bennük. A sugárzásokat az élő anyaggal
kapcsolatos kölcsönhatás szerint célszerű ionizáló, és nemionizáló sugárzásokra osztani.
Sugárzások
nemionizáló
mechanikai

ionizáló
elektromágneses

- infrahang

rádió

fény

röntgen-gamma

részecske
α

β

- hang
- ultrahang
2. ábra. Sugárzások csoportosítása
Az elektromágneses sugárzás energiakvantuma által képviselt energia ε = hν alapján, kb. 2
aJ energiájú, 3 PHz frekvenciájú, 100 nm-es sugárzás, már képes ionkeltéssel, kémiai,
biológiai hatást kiváltani, élősejt károsodást előidézni. 3 PHz frekvencia alatt nem ionizáló
sugárzásokról beszélünk. (Az alapállapotú hidrogén Bohr-modellből számított 13,6 eV-os
ionizációs energiája 2,178 aJ!)
MENNYI IS?
A sugárzások hatását, vagy kiváltását leíró energiaskálák igen szélesek, és a hétköznapitól
sokszor eltérő, „egzotikus” mértékegységeket követelnek. Tekintsünk meg, csak az
összehasonlítás kedvéért, néhány eV-ban kifejezett szemléletes értéket.


10 TeV kozmikus sugárzás egyes részecskéi



7 TeV LHC



1 TeV a repülő szúnyog mozgási energiája



200 MeV 235U maghasadás energia felszabadulása



13,6 eV H atom ionizációs energiája



2,5 eV kékeszöld színű fény fotonjának energiája



1/40 eV az 1 kT energia szobahőmérsékleten
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NEMIONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOKNÁL HASZNÁLT MÉRTÉKEGYSÉGEK
A nemionizáló sugárzások hatásmechanizmusainak, és esetleges káros hatásainak
kimutatása humán környezetben jelenleg intenzíven kutatott terület. Egyik ok, hogy a
mesterségesen előállított elektromágneses sugárzás által keltett térerősségek humán
környezetben a rádió feltalálása óta mintegy 40-szerese lett a természetesnek. A másik, a
mobiltelefonok hatásvizsgálata. Itt elég a jelenleg több mint négymilliárdos egyedszámot
meghaladó mobiltelefon populációra gondolnunk, amely még mindig, exponenciális
növekedést mutat.
A 0 – 300 GHz-et lefedő frekvenciatartományú mágneses és elektromágneses terek
lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről Magyarországon a 63/2004. (VII. 26.)
ESzCsM rendelet rendelkezik. A rendelet alapkorlátokat határoz meg az elektromos,
mágneses és elektromágneses terekre vonatkozóan, majd ezekre könnyen mérhető
vonatkoztatási határértékeket állapít meg.
Az alapkorlátoknál:
Mágneses indukció [mT], áramsűrűség [mA/m2], teljesítmény sűrűség [W/ m2] fajlagosan
elnyelt teljesítmény [W/kg] jelenik meg frekvencia sávokra lebontva.
A vonatkoztatási határértékeknél:
A elektromos térerősség [V/m], mágneses térerősség [A/m], mágneses indukció [μT],
ekvivalens síkhullám teljesítménysűrűség [W/ m2] van megadva.
A nemionizáló sugárzások humán környezetben felső korlátnak tekinthető vonatkoztatási
határértékei néhány alapműszerrel, vagy integrált rendszerű „elektroszmog” mérővel
ellenőrizhetők. A mérések elvégzése, és kiértékelése szakkörön, a következtetések
feldolgozása akár tanítási órán történhet.
IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOKNÁL HASZNÁLT MÉRTÉKEGYSÉGEK
Itt a középiskolás tananyagban egyébként elsajátítandó fizikai, -és biológiai
dózisfogalmakkal dolgozunk. Ezek megértése rendkívül fontos, hiszen az e sugárzásokat
érzékelő szervünk nincs. Az emberre halálos egész testet érő 8,5 J/kg dózis csupán 1◦C-kal
emelné egy pohár víz hőmérsékletét! Veszélyekről, kockázatokról beszélni pedig, csak pontos
dózisfogalmak, és értékek ismeretében tudunk.
Ionizáló sugárzások dózisán, valamely anyagban elnyelt sugárzási energiát értjük.
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Fontos a biológiai dózisfogalmak helyes kialakítása. Egyenérték-dózis: HT,R a sugárzás
biológiai hatását leíró számított dózismennyiség. Az R típusú sugárzástól, T szövetben, vagy
szervben elnyelt dózis: DT,R a T szövetben elnyelt dózis átlagértéke, wR az R sugárzás
károsító hatásának súlyozó tényezője (dimenzió nélküli szám).
Effektív dózis (E) a különböző szövetek eltérő kockázatnövelő hatását figyelembe vevő,
egész testre vonatkozó számított biológiai dózisfogalom. A wT súlyozó tényező, a
testszövetből származó hatásokból eredő teljes károsodás és a test egyenletes besugárzása
estén fellépő hatásokból eredő teljes károsodás aránya.
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IONIZÁLÓ HÁTTÉRSUGÁRZÁS MÉRÉSE ISASZEGEN
Magyarországon a lakosságot érő ionizáló háttérsugárzás értéke a szakirodalmi adatok
szerint 60 – 160 nSv/h körül ingadozik talajtípus, magasság és egyéb környezeti hatások
függvényében. Iskolánk települési helyén Isaszegen, talajszinten 0,1 – 0,25 μSv/h értékeket
mértünk FH 40G-L10 típusú γ sugárzásmérővel. A nagyobb értékeket jellemzően pincékben,
6
árkokban. Ebből az éves (8760 óra) sugárterhelés 8760  0 ,1  10  0 ,87 mSv / év , a maximum
értékre pedig, 2,19 mSv/év adódik, amely a mérésben résztvevők számára meggyőző
elsősorban!
Így mód nyílik a közvetlen összehasonlítására az egy banán elfogyasztása esetén kapott 0,1
nSv értékkel, vagy az 1 évig élni 80 km-re egy működő atomreaktor 0,09 nSv effektív
dózisértékkel!
IRODALOMJEGYZÉK
1. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J. Orvosi biofizika, Medicina, Budapest, 2007
2. 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet
3. Öveges József Sugárözönben élünk, Minerva, Budapest 1968
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A TERMÉSZETES VIZEK RADONTARTALMÁNAK
TANULÓI VIZSGÁLATA HEVES MEGYÉBEN
THE EXAMINATION OF THE RADON CONTENT OF
NATURAL WATERS INVOLVING STUDENTS IN HEVES
COUNTRY
Palkovics Péter
Wigner Középiskola, Eger
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
Általános tapasztalat, hogy a fizika népszerűtlen a diákok körében. A fizika és benne az
atomfizika sokkal elvontabb, mint a többi természettudomány. Sok esetben korszerűtlen a
tananyag, kevés a szemléltetési lehetőség és a kísérletek száma. A radioaktivitás a
középiskolások számára kevésbé megfogható misztikus jelenség. Ugyanakkor társadalmi
szinten is fontos, hogy tudományos alapossággal ítéljük meg a szerepét. Ezért készítettem a
fakultációs csoportom számára egy összefoglaló elméleti anyagot, amelynek egy része a
cikkben található. Hétvégi kirándulások alkalmával, öt alkalommal mértük természetes vizek
radontartalmát. A mérések elvégzése és kiértékelése során a tanulók egyértelműen elfogadták,
hogy a radioaktivitás a természet része.
BEVEZETÉS
A Földet kialakulása óta érik emberi tevékenységtől független radioaktív sugárzások. Ezen
természetes sugárzások adódnak a kozmikus sugárzásból és a földi természetes radioaktív
anyagok által kibocsátott sugárzásból. A Föld lakosságát érő sugárterhelésnek napjainkban 68
%-a (2,4 mSv) ezen sugárzásokból származik. Ennek a dózisértéknek kb.a fele (1. ábra) a
radontól és bomlástermékeitől származik. A radon egy nemesgáz, csak radioaktív izotópjai
vannak. A természetben a 222-es számú izotópja fordul elő legnagyobb mértékben. A
kőzetekben (talajokban) lévő rádiumból keletkezik. [4] Közvetlen környezetünkben
leggyakrabban a talajból kiszivárgó és lakások, épületek légterében feldúsuló radonnal
kerülünk kapcsolatba. Ugyanakkor kiemelkedően nagy radonkoncentrációk fordulnak elő
földalatti munkahelyeken, bányákban, barlangokban, és egyes fürdőkben is. A felszín alatti
vizek radontartalma gyakran igen jelentős lehet. Az ilyen vizet közvetlenül hasznosító fürdők
vizében, a vízzel érintkező zárt légterében is jelentős radonkoncentrációk alakulhatnak ki.

1. ábra. Természetes eredetű sugárterhelés megoszlása ( mSv/ év) [1]
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. A 222Rn (radon) a 238U bomlási sorában, a másik legelterjedtebb radioaktív izotópja220Rn
(toron) a232Th bomlási sorában és a 219Rn (aktion) a 235U bomlási sorában keletkezik. (1.
táblázat)
1. táblázat. A természetes bomlási sorok néhány jellemző tulajdonsága. [2]
Bomlási sor
neve:

Anyaelem és
felezési ideje:
238

Urán

U
4,5×109 év
232

Tórium

Th
1,39×1010 év
235

Aktínium

U
7,13×108 év

Rádium
anyaelem,
felezési ideje és
a
bomlási mód:
226

Ra
1600 év
α- bomló
224

Ra
3,64 nap
α-bomló
223

Ra
11,4 nap
α- bomló

Radon izotóp
és felezési
ideje:
222

Rn (radon)
3,82 nap

220

219

Rn (toron)
55,6 s

Rn (aktion)
3,9 s

Stabil
végmag
206

Pb

208

Pb

207

Pb

TERMÉSZETES VIZEK RADONTARTALMA
A természetes vizek radioaktivitása döntően a geológiai környezetben felvett radontól
származik. Ezen alfa- radioaktivitást hordozó elemek egyrészt nyomjelzői mélységi vizek
transzportjainak, másrészt a lakossági sugárterhelés egyik fontos összetevőjét képezik a
kiemelkedő aktivitású vizek fogyasztóinak és felhasználóinak körében. A természetes vizek
radontartalma több nagyságrendet átfogóan változik. A legmagasabb értékek a magas
urántartalmú repedezett porózus kőzetekben (pl. gránitmurvában) tárolódó, valamint a föld
mélyéről feltörő vizeknél fordulnak elő. A felszíni vizek, tengerek és óceánok radontartalma
általában jóval kisebb.
A mélységi vizek radioaktivitása szoros összefüggésben van a vizek által átjárt kőzetek
anyagával, szerkezetével. [6] A víz radonban történő feldúsulását a hőmérséklet is
befolyásolja. Az alacsonyabb hőmérsékletű vizek rádiumtartalma általában kisebb, mint a
melegebb vizeké. Ennek oka, hogy a melegebb vizek több ásványi anyagot és ezzel együtt
több rádiumsót tudnak kioldani a mélyebben lévő kőzetekből. Ezzel szemben, a termálvizek
esetén az alacsonyabb hőmérsékletű vizek radonkoncentrációja nagyobb, mint a magasabb
hőmérsékletűeké, mivel a radon oldékonysága a hőmérséklettel csökken, hasonlóan más
gázokéhoz.
A felszín alatti vizek 222Rn aktivitáskoncentrációja általában néhány kBqm-3-től
néhányszor 100 kBqm-3-ig terjed. Sugárvédelmi szempontból ez akkor okoz problémát, ha a
víz felszínre kerülése és fogyasztása között rövid idő telik el. A kereskedelmi forgalomban
kapható ásványvizek esetén a felszínre kerüléskor meglévő 222Rn nagy része már elbomlik, és
nincs bennük számottevő mennyiségű rádium sem. Gyógyfürdők esetén azonban, ahol a
felszínre kerülő víz rövid időn belül felhasználásra kerül, számolni kell azok esetleg magas
222
Rn tartalmából eredő problémákkal is.
RADON EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAI
A radon belélegzéssel illetve ivóvízzel kerülhet a szervezetbe. Napjainkban a dohányzás
után a radon a legfőbb oka a tüdőráknak. Elsősorban nem a radon az, ami negatív hatást fejt ki
a szervezetre, hanem a leányelemei (218Po, 214Po). Ezen bomlástermékek megtapadnak a tüdő
hörgőinek elágazásaiban, és ott alfa részecskével bombázzák (2. ábra) a hörgők falát.

233

Fizika – Energia és környezet

2. ábra. A radon bomlása. [3]
A 218Po által kibocsátott alfa-részecske a környezetében lévő molekulákat ionizálja,
felszakítja a Van der Waals kötéseket a sejten belüli szerkezetekben, melynek
következménye, hogy a fehérjék térszerkezete megváltozik, szabadgyökök keletkeznek. A
szabadgyökök hozzájárulhatnak a daganatos megbetegedések kialakulásához. A radon
véráramba is bekerülhet, így a légzőszervünkön kívül máshova is eljuthat, és ott alfa
részecskékkel bombázhatja a sejteket. A káros hatásai mellett pozitív hatását is megfigyelték
már, és ezt kétféleképpen alkalmazzák a gyógyításban. Az egyik a radonbarlang légzésterápia,
a másik a radontartalmú termálfürdő. A radontartalmú gyógyvíz a tapasztalatok alapján
csökkenti a vérnyomást, tágítja az ereket, cukorbetegség és köszvény kezeléséhez is
alkalmazzák. A magyarországi termálfürdők közül a Rudas-fürdőben mérték a legnagyobb
radonkoncentrációkat 600-700 Bq/l. A Lukács-fürdő forrásaiban 18-65 Bq/l és Gellért Fürdő
forrásaiban 47-104 Bq/l közötti értékeket mértek. Mofettákat alkalmaznak érszűkület
kezelésére, amelyek radontartalma szintén magas.
TANULÓI MÉRÉSEK HEVES MEGYÉBEN
Szakközépiskolai fakultációs csoportommal, akiknek heti négy órában tanítom a fizikát,
vizsgáltuk Heves megye természetes vizeinek radontartalmát. Hétvégi kirándulásokon öt
alkalommal végeztünk méréseket. A minták elkészítésében mind a 12 tanuló aktívan részt
vett. A méréseket két országos döntőbe jutott tanulóval az ELTE által biztosított műszerekkel
végeztük. Az eredményeket közösen a fakultáción értékeltük. A mérések során
megállapítottuk, hogy vizeink radioaktivitás szempontjából milyen csoportba sorolhatók.
Gyenge radioaktivitású víznek minősül a 37-74Bq/l, közepes radioaktivitású víz 74,1–
185Bq/l, erős radioaktivitású víz 185,1 – 370 Bq/l, igen erős radioaktivitású víz 370,1 Bq/l
feletti radioaktivitású vizek. [4]
VÍZMINTAVÉTEL
A mintavételezések előtt elvégeztük a szükséges előkészületeket, mely során a 23ml-es
küvettákba 10ml Optifluor O szcintillációs folyadékot töltöttünk. Az Optifluor O szerves
folyadék (alkilbenzol keverék PPO szcintillátor anyaggal), így vízzel nem elegyedik, a sűrűbb
vízminta a küvetta alsó részére kerül. Ehhez adtuk hozzá a forrásvizekből vett 10 ml
mennyiségű mintát, majd a kupakot jól lezártuk és körbetekertük parafilmmel, ami
megakadályozza a radon küvettából való kidiffundálását. [5]
A VÍZMINTÁK RADONTARTALMÁNAK MÉRÉSE
A vízmintákat Tricarb 1000 típusú folyadékszcintillációs spektroszkóppal mértük meg [5],
hogy meghatározzuk a bennük lévő radontartalmat. A folyadékszcintillációs méréstechnika
kis áthatolóképességű sugárzások (α kis energiájú β) detektálására alkalmas. A módszer
lényege, hogy a szcintillátoron egy ionizáló részecske halad át, melynek hatására a detektor
anyagának elektronjai magasabb energiájú állapotba kerülnek, majd legerjesztődésük során
szcintillációs fotont bocsátanak ki. Az ilyen fotonokból álló rövid idejű fényfelvillanást
fotoelektronsokszorozó segítségével alakítjuk át elektromos jellé.
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MÉRÉS MENETE ÉS KIÉRTÉKELÉSE
A mérés megkezdése előtt kalibráltuk a műszert egy ismert 14C oldattal, majd beállítottuk a
222
Rn méréséhez szükséges paramétereket. Az alábbi paramétereket kellett beállítani: mérési
idő(15 perc); fényhozam tartomány (25keVee- 900keVee). A fényhozam a bomlást követő
felvillanó fotonok számával arányos mennyiséget jelenti.
A bomlástörvény alapján meghatároztuk a mintavételkori koncentrációt:
Cméréskor = Cmintavételkor e-t ,

(1)

ahol λ a bomlási állandó a t a mintavétel és a mérés között eltelt idő.
Az általunk mért vizek a gyenge és a közepes radioaktivitású vizek csoportjába tartoznak. Az
öt mérés átlagát amelyek különböző hónapokban történtek a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat. A tanulók által mért vizek radontartalma.
Mintavétel helye
Bárány uszoda
Eger
Klarissza-forrás
Parád-Óhuta
Törökfürdő
Eger
Szent József forrás
Eger
Csiklósd-kút
Parádfürdő

Radon aktivitás
koncentráció(Bq/l)
49,1±3
4,8±1
92,6±5
94,8±6
86,7±6

Mintavétel helye
Eger strandfűrdő
1 medence
Szikla forrás
Felsőtárkány
László forrás
Mátraháza
Egerszalók
sódomb
Tamás kút
Felsőtárkány

Radon aktivitás
koncentráció(Bq/l)
73,2±2
23,2±3
29,8±3
4,1±1
17,4±3

TANULÓI TAPASZTALATOK
Annak a csoportnak a tanulóinál, akik a mérések elvégzésében és kiértékelésében részt
vettek világosabb kép alakult ki a radioaktivitásról. Tapasztalatom, hogy a középiskolás
tanulók a tananyagban nagy gyakorisággal keverik a mértékegységeket, mint: becquerel,
gray, sievert. A kísérletben részt vevők 20%-kal jobb eredményt értek el a számonkérésnél az
előző fakultációs csoportomhoz képest, és a különböző fogalmakat is jobban használták. Az
exponenciális függvény fogalma jobban érthetővé válik a bomlás fogalmának segítségével. A
mérések elvégzésénél fent áll a tevékenység centrikus oktatás lehetősége, az önálló munka
lehetősége és természetes módon adódik a számítógép használata, mint pedagógiai értékek.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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ENERGIA AZ UNIVERZUMBAN – NÉHÁNY KÜLÖNLEGES
JELENSÉG
ENERGY IN THE UNIVERSE – SOME SPECIAL
PHENOMENA
Szatmáry Károly
Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Kísérleti Fizikai Tanszék és Csillagvizsgáló

ÖSSZEFOGLALÁS
Röviden áttekintjük az Univerzum legnagyobb energiafelszabadulással járó jelenségeit.
Szemléletesen, középiskolásoknak célzottan bemutatjuk a gamma-sugár kitöréseket,
kvazárokat és a szupernóvákat, illetve a rájuk vonatkozó modelleket (bővebben ld.
Csillagászat elektronikus tananyag)
BEVEZETÉS
Az Univerzum 13,7±0,2 milliárd éve alakult ki a Ősrobbanás során. Először csak
nagyenergiájú fotonok és kvarkok voltak, majd felépültek az atomi részecskék. A hidrogén és
a hélium kialakulása után megkezdődött az anyag csomósodása, létrejöttek csillagok, amelyek
galaxisokba csoportosultak [1].
Az Univerzum jelenleg is tágul, nagyon nagy léptéken minden mindentől távolodik. Erre
utal a galaxisok színképében az elnyelési vonalak vöröseltolódása [2]. A mért z= relatív
hullámhossz-eltolódásból a Doppler-effektus szerint a galaxis v távolodási sebessége
meghatározható: v/c=[(z+1)2-1]/[(z+1)2+1]. A Hubble-törvényből (v=H·r, H=73±2
km/s/Mpc a Hubble-állandó) pedig az r távolság számolható.
A nagyon távoli Ia típusú szupernóvák fényessége, a kozmikus mikrohullámú
háttérsugárzás mintázatának méreteloszlása és a galaxishalmazok térbeli eloszlása legújabb
megfigyelési eredményei szerint a Világegyetemben az anyag-energia tartalomnak csak
csekély része a látható, atomos anyag. A nagyobb rész a sötét anyag, amely gravitál, de nem
világít, valamint a „sötét energia”, amely antigravitációs jellegű, és amelynek köszönhetően
az Univerzum pár milliárd éve gyorsulva tágul. A sötét energia mibenléte még kérdéses.
A LEGNAGYOBB ENERGIÁVAL SUGÁRZÓ OBJEKTUMOK 1.
GAMMASUGÁR FELVILLANÁSOK (GRB = GAMMA RAY BURST 1042-1046 W)
A hidegháború alatt, a 60-as évek végén néhány műholdat arra használtak, hogy figyeljék
az ellenfél területén az esetleges gammasugárzás kitöréseket, amelyek az atom- és hidrogénbomba kísérletekre utaltak. Meglepetés volt, hogy a másik irányból, a világűr felől is észleltek
rövid, általában pár másodpercig tartó gamma felvillanásokat. A 90-es évekre kiderült, hogy a
kitörések forrásai egyenletesen oszlanak el az égen, és nagyon messze, kozmológiai
távolságokban vannak. A távolságot csak azokban az esetekben lehetett meghatározni, amikor
jelentkezett egy több percig, akár órákig is tartó optikai utánfénylés. Ekkor a spektrumot
felvéve a színképvonalak Doppler-eltolódása mérhető volt. A nagy távolság ellenére a
jelentős, nálunk érzékelhető sugárzási fluxus arra utal, hogy a felvillanás helyén elképesztően
nagy energia szabadul fel. A sugárzás nem gömbszimmetrikus lehet, hanem két, ellentétes
irányban, vékony térszögben, nyalábszerűen (jet) történhet. Napjainkra már több ezer ilyen
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jelenséget figyeltek meg. Néhány GRB fényes szupernóvával (vagy még nagyobb fényű
hipernóvával) volt azosítható. Egy kitörés (GRB080318B) 2008-ban kb. 30 másodpercig még
szabad szemmel is látható volt, amely a vöröseltolódása alapján 7,5 milliárd fényévre van
tőlünk! A szokásos kérdésre, hogy meddig látunk el, íme a megdöbbentő válasz. Amikor ez a
fény elindult, a Naprendszerünk még ki sem alakult!
Az osztályozásuk főleg a felvillanás időtartama alapján történik [3].

1. ábra. A gamma-felvillanások modelljei. A rövidebbeket összeütköző neutroncsillagok vagy
fekete lyukak, a hosszabbakat hipernóva robbanások magyarázhatják (Sterne und Weltraum
2011/4. alapján).
A legújabb számítógépes szimulációk szerint kettős neutroncsillag összeolvadása során a
mágneses tér valóban jet-szerű gamma felvillanást hozhat létre.
A LEGNAGYOBB ENERGIÁVAL SUGÁRZÓ OBJEKTUMOK 2.
KVAZÁROK (AKTÍV GALAXISMAGOK 1040-1042 W)
A 60-as évek közepén fedeztek fel olyan csillagszerű objektumokat (QSO=kvázisztelláris
rádió forrás, kvazár), amelyek erős rádiósugárzást bocsátanak ki, és emissziós színképükben
jelentős a vonalak vöröseltolódása. Később számos kvazár körül sikerült halvány galaxist
kimutatni [4]. Ma sem teljesen világos, hogy hogyan jön létre a kvazárok rendkívül erős
sugárzása. A legközelebbi kvazár 800 millió fényévre van, a többségük sokkal távolabbi. Az
eddig ismert legnagyobb vöröseltolódású (z=8–8,5) objektumok között vannak galaxisok,
kvazárok és GRB-k is.
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2. ábra. A kvazárok modellje: olyan aktív galaxismagok, ahol egy nagytömegű fekete lyuk
körül anyagkorong van, és erre merőlegesen két szűk térszögben erős sugárzás történik
(http://tudasbazis.csillagaszat.hu).
A LEGNAGYOBB ENERGIÁVAL SUGÁRZÓ OBJEKTUMOK 3.
SZUPERNÓVA ROBBANÁSOK (1032-1035 W)
Egy csillag szupernóva robbanása során óriási intenzitású röntgen- és gammasugárzás jön
létre, valamint kialakulnak a vasnál nehezebb kémiai elemek egészen az uránig [5].
A szupernóvákat alapvetően két nagy csoportba sorolják, főleg a színképük alapján. Az Ia
típusúak kettőscsillagok, melyek egyik komponense vörös óriás, a másik pedig fehér törpe.
Az óriásról anyag áramlik a törpére, és amikor annak tömege eléri az. ún. Chandrasekharhatárt (1,4-1,5 naptömeg), akkor az elfajult elektrongáz nyomása már nem tudja megállítani a
gravitációs összeomlást és felrobban. Itt megjegyezzük, hogy sok helyen tévesen szerepel ez a
tömeghatár – a csillagok fejlődésénél a minimális tömegre értik, amely felett végül
szupernóva lesz a csillagból. Ez teljesen rossz, ugyanis min. 8 naptömeg feletti csillagokból
lehet szupernóva (II típusú). Az 1,5 naptömeg a fehér törpék maximális tömege.
Az utóbbi években számos különleges tulajdonságú szupernóvát fedeztek fel, amelyek az
eddigi modellekkel nehezen magyarázhatók. Az egyik legjobb elképzelés az összeolvadó két
fehér törpe. Ilyenkor erős gravitációs hullámok jönnek létre, amelyeket a közeljövőben már
remélhetőleg kimutatnak (LIGO, VIRGO, GEO600, LISA stb. detektorok).
A szupernóvák vizsgálata azért is nagyon lényeges, mert rajtuk alapul az egyik
legfontosabb távolságmeghatározási módszer. De csak akkor alkalmasak erre, ha „sztenderd
gyertyaként” használhatók, azaz egyforma abszolút fényességűek. Eddig azt gondolták, hogy
az Ia típusú szupernóvák mind hasonló fényesek a maximumban, hiszen egy adott tömeget
elérő fehér törpék robbannak fel. Az újabb megfigyelési eredmények mindezt
megkérdőjelezik.
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3. ábra. A szupernóvák két fő típusa (Fűrész Gábor rajza alapján).
HATÁSOK A FÖLDRE
Közeli GRB vagy szupernóva robbanás során milyen hatással lehet az erős gammasugárzás a Földre?
A földi légkör elnyeli a nagy energiájú gamma-röntgen-UV sugárzást, de csak egy
intenzitás határig. Ha túl sok foton érkezik rövid idő alatt, akkor már a vékony légkörben nem
nyelődnek el, leérkeznek a felszínre, és az élővilágot károsítják, pusztítják. A légkörben pedig
a megváltozott fizikai körülmények miatt a nitrogén és az oxigén egyesül, nitrogén-oxidok
jönnek létre, melyek szintén károsak az ózonrétegre és az élőlényekre. Úgy gondolják, hogy a
Föld történetében már többször is volt ilyen esemény, amely kihalásokkal járt. A Nap ugyanis
a Tejútrendszerben való keringése során folyamatosan más és más csillagok környezetébe
kerül, lassan, de állandóan cserélődnek a szomszédok. Lehet, hogy épp akkor robbant fel egy
nagytömegű csillag, amikor 50 fényéven belül volt hozzánk képest.
A Nap magjában 15 millió fokon termonukleáris reakció zajlik, hidrogén atomok
ütközésével hélium atomok alakulnak ki, miközben nagyenergiájú gamma fotonok jönnek
létre. A fotonok a magból a felszínre jutnak, ekkorra már főleg a látható fény (sárga)
tartományba esnek. A Nap fényének köszönhető a földi élet és a fosszilis energiaforrások
(szén, olaj, földgáz). Napjainkban az energiaínség várható fokozódása és az atomenergia
alkalmazásától való félelem miatt különösen fontos a csillagokban lejátszódó fúziós
folyamatok és a földi kísérleti magfúziós energiatermelés témakörök tanítása. Ne feledjük,
hogy a mostani középiskolások közül kerülnek majd ki azok, akik a következő évtizedek
döntéshozói lesznek pl. energiaügyekben is.
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4. ábra. A NASA egyik gyerekeknek készített szemléltetése a sugárzási teljesítményekre.
MÉG EGY ÉRDEKESSÉG
A Kardashev-skála az elképzelt idegen, az emberinél fejlettebb civilizációk technológiai
fejlettségének mérőeszköze, melyet Nyikolaj Kardasev szovjet csillagász javasolt először,
1964-ben. A skála elméleti, mivel jelenleg csak az emberi civilizációt ismerjük. Alapvetően
három fokozatba sorolja a civilizációkat annak alapján, hogy mennyire tudják hasznosítani a
környezetükben lévő energiákat:
1-es típus: bolygójának (kb. 4×1012 W);
2-es típus: csillagának (kb. 4×1026 W);
3-as típus: galaxisának (kb. 4×1037 W) erőforrásait (teljes mértékben) uralja.
A skálán a fokozatok között törtszámokkal jellemezhető fejlettségi szintek is
elképzelhetőek, az emberi civilizáció fejlettsége napjainkban 0,7-0,75 között van, azaz messze
vagyunk még a saját bolygónk lehetőségeinek kiaknázásától is.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Frei Zsolt-Patkós András: Inflációs kozmológia, Typotex Kiadó 2005
2. Csillagászat
(elektronikus
tananyag),
http://astro.uszeged.hu/oktatas/csillagaszat.html
3. Bagoly Zsolt: Gammakitörések, Meteor csillagászati évkönyv 2005, 233-243.o.
4. Frey Sándor: Kvazárok, Meteor csillagászati évkönyv 2003, 222-234.o.
5. Vinkó József-Kiss László-Sárneczky Krisztián-Fűrész Gábor-Csák BalázsSzatmáry Károly: Szupernóvák, Meteor csillagászati évkönyv 2001, 218-236.o.
http://astro.u-szeged.hu/ismeret/szuperno/szuperno.html
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VII.2. FIZIKA ÉS INFORMATIKA
WEB-CAM LABORATORY - ÚJ LEHETŐSÉG A
SZÁMÍTÓGÉPES KÍSÉRLETEZÉSBEN
NEW EXPERIMENTAL METHOD IN PHYSICS EDUCATION THE „WEBCAM LABORATORY”
Szigetlaki Zsolt1, Juhász András2,
1

2

Intellisense Zrt.
ELTE, Anyagfizika Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
A magyar fejlesztésű számítógépes program a géphez csatlakoztatott kamerát használja fel
egyszerű és látványos kísérletek, mérések elvégzésére. Tanári vezetéssel az iskolában vagy
otthoni diák-kísérletekkel megfigyelhető és mérésekkel vizsgálható a természet sok érdekes
jelensége. A folyamatos fejlesztés alatt álló programcsomag segítségével vizsgálhatjuk testek
egyszerű mozgásait, felrajzoltatva a mozgást jellemző út-idő, sebesség –idő és gyorsulás-idő
grafikonokat; használhatjuk a kamerát mikroszkópként és közvetlen méréseket végezhetünk a
felvételeken; filmet készíthetünk idősűrítéssel; digitalizálhatjuk analóg műszerek adatait;
mozgásérzékelős kameraindítással videózhatunk kiszámíthatatlanul bekövetkező mozgásokat;
vizsgálhatjuk mozgások térbeli gyakoriságát.
BEVEZETÉS
A természet megismerésének alapvető módszere a megfigyelés, mérés. A számítógép új
lehetőségeket kínál e területeken is. Egyike ezen lehetőségeknek a magyar fejlesztésű
Webcam laboratory nevű szoftver, ami egy webkamera segítségével különféle méréseket tesz
lehetővé. A szoftver hat különböző mérési funkciót kínál önálló diákkutatásokhoz, játékos
kísérletezésre, illetve a természettudományos tantárgyak iskolai tanításának frissítésére. A
program mérési programjainak részletes ismertetése megtalálható a világhálón [1].
alkalmazási példák a jelen dolgozaton kívül, találhatók kötetünk további cikkeiben is [2, 3].
gyűjteményben A következőkben a mozgások tanulmányozására szolgáló funkciók
ismertetésére szorítkozunk, és ezek felhasználási lehetőségeit érzékeltetjük a középiskolai
mechanika tanításában. A terjedelmi korlátok miatt teljességre nem törekedhetünk, ezért csak
néhány önkényesen választott példa bemutatására szorítkozunk.
A mozgások iskolai tanítása során alapvetően a Webcam-laboratory két sajátos funkciója
használható: a „Kinematika” funkció és az ún. „Nyomkövető” funkció. Az előbbivel a
webkamera látóterében történő síkbeli mozgásokat időbeli történésükben tanulmányozhatjuk.
A nyomkövető funkció a mozgások pályájának rögzítésére és gyakoriságuk vizsgálatára
alkalmas.
KINEMATIKAI MÉRÉSEK WEBKAMERÁVAL
A számítógépes mérés működési módja
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A „Kinematika” programfunkció nem túl gyors, síkbeli mozgások hely-idő adatainak
rögzítésére alkalmas. Ha a mozgó testek színesek (piros, sárga zöld és kék) a szoftver
azonosítja helyűket és automatikusan követi mozgásukat miközben a test helyének adatait és a
pillanatnyi időt rögzíti. Az adatok a felhasználó által előzetesen választott helyű
koordinátarendszerben értendő x és y koordináták és a hozzájuk tartozó időpillanatok. A
pozícióadatokból a számítógép kívánságunk szerint in-situ rajzolja fel a mozgó test x és y
koordinátájára értelmezett elmozdulás-idő, sebesség-idő és gyorsulás-idő függvények
bármelyikét. Az adatok táblázatos formában is elmenthetők és tetszőleges A program több,
különböző színű test mozgásának egyidejű követésére is képes. A program
A „Nyomkövetés” funkció videofelvételt készít a kamera látóterébe eső eseményekről, a
testek mozgását a számítógép érzékeli és színes nyomokkal jelöli meg azokat a pontokat, ahol
a test elhaladt. Gyors mozgások esetén a nyomok szaggatok, lassabb esetben folytonos
vonalként jelennek meg. Ha a mozgás egy adott útvonalon a felvétel ideje alatt
megismétlődik, a nyomok egymásra rakódva egyre hangsúlyosabbá vállnak. Ilyen módon a
nyomvonalak intenzitásából az adott útvonalon történő mozgások gyakoriságára is
következtetni lehet.
GOLYÓ MOZGÁSA LEJTŐN - GALILEI TÖRTÉNELMI KÍSÉRLETE
Galilei egykori híres lejtő-kísérlete a Webcam Laboratory segítségével gyorsan és
hatékonyan elvégezhető. Vegyük fel a lejtőn leguruló golyó út-idő függvényét és ellenőrizzük
a Galilei által számítások alapján feltételezett négyzetes összefüggést a diagramon elvégzett
méréssel!
A kísérleti összeállítás jól látszik az alábbi fotón; kb 6 cm átmérőjű piros billiárdgolyót
gurítottunk 1 m hosszú, U profilu lejtős vályúban. Az ábra a mérőprogram számítógépes
munkaablakát mutatja, amikor a mérés koordinátarendszerét épp ráállítjuk az indulási
helyzetben lévő golyóra.

1. ábra. Golyó a lejtőn , ahogy az indítás előtti pillanatban a számítógépes program
munkaablakában látható
A lejtőn szabadon guruló golyó mozgását érzékelve a számítógép azonnal felrajzolja a test
elmozdulás –idő grafikonját, amit Galilei gondolatmenetét követve értékelhetünk ki..
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Galilei feltételezte, hogy a lejtőn mozgó test sebessége az idővel arányosan nő, ennek
felhasználásával számításokat végzett. a számítás eredményei szerint a gyorsuló golyó által
megtett út négyzetesen függ az időtől, azaz, ha kezdősebesség nélkül induló test a mozgás
kezdeti Δt időszakasza alatt s0 útszakaszt tesz meg, akkor 2Δt időtartam alatt 4 s0 , 3Δt idő
alatt 9 s0 , stb. A mérés garfikonját és annak kiértékelését a 2. ábra mutatja

2. ábra. A lejtőn guruló golyó által megtett út az idő négyzetével arányosan növekszik.
HARMONIKUS REZGÉSEK VISZGÁLATA
A Webcam laboratory „Kinematika” programjával látványos kísérletek, mérések
végezhetők a rezgések témakörében. Néhány példát mutatnak az ábrák:

3. ábra. A rugóra akasztott test mozgásának vizsgálata során a számítógép képernyőjén jól
látszik a rezgő test és a kitérés-idő grafikon szinusz-görbéje
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4. ábra. Csatolt rúdingákkal megvalósított lebegés

B

A

5. ábra. Súrlódással (A) és közegellenállással (B) csillapított rezgés kitérés-görbéje
PÁRKÖLCSÖNHATÁS VIZSGÁLATA KISKOCSIK ÜTKÖZTETÉSÉVEL
A dinamika tanítása során az egyik alapkísérlet sínen futó kiskocsik különböző ütközéseit
vizsgálja. Ennek eredményeként jutunk el a lendület-megmaradás törvényéhez, más esetben a
tömeg és az erő fogalmi bevezetéséhez. A méréssorozat igen tanulságos, de hosszadalmas. A
kísérletezés és a kiértékelés idejét jelentősen lerövidíti, ha az ütköztetéseket a webkamera
előtt végezzük és a számítógépes programmal azonnal kirajzoltatjuk az ütköző kocsik út-idő
grafikonjait. A kísérleteket és a kölcsönhatást jellemző grafikonokat illusztrálja a 6. ábra két
példája.

Két egyenlő tömegű kocsi rugalmas ütközése:
a baloldali kocsi nekiszalad az jobboldali álló
kocsinak.
A kocsik sebességet cserélnek
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Azonos tömegű kiskocsik rugalmatlan
ütközése
A baloldali kocsi nekiszalad az állónak
a két kocsi összetapadva, együtt mozog
tovább
6. ábra.
KORONGOK FERDE ÜTKÖZÉSE “NYOMKÖVETÉS” FUNKCIÓVAL
Gombfoci korongok ferde ütközésének nyomképét mutatja a 7. ábra. A kísérlet során a
képmező közepén nyugvó korongnak alulról ferdén pöcköltük neki a másik korongot.
Korábban álló korong az ütközés hatására felfelé mozgott, míg a nekiütköző, megváltoztatva
eredeti sebességét lefelé lökődött. Az ütközés után a korongok mozgásiránya kb. derékszögű,
a súrlódás mindkét korongot ugyanakkora úton fékezte le. A nyomkép alapján
meghatározhatjuk a korongok sebesség ill. energiaviszonyait (lásd 7. és 8. ábra)

7.ábra. Ferdén ütköző korongok nyomképe

8. ábra. A ferde ütközés sebességviszonyai

A sebességvektorok berajzolásánál felhasználjuk, hogy a munkatétel okán a szétlökődő
korongok azonos fékútja jelzi az azonos nagyságú kezdősebességeket. Mivel minden
ütközésre igaz a lendület-megmaradás törvénye, továbbá az ütközés utáni sebességek
egyenlők és derékszöget zárnak be, az általunk megpöckölt korong becsapódási sebességére is
következtethetünk. Az így kikövetkeztetett sebességekkel számolva az ütközésre igaznak
bizonyul a mechanikai energia-megmaradás, a két gombfocikorong ütközése tehát közel
ideálisan rugalmas.
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://www.webcamlaboratory.com/
2. Jenei Péter, Enreiter Ádám, Juhász András, Nagy Mária, Kísérletek hullámokkal,
jelen kiadvány fizika fejezetében
3. Fodor Erika, Szigetlaki Zsolt cikke jelen kiadvány kémia fejezetében
4. Wágner Éva cikke jelen kiadvány fizika fejezetében
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HITECH ESZKÖZÖK A FIZIKAÓRÁN
HITECH TOOLS FOR PHYSICS CLASS
Piláth Károly
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, Budapest

ÖSSZEFOGLALÁS
Naponta jelennek meg újabbnál újabb technikai eszközök tanulóink kezében. Ezen eszközök jó
része alkalmas lehet arra, hogy demonstrációs vagy mérési eszközként használjuk fel őket a
fizikaórákon. Előadásomban azt mutattam be néhány példán keresztül, hogy ezen eszközök
hogyan állíthatók a tanórai kísérletezés szolgálatába. Terjedelmi okokból ebben a cikkben
csak a tanítványaim körében legnépszerűbb eszközről, az infravörös tartomány érzékelésére
átalakított webkameráról, és a kamerával elvégezhető kísérletekről írnék.
WEBKAMERA ÁTALAKÍTÁSA AZ INFRAVÖRÖS TARTOMÁNYRA
Az infravörös tartomány - hasonlóan a röntgen vagy a gammasugárzáshoz - szemünkkel
érzékelhetetlen. Ez a tartomány azonban egy könnyen elkészíthető eszközzel láthatóvá tehető
és így már a szemünkkel is tanulmányozható. Az ilyen - akár a tanulók által is elkészíthető eszközzel szerzett tapasztalatok jól segíthetik a korszerű képalkotó berendezések
működésének megértését is. Az infravörös tartományt láthatóvá tevő eszköz legolcsóbban egy
webkamerából alakítható ki. A webkamerákba épített szenzor nemcsak a látható
tartományban érzékeny, hanem a közeli infravörös sugárzást is képes érzékelni egészen
1200 nm hullámhosszhatárig. Mivel e kamerák azt a célt szolgálják, hogy valósághűen adják
vissza a szemünkkel látható képet, ezért ezekből az eszközökből ki kell szűrni az egyébként
mindenütt jelenlévő - és elsősorban a Napból vagy a wolframszálas izzólámpákból származó infravörös sugárzást. Ezt oly módon oldják meg a webkamerákban, hogy a kamera
objektívlencséje mögé beépítenek egy olyan szűrőt, amely kiszűri a 700 nm-nél nagyobb
hullámhosszúságú fényt. Mivel mi pont ezt a tartomány szeretnénk tanulmányozni, ezért
távolítsuk el ezt a szűrőt! Ezt egy csavarhúzóval vagy szikével nagyon könnyen megtehetjük.

1. ábra. A szűrő eltávolítása
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Minél olcsóbb egy webkamera, annál könnyebben végrehajtható ez a művelet, hisz
ezekben a kamerákban csak egy csepp szilikon ragasztó tartja a szivárványszerűen csillogó
szűrőt. Egy ilyen „megoperált” kamera a látható fény mellett már érzékeny a közeli infravörös
tartományban is. Érdekes képek jönnek létre ebben a közeli infrát és a látható fényt együtt
érzékelő tartományban, de mi kizárólag az infravörös tartományt szeretnénk látni, ezért a
látható fényt ki kell szűrni a kamerából. Erre a célra a legalkalmasabb egy színes film
negatívjának túlexponált bevezető szakasza. Vágjunk ki ebből a láthatóban átlátszatlan
negatív filmből egy akkora darabot, mint amekkora az eltávolított infravörös szűrő volt!
Illesszük be ezt a kis filmarabot a „kioperált” szűrő helyére, majd tegyük vissza az így
átalakított objektívet a kamerába, és már kész is az infravörös kameránk! Webkamerák
infravörös átalakítására számtalan recept [1,2] és videó [3] található az interneten is.
MEGLEPŐ KÍSÉRLETEK AZ INFRAVÖRÖS WEBKAMERÁVAL
1) A FÉNYSZÓRÁS HULLÁMHOSSZFÜGGÉSE
Ha kameránkat a napfényes égbolt (nem közvetlenül a Nap) felé irányítjuk, megdöbbenve
láthatjuk, hogy infravörösben az égbolt sötét, és csak a bárányfelhők világítanak. Ennek oka a
fényszórás hullámhosszfüggése. A kék égbolt infravörösben valóban sötét, hisz a levegő ezt a
tartományt már csak kis mértékben szórja. Ennek következtében jóval távolabbra képes ellátni
egy infravörös képalkotó eszköz, mint egy látható fényképezőgép vagy a szemünk. Éppen
ezért szeretik a katonák is.

2. ábra. A napfényes égbolt képe közeli infravörös tartományban
2) EGY ÁTLÁTSZÓ HAMUTARTÓ
Ahogyan testünk „átlátszó” a röntgensugarak számára, infravörösben is akadnak olyan - a
látható tartományban átlátszatlan - anyagok, amelyek átlátszóak. A legjobb példa erre a
Tescóban fillérekért beszerezhető feketére színezett üvegből készült átlátszatlan hamutartó.
Amennyiben egy ilyen hamutartóval eltakarjuk az arcunkat, a mi átalakított kameránk átlát
rajta. Ez a jelenség tapasztalatom szerint nagyon megragadja a tanulók fantáziáját.
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3. ábra. Az infravörösben már átlátszó a hamutartó
3) EGY KEVÉSSÉ ISMERT VÉDELEM A PÉNZHAMISÍTÁS ELLEN
A valutákat nem csak a közismert hologramokkal, ill. az UV fényre fluoreszkáló
jelzésekkel látják el, hanem infravörösben is megjelölik azokat. Egyik legjobb példa erre a
magyar 1000 forintos papírpénz. Infrában megnézve ezt a pénzt azon csak a Herkules-kút fele
látható, és több rajzelem is hiányzik róla. Szomszédjaink könnyen beszerezhető valutái is
védettek. Ezzel kapcsolatban érdekes megfigyelést tettem az utóbbi időben. A románok
megváltoztatták a 10 lejes pénzük infravörös védelmét. A látható tartományban
érzékelhetetlen a változás, de infravörösben döbbenetes a különbség.

4. ábra. A Herkules-kút infravörösben

5. ábra. A baloldalon a korábbi, a jobboldalon a jelenleg nyomott 10 lejes
4) INFRAVÖRÖS VETÍTŐGÉP
Egy nagyon különös diavetítőt is készíthetünk infravörös tartományban. A vetítőgép lelke
egy üveg féldecis unikum. Az unikum hasonlóan a fent említett hamutartóhoz infravörösben
átlátszó. Üvege gömb alakú, így jól használható projektorlencseként. Fényforrásként egy
infravörös LED-et alkalmazzunk! Ebből úgy nyerhetünk párhuzamos fénysugarakat, ha egy
gyűjtőlencse (kollimátor) fókuszába helyezzük. Ez a párhuzamos sugárnyaláb világítja át a
„diafilmet”, amely egy átlátszó fóliára nyomtatott karaktersorozat (szmájlik, szívecskék stb.).
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Az ily módon átvilágított film (ez a tárgy) elé helyezve az unikummal telt üveget
(vetítőlencse) a valódi, fordított állású, nagyított infravörös kép felfogható egy ernyőn. A
szemünk számára láthatatlan fordított kép jól láthatóvá tehető az átalakított kameránkkal a
gyermekek legnagyobb megdöbbenésére.

6. ábra. Infravörös vetítőnk összeállítási rajza
A vetítőgép elkészítéséhez nem fontos pontosan az általam ajánlott LED [4] fényforrást
beépíteni, de ne feledjük, hogy egy fényerős kép a legjobb út a biztos sikerhez! Ezért
próbáljunk meg beszerezni egy megfelelő teljesítményű IR LED-et! Ilyen fényforrásokat
bizonyos védett területek éjszakai kivilágításához használnak. Az emberi szem számára
láthatatlan módon kivilágított területet infravörös kamerákkal figyelik, így a behatolók nem is
sejtik, hogy a sötétség ellenére jól láthatók a kamerák számára. Ilyen LED-et az eBay-en
8-10$-ért vásárolhatunk. Egy ilyen, 5W teljesítményű, 850 nm hullámhosszúságú LED
fényforrás képe látható a 7. ábrán.

7. ábra. Nagyteljesítményű infravörös LED
Kollimátorlencseként kiválóan megfelel valamilyen olcsó, plexiből készült 40-50 dioptriás,
kb. 2 cm átmérőjű lencse. Ilyen viszonylag olcsó lencséket az AstroMedia-tól szerezhetünk
be [6], ha nincs a fiókunkban. A LED-et ragasszuk be egy ásványvizes palack levágott
nyakának a végére a hatodik ábrának megfelelően, a lencsét pedig illesszük be a kifúrt
kupakba. Így egy állítható fókusztávolságú eszközt nyerhetünk, melynek segítségével
párhuzamos fénynyaláb állítható elő. A LED áramforrását sem érdemes házilag elkészíteni
[5], hisz az is megvásárolható néhány dollárért az eBay-en. Az átlátszó fóliára nyomtatott
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„diafilmet” helyezzük egy diakeretbe, és egy hűtőmágnessel rögzítsük a fényforrás tartójához!
Nézőközönségként állítsuk a webkamerát a vetítővászon elé, amelyen szabad szemmel
természetesen semmi sem látható, és közvetítsük a kamera által látottakat egy projektorral a
tanulóknak. A siker garantált.
ÖSSZEFOGLALÁS
Az infravörössé átalakított webkamera napjainkban már nem újdonság. Ezt bizonyítja,
hogy az interneten nagyon sok cikk olvasható [1,2,3] ebben a témakörben. A fizikaórákon
azért célszerű mégis bemutatni ezt az eszközt, mert tapasztalataim szerint a tanulók egy
részének annyira felkelti az érdeklődését, hogy valóban megépíti a saját kameráját. A kamera
által közvetített infravörös képeken keresztül sok hasonló eszköz (röntgen, hőtérkép, stb.)
működése szemléletessé tehető a tanulók számára. Sok diákban felmerül a kérdés, hogy lát-e
ez a kamera a sötétben? Ennek a kérdésnek részletes elemzése szintén sokat segíthet a
sötétség és a láthatatlan fogalmának tisztázásában.
Terjedelmi okokból a konferencián bemutatott többi eszközről ebben a cikkben nem
írhattam részletesen, de a legtöbbjük legalább olyan jól felhasználható egy-egy fizikaórán,
mint ez az átalakított webkamera. Ha mégis ki kellene emelnem egyet a konferencián
bemutatottak közül, akkor ajánlanám a YouTube-ra is feltöltött harmonikus rezgőmozgás
gyorsulásának megtekintését egy Nintendo játékvezérlővel. [7]
IRODALOMJEGYZÉK
1. www.ufos-aliens.co.uk/infraredwebcam.htm
2. http://main.flosscience.com/Home/clever-hacks/ir-webcam
3. www.metacafe.com/watch/385098/transform_your_webcam_into_an_infrared_ca
m/
4. http://www.ebay.com/itm/5W-850-IR-High-Power-Star-LED-Lamp-light-EnergySaving-/220877823473?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336d581df1
5. http://www.ebay.com/itm/10W-high-Power-LED-constant-current-driver-110220V-/180729229399?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a144d3057
6. .http://astromedia.eu/index.php?cPath=10_13
7. http://www.youtube.com/watch?v=vubD8e-hJg&feature=player_embedded#at=13

251

Fizika – Modern fizika

MÉRÉSEK HANGKÁRTYÁVAL EGYSZERŰEN, OLCSÓN
EASY AND CHEAP MEASUREMENTS WITH A SOUND
CARD
Kopasz Katalin1, Lupsic Balázs1, Dr. Gingl Zoltán2 Dr. Makra Péter1
1

2

SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék
SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
Fizikaórákon a számítógépes méréseket a motiváló hatáson túl gyorsaságuk és precizitásuk
miatt is egyre szívesebben alkalmazzuk. Ugyanakkor problémát jelenthet a szükséges eszközök
ára. Hangkártyához csatlakoztatható, egyszerű, nagyon olcsó összeállításokat és a hozzájuk
tartozó, szabadon letölthető programokkal végezhetől nagy pontosságú méréseket mutatunk
be.
BEVEZETÉS
Tapasztalataink szerint a magyar közoktatásban nagyon nagy szükség van a kísérletező
fizikatanítás támogatására, ugyanakkor a lehető legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás
megtalálása is fontos szempont. A számítógépes mérések alkalmazása a motiváló hatás
mellett azért is előnyös lehet, mert meggyorsítja a mérés és az adatfeldolgozás folyamatát,
jelentősen segítve ezzel a tanár munkáját. A hangkártya ugyan nem mérésekhez kifejlesztett
eszköz, amplitúdómérésre nem is megbízható, viszont időtartománybeli pontossága kiváló.
Adott tehát egy minden számítógépben elérhető eszköz a jelek digitalizálására, melyet többen
fel is használnak kísérleteikhez. A hazai hangkártyás projektek közül kiemelnénk Dr. Piláth
Károly kiváló honlapját [1]. A hangkártya használata mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy a
mérés folyamatát a diákok jól tudják követni, így a csoport által írt célszoftvereket
használunk. Az elkészült programok ingyenesen letölthetők. [2]
EGYSZERŰ FOTOKAPU MÉRŐÓRÁVAL (STOPWATCH)
A hangkártyához csatlakoztatott fotokapu a Stopwatch nevű program használatával [3]
44100Hz-es mintavételezéssel lehetőséget ad arra, hogy nagy időfelbontású méréseket
végezzünk. A fotokapu elkészítéséhez két sorba kötött fototranzisztort csatlakoztatunk egy
jack-dugóhoz, ahogyan azt az első ábra is mutatja. A fototranzisztorok megvilágítására akár
egyszerű zseblámpát használhatunk, ezzel el is készült a fotokapu.

1. ábra. Elektromágnessel indítva a golyókat, és hangkártyához csatlakoztatott fotokapuval
mérve az időmérés szórása ezred másodperc alatti.
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Ezt felhasználhatjuk például szabadesés vizsgálatakor, ha az eső testeket elektromágnes
segítségével indítjuk, ahogyan ez a 2. ábrán is látható.
Ha figyelembe vesszük a közegellenállást és a felhajtóerőt, akkor a dinamika alapegyenlete
a következőképpen alakul:



F = m a

m  g  Ff  Fk = m  a

(1)
(2)

Így az eső test gyorsulása az eső test sebességétől függően:
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m
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2. ábra. Elektromágnessel indítva a golyókat, és hangkártyához csatlakoztatott fotokapuval
mérve az időmérés szórása ezred másodperc alatti.
Egyenlő térfogatú, különböző tömegű testeket nagy magasságból ejtve eddig is kimérhető
volt az esési időkben a különbség [4]. A Stopwatch használatával tanteremben is mérhetővé
válik a különbség. Az egyik test egy vasgolyó volt, a másik pedig egy olyan pingponglabda,
melybe egy gombostűfejet rögzítettünk. A vasgolyó esési ideje 0,3040 s (szórása 0,0001 s)
volt az adott magasságon, míg a pingpong-labda 0,3135 s (szórása 0,0015 s) alatt tette meg
ugyanazt az utat. Ebből látható, hogy tantermi körülmények között is kimérhető az esési idők
különbsége.
TEHETETLENSÉGI NYOMATÉK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA
A forgómozgások tanításakor hagyományos eszközökkel is tudjuk igazolni a merev test
forgásának alaptörvényét. Tömegpont tehetetlenségi nyomatékának vizsgálatában azonban új
lehetőséget biztosít a Stopwatch, mivel nagy felbontású időmérést biztosít. Ez azért fontos,
mert a kísérleti elrendezés (3. ábra) nem teszi lehetővé, hogy például útsokszorozással
csökkentsük az időmérés hibáját.
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3. ábra. A forgómozgás dinamikai vizsgálatára a középiskolákban használt eszközt is
használhatjuk hangkártyához csatlakoztatott fotokapuval, így a tehetetlenségi nyomaték
tulajdonságainak részletesebb vizsgálatára nyílik lehetőségünk.
A forgó rendszer tehetetlenségi nyomatéka meghatározható, ha ismerjük a függő nehezék
tömegét (m), a fonalat tartó tárcsa sugarát (R), a nehezék által befutott utat (h) és a mozgás
idejét (t) (a merev forgás alaptörvényéből levezethető a számítási mód). [5]
Θ=

m  g  R2 t2
m g R
 m  R2 =
 m  R2
2h
β

(5)

A forgó pálca végén elhelyezett nehezék forgástengelytől mért távolságát változtatva
megmérhetjük, hogyan függ össze a tehetetlenségi nyomaték és a forgástengelytől mért
távolság. A mérési eredményeket a táblázat mutatja (A tehetetlenségi nyomaték mérési
eredményekből való meghatározásához nincs szükség a forgó pálcán lévő nehezékek
tömegének ismeretére, azt az elméleti értékek meghatározásához használjuk, hogy
összevessük a mért és a számolt tehetetlenségi nyomaték értékeket. Ennek az elemzésnek a
bemutatása meghaladja az itt rendelkezésre álló kereteket.)
1. táblázat. Tömegpont tehetetlenségi nyomatékának vizsgálata (Először kimértük a forgó
pálca tehetetlenségi nyomatékát (első sor), majd a pálcára helyezett súlyok forgástengelytől
mért távolságát változtattuk, és így mértünk.)
Függő
nehezék
tömege

Tárcsa
sugara

Magasság Idő

m [kg]

r [m]

h2 [m]

t [s]

0,0060
0,0060
0,0060
0,0060
0,0060
0,0060
0,0060
0,0060

0,0390
0,0390
0,0390
0,0390
0,0390
0,0390
0,0390
0,0390
0,0390

0,6900
0,6900
0,6900
0,6900
0,6900
0,6900
0,6900
0,6900
0,6900

4,1140
5,6176
7,0427
8,6372
10,4624
12,2868
14,2124
16,0603
17,9504

Szöggyorsulás

1

  2 
s 
2,0907
1,1213
0,7134
0,4743
0,3233
0,2344
0,1752
0,1372
0,1098
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ForgásTehetetlenségi tengelytől
nyomaték
mért
távolság

Forgástengelytől
mért távolság
négyzete

2
 kg  m 

R [m]

R2 [m2]

0,0011
0,0020
0,0032
0,0048
0,0071
0,0098
0,0131
0,0167
0,0209

0,0350
0,0550
0,0750
0,0950
0,1150
0,1350
0,1550
0,1750

0,0012
0,0030
0,0056
0,0090
0,0132
0,0182
0,0240
0,0306
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0,0060

2

Tehetetlenségi nyomaték [kg˙m]

2

Tehetetlenségi nyomaték [kg˙m]

A 4. ábra első grafikonján a tehetetlenségi nyomatékot a távolság függvényében
ábrázoltuk, a másodikon pedig a távolságnégyzet a független változó. Az illesztett egyenesen
jól látható, hogy nem az origóból indul, ennek oka a rögzített pálca tehetetlenségi nyomatéka.
(Diákjaink megtanulják a linearizálás jelentőségét is, hiszen nem fogadjuk el, hogy
„ránézésre” másodfokú összefüggés van a két mennyiség között, ezt a linearizálás
segítségével kell belátniuk.)
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4. ábra. Tehetetlenségi nyomaték a forgástengelytől mért távolság függvényében (bal oldal),
illetve a forgástengelytől mért távolság négyzetének függvényében (jobb oldal)
FORDULATSZÁM MÉRÉSE
Csökkenthetjük a környezet zavaró hatását, ha fotokapunkhoz a látható tartományban
érzékeny fototranzisztorok helyett infravörös tartományban érzékeny fotodetektort
alkalmazunk. Ennek a megoldásnak hátránya, hogy most fényforrásként nem használhatunk
zseblámpát, de könnyen építhetünk infraledes „lámpát”. Eszközünk felhasználására egy
egyszerű alkalmazás lehet például az SCPhotogate [6] program felhasználásával a motor
fordulatszámának mérése.
Egyenáramú motorhoz juthatunk például régi számítógépek hűtőventilátorából. A forgó
részre pici lyukkal ellátott fotókartont ragasztva (5. ábra) máris készen állunk a fordulatszám
mérésére. A programba beépített szintmetszés funkció segítségével azonnal mérni tudjuk a
periódusidőt, amit a program ki is ír, illetve a mérési adatokat el is tudjuk menteni további
feldolgozás céljából.

5. ábra. Ventillátorra ragasztott kartonlap kis lyukkal az oldalán. Így hangkártyához
csatlakoztatott fotokapuval is mérhető a periódusidő.
Programunk szintmetszés funkciója detektálja, hogy a mért jel értéke mikor lépi át a
felhasználó által megadott értéket. Hiszterézist is alkalmazunk, hogy a jel zaja által okozott
szintmetszéseket kiszűrjük. Periodikus jel esetén a szintmetszések közti időtartamok adják a
jelenséghez tartozó periódusidőt. A mért jel és a szintmetszés grafikus megjelenítését a 6. ábra
mutatja.
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6. ábra. A szintmetszés funkció használatával a program detektálja, mikor halad el a nyílás a
fotokapu előtt, és ebből kiszámolja a keringési időt.
Az egyenáramú motor feszültségének és forgási frekvenciájának kapcsolata ezek után
könnyen megjeleníthető táblázatkezelő program segítségével, ahogyan ezt a 7. ábra is mutatja.
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7. ábra. Egyenáramú motor feszültségének és a motor forgási frekvenciájának kapcsolata
Az alkalmazott módszer segítségével olyan kísérleteket tudtunk elvégezni, melyek
hagyományos kísérleti eszközökkel nehezen, vagy egyáltalán nem kivitelezhetők. Az
alkalmazott informatikai eszközök erősítik a kapcsolatot az informatika és a
természettudományok között, erősítik a tantárgyak közötti koncentrációt. Módszerünk
alkalmazható kutatásalapú tanulási programban is, hiszen a pontos mérések és a rugalmas
adatfeldolgozási lehetőségek alkalmat adnak arra, hogy a méréseket elvégző diákok
összefüggéseket fedezzenek fel a vizsgált jellemzők, mennyiségek között.
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://pilath.freeweb.hu/lapok/kiserlet.php
2. http://www.noise.physx.u-szeged.hu/EduDev/Default.aspx
3. http://www.noise.physx.u-szeged.hu/EduDev/Stopwatch/
4. Kis Tamás: Fizikai Szemle LXI. Évfolyam 3. szám 101-104. 2011
5. Dr. Makai Lajos, Dr. Vize Lászlóné: Munkafüzet (tanárszakos hallgatók számára)
Jate TTK, 1968.
6. http://www.noise.physx.u-szeged.hu/EduDev/Photogate/
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DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ KÉSZÍTÉSE
PREPARING OF DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER
1

Molnár László, 2Kovács György
1

Füleki Gimnázium, Fülek,
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója
2
ELTE, Anyagfizikai Tanszék, Budapest

ÖSSZEFOGLALÁS
Egy középiskolás diák számára különösen érdekes feladat lehet egy berendezés számítógépes
vezérlése. Izgalmasabb feladat olyan vezérlőrendszer készítése, ahol a berendezésről érkező
adatok alapján kell a vezérlést minél pontosabban megvalósítani. A cikkben azt vázoljuk, hogy
egy digitális hőmérsékletszabályozó készítése során milyen fizikai, matematikai, programozási
és informatikai feladatokkal kell megbirkózniuk a diákoknak.
BEVEZETÉS
A technika fejlődésével felmerült annak az igénye, hogy a gépek vezérlését automatizálják.
Az automatizáláshoz szükséges volt a hőmérséklet, fordulatszám, nyomás, vagy más fizikai
mennyiség szabályozása. Az 1980-as évektől kezdődően a gyári folyamatok irányításához
széles körben elterjedt a PID-típusú szabályozás. A PID betűszó a vezérlést jellemző három
szempont kezdőbetűjéből adódik (P-proporcionális, arányos szabályozás, I-integrális
szabályozás, D-differenciális szabályozás).
A HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ TULAJDONSÁGAI
A hőmérsékletszabályozóval a berendezés TOpt hőmérsékletét szeretnénk fenntartani,
miközben a hőmérsékletméréseink átlaga TÁtlag.
A hőmérsékletszabályozó pontosságát matematikailag a
Eltérés = TÁtlag - TOpt
(1)
kifejezéssel határozzuk meg. Akkor tekintjük pontosabbnak a hőmérsékletszabályozót, ha az
Eltérés kisebb. Lásd az (1) ábrát. Iskolai körülmények között az 1 °C eltérésnek megfelelő
pontosságot tűztük ki célul. A cikkben bemutatott hőmérsékletszabályozóval 0,1 °C
pontosságot értünk el.
A hőmérsékletszabályozót akkor tekintjük stabilnak, ha a T pillanatnyi hőmérséklet
ingadozása a TÁtlag hőmérséklet körül kicsi. Ennek egyik mértéke a
T

 T

Átlag

(2)

kifejezés átlaga lehet. Lásd az 1. ábrát.
A DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS
A hőmérsékletszabályozást a fűtőteljesítmény változtatásával érjük el. A fűtőteljesítmény
értékét (PF) a fűtési ciklusok kitöltési tényezőjének (a) változtatásával állítjuk be. A
hőmérsékletszabályozás időtartamát azonos hosszúságú időintervallumokra osztjuk, egy-egy
ilyen időintervallumot nevezzük fűtési ciklusnak. A kitöltési tényező a fűtési ciklus azon
részét adja meg, amely alatt a fűtőegység bekapcsolt állapotban PMax fűtőteljesítménnyel
üzemel; a fűtési ciklus fennmaradó részében a fűtőegység kikapcsolt állapotban van. A 2.
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ábrán a fűtési ciklus hossza 10 s. Az első ciklusban a PF fűtőteljesítmény 50%-os, amihez
a=0,5 kitöltési tényező tartozik, a második ciklusban a PF 100%-os, ezt a=1 kitöltési tényező
jellemzi. A 3. ciklus kitöltési tényezője a=0, ami a 0%-os fűtőteljesítménynek felel meg.
T
stabilitás

P Max

TÁtlag
pontosság
TOpt
t[s]

10

1. ábra: A hőmérsékletszabályozó
stabilitása és pontossága

20

30

t[s]

2. ábra. A digitális szabályozás fűtési
ciklusa és kitöltési tényezője.

A HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓK TÍPUSAI
A teljesítményszabályozó működése különféle algoritmuson alapulhat. Ez befolyásolja a
szabályozó gyorsaságát, pontosságát és stabilitását is.
Ki-bekapcsoló szabályozó: Amikor a berendezés aktuális T hőmérséklete eléri a TOpt
hőmérsékletet, a szabályozó kikapcsolja a fűtést. Ha a készülék T hőmérséklete a TOpt
hőmérséklet alá süllyed, akkor a szabályozó bekapcsolja a fűtést. A fűtőteljesítmény tehát 0%
(kikapcsolt állapot), vagy 100% (bekapcsolt állapot).
Proporcionális szabályozó (P): Arányos szabályozónak is nevezzük, hiszen a ΔT = T - TOpt
hőmérsékletkülönbséggel arányosan vezérli a fűtőteljesítményt.
Differenciális szabályozó (D): A szabályozó a készülék hőmérsékletváltozási gyorsasága
alapján módosítja a proporcionális szabályozó által meghatározott fűtőteljesítményt.
Integrális szabályozó (I): Ez több ciklusra vonatkozóan összegzi a TOpt-tól való eltéréseket,
majd meghatározza az összeg ciklusnyi időegységre vett értékét. Ezzel módosítja a P és D
szabályozók által módosított fűtőteljesítményt. (6) Ennek segítségével a hosszú távú
hőmérséklet-eltéréseket, valamint a berendezés környezetében történő változások zavaró
hatását lehet csökkenteni.
A DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS MODELLEZÉSE
A modellben pontszerű fűtőtestet feltételezünk, melyet gömbszimmetrikusan veszi körül a
berendezés anyaga. Az anyagon belüli hővezetési tényezőt végtelen nagynak tekintjük, ami az
anyagon belüli hőmérsékletkülönbség azonnali kiegyenlítődését eredményezi. A környezet
hőmérsékletét szintén állandónak tekintjük.
Az m tömegű, c fajhőjű anyag hőmérsékletének változását leíró differenciálegyenlet legyen
m .c .

dT
 PF   (T  T K ) ,
dt

(3)

ahol PF a fűtőteljesítmény, α az anyag hőátadási együtthatója, T az anyag pillanatnyi
hőmérséklete, TK az anyag környezetének hőmérséklete.
Az (1) egyenletet mc-vel osztva a
dT
 PF    (T  T K )
dt

(4)

egyenletet kapjuk. Megoldva a (4) differenciálegyenletet:
*

T  PF*  T K  ( PF*  T K  T 0 ) e   t ,
*
a hőmérséklet értéke a t=0 időpillanatban és P F

ahol T0
mennyiség.
*
A P F fűtőteljesítményt a
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PF*  a  PMax  l  PMax   T  d  PMax 

dT
 i  PMax    T dt
dt
t

(6)

egyenlettel írhatjuk le, ahol a  PMax az alap-fűtőteljesítmény, l  PMax   T a proporcionális
szabályozó módosító hatása, d  PMax  dT / dt a differenciális szabályozó hatása, és végül
i  PMax 

  T dt

az integrális szabályozó hatása. Az l, d, i paraméterek az egyes szabályozó
hatások súlyozására szolgálnak. A paraméterek értékeit kísérletek segítségével határozzuk
meg, és ezzel végezzük el a PID szabályozó hangolását.
t

KÍSÉRLETI ELRENDEZÉS
A méréseinkhez használt berendezés a Frank–Hertz-kísérlethez használt kályha volt. A
kályhában egy platina fűtőszál volt, melynek teljesítményét egy szilárdtest-relé
közbeiktatásával, számítógéppel vezéreltük. A számítógépben futó program szabályozta a
fűtőszál teljesítményét. A kályha pillanatnyi hőmérsékletét 100 Ω-os platina ellenálláshőmérő detektálta, a digitalizálást egy K197 mérőeszköz végezte, mely IEEE488 interfészen
keresztül kommunikált a számítógéppel. Az elrendezés vázlatos rajza a 3. ábrán látható.

3. ábra. A méréshez használt kísérleti
elrendezés.

4. ábra: A hőmérséklet felfutása
40%-os fűtőteljesítményen.

A platina ellenállás-hőmérő használatához a tanulóknak meg kell ismerkedniük az
ellenállás-hőmérő karakterisztikájával, amit kézikönyvekből vagy az internet segítségével
határozhatnak meg [1].
A HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ HANGOLÁSA
*
Bármely berendezés PID szabályozása esetén szükséges a P F fűtőteljesítményt leíró (6)
egyenlet paramétereinek megállapítása. Elsőként az alap-fűtőteljesítmény a paraméterét
határoztuk meg, majd a proporcionális, differenciális és integrális szabályozók paramétereit
egymás után meghatározva módosítottuk a fűtőteljesítmény értékét.
Az alap fűtőteljesítmény meghatározásához megvizsgáltuk, hogy egy beállított
fűtőteljesítmény esetén a kályha milyen maximális hőmérsékletet ér el. Több fűtőteljesítmény
(20%, 40%, 50%, 60%, 95 %) esetén elvégeztük a mérést, majd felvettük a hőmérséklet-idő
grafikonokat. Példaként bemutatjuk a 40%-os fűtőteljesítményhez tartozó grafikont. A mérési
eredményeket ábrázoltuk és az (5) összefüggéssel összhangban megfelelő program
segítségével elvégeztük a görbeillesztést.

T  F1  F1  36 * e



t
F2
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A görbeillesztés paraméterei F1 = 138,3 °C és F2 = 205,4 °C. Az F1 paraméter az elérhető
maximális hőmérsékletet jelenti.

5. ábra. A maximális hőmérsékletet az
alap-fűtőteljesítmény függvényében leíró
diagram. A függvény egyenlete:
T= 27 ,34 + 2 ,77 P F*

6. ábra. A hőmérséklet időbeli alakulása
proporcionális hőmérsékletszabályozás
esetén.

Ezt követően a különböző fűtőteljesítményeken meghatározott maximális hőmérsékleteket
grafikonon ábrázolva az ábrázolt pontokra egyenest illesztettünk. Az egyenest leíró egyenlet
segítségével meghatározható, hogy a TOpt hőmérséklet eléréséhez mekkora alapfűtőteljesítményt kell választanunk. Ezt a fűtőteljesítményt a kitöltési tényezővel
*
szabályozhatjuk. ( P F  a  PMax ) Lásd a (6) egyenlet első tagját.
A PROPORCIONÁLIS SZABÁLYOZÁS
A továbbiakban a hőmérsékletszabályozó működésének a további finomítását végezzük el
a proporcionális, differenciális és integrális szabályozó hatások hozzáadásával. A kísérlet
során a TOpt= 150 °C hőmérsékletet szeretnénk beállítani, amihez az 5. ábra alapján
P F* =0,46PMax fűtőteljesítmény szükséges. A 6. ábrán megfigyelhető, hogy a kályha
hőmérséklete az arányos szabályozást is figyelembe véve túlfut a kívánt hőmérsékleten, majd
a TOpt hőmérséklet körül ingadozik. A grafikonon az első felfutás után kezdtük el az adatokat
elemezni. Az l=1 értékhez jó közelítéssel a ki-bekapcsolásos rendszer tartozik. További
kísérleteinkhez az l=0,3 paraméterértéket választottuk, mert ebben a legjobb a kályha
pontossága és stabilitása.
A PROPORCIONÁLIS ÉS DIFFERENCIÁLIS (PD) SZABÁLYOZÁS
A mért értékek grafikus ábrázolása a 7. ábrán látható. Arra a kérdésre keressük a választ,
hogy a d paraméter mely értékénél lesz a leggyorsabb a felfutás legjobban megközelítve a TOpt
hőmérsékletet. A d=1,3 paraméterérték túlságosan kevésnek bizonyult a túllövés
megakadályozásához, a d=3 esetén ugyan nincs túllövés, de a hőmérséklet lassan éri el a TOpt
értéket. A d=2,0 választás esetén gyors, túllövés nélküli felfutás figyelhető meg.
Összehasonlítva a 7. és 8. ábrát szembetűnő a PD szabályozó pontosságának és stabilitásának
jelentős javulása.
A PID SZABÁLYOZÓ MŰKÖDÉSE
Végezetül az l és d paraméterhez hasonlóan meghatároztuk az integrális tag i
paraméterének értékét. Ezek után arra is kíváncsiak voltunk, hogy más TOpt hőmérsékletek
esetén mennyire jól működik a 150 °C –hoz meghatározott paraméterekkel a szabályozó.
Eredményeinket a 8. ábrán közöljük. Látható, hogy minden vizsgált hőmérsékleten a PID
szabályozó 0,1 °C pontossággal működött.
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7. ábra. Proporcionális és differenciális
szabályozás hatására kialakuló
hőmérséklet-idő grafikon

8. ábra. A PID szabályozás esetén
kialakuló hőmérséklet-eltérés a kívánt TOpt
hőmérséklettől különböző hőmérsékletek
esetén.

A PROGRAMRÓL
A hőmérsékletszabályozó programját mi DELPHI nyelven írtuk meg, de gyakorlatilag
bármilyen más nyelven is megírható. A külvilág felé két kommunikáció van az egyik a K197
multiméter IEEE488-as buszon való beolvasása, a másik pedig TTL szintű vezérlő jel kiadása,
amit mi a printer port egyik bitjével valósítottunk meg.
Induláskor be kell olvasni a kályha hőmérsékletét. Ehhez a K197 négypontos
ellenállásmérő műszer beolvassa a platina ellenállás hőmérő ohmokba mért értékét, és ezt
másodfokú polinommal Celsius fokká alakítjuk. Az pillanatnyi hőmérséklet alapján a PID
szabályzó az előzőleg kísérletileg meghatározott paraméterek alapján egyszerű számítással
meghatározza a következő ciklusba betáplálandó teljesítményt. Mi a Delphi két timer
komponensét használjuk az első minden ciklus idő leteltével megszakítást generál, ekkor
történik a hőmérséklet beolvasása és a kitöltési idő kiszámítása. A második timer programja
megkapja az első timertől a vezérlés lehetőségét, hogy bekapcsolja, illetve kikapcsolja a
szilárdtest relén keresztül a kályha fűtését, azaz vezérelje a printer port megfelelő bitjét adott
hosszúságig magas szinten tartással.
A differenciális rész kiszámításához tárolni kell az aktuális ciklus előtti hőmérsékletet
illetve az integrálishoz esetünkbe 20 előző ciklus hőmérsékletét és szisztematikusan cserélni
minden új beolvasáskor.
KITEKINTÉS
Az általunk bemutatott hőmérsékletszabályozó megépítését középiskolában projekt
keretében javasoljuk, mert az egyes mérési fázisok időigényesek. A projekt interdiszciplináris:
a mérési eredmények birtokában a grafikonok és görbeillesztések elvégezhetők matematika
órán, a PID vezérlő algoritmusának elkészítése és a program megírása az informatika órákon
is történhet. Természetesen az általunk használt kísérleti elrendezés egyes elemei tetszés
szerint megváltoztathatók. Egy olajsütő, szendvicskészítő, vízforraló szabályozása is
megvalósítható. A Füleki Gimnáziumban a mérések megvalósítására a CoachLabII+
mérőrendszert használjuk. Ennek előnye, hogy nem szükséges a számítógép portjainak
programozása. [2]
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://heraeus-sensor-technology.com/en/produkte_1/allgemeineinformationen/
infromations.aspx
2. http://cma-science.nl/english/index.html
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3. Kuzmina Jekatyerina - Dr. Tamás Péter - Tóth Bertalan: Programozzunk Delphi 7
rendszerben! ComputerBooks Kiadó, 2003
4. Csáki Frigyes: Lineáris szabályozási rendszerek szintézise, Műszaki Könyvkiadó
Budapest, 1978
5. Rolf Isermann: Digital control systems fundamentals, Springer-Verlag, 1989
6. Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I., Akadémiai Kiadó, 2005
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SZÁMÍTÓGÉPES MÉRÉSEK AZ AUDACITY PROGRAMMAL
EXPERIMENTS USING THE AUDACITY PROGRAM
Tóthné Juhász Tünde
Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A számítógéppel segített kísérletezés egyik legolcsóbb formája az, amikor egy ingyenes
programmal és minimális egyéb eszközzel dolgozunk. A cikk egy ilyen ingyenes hangrögzítő
és szerkesztő program, az Audacity alkalmazhatóságát mutatja be összesen négy kísérleten. A
tanórán bemutatható demonstrációs kísérletek közé a lebegés jelensége, illetve a nyitott és
zárt síp frekvenciája sorolható, míg tanulói mérésnek adható ki az itt szintén leírt pattogó
labdás és borosüveges kísérlet.
BEVEZETÉS
A mai magyar középiskolák számítógépes felszereltsége, diákjaink informatika tudása
olyan szintű, ami véleményem szerint új lehetőségeket teremt a fizika tanításában. Bár a
számítógép nyújtotta lehetőségek közül sok területen történt már jelentős előrelépés –
rengeteg magyar és idegen nyelvű digitális tananyag, szimuláció található az interneten –,
mégis vannak területek, amik jelenleg még kiaknázatlanok.
Az egyik ilyen terület a számítógépes mérések mindennapos használata a fizikaórán. Ezen
terület kiaknázatlansága főként annak köszönhető, hogy a legtöbb ilyen méréshez drága
interfészek szükségesek, amiből egy egész csoportnak elegendő mennyiséget vásárolni
lehetetlen. Mára azonban megjelentek olyan ingyenesen letölthető programok is, amelyek
segítségével meglepően jó demonstrációs kísérletek, illetve nagyon precíz mérések
végezhetők el gyorsan és egyszerűen. A magyar [1] és idegen nyelvű [2] szakirodalomban is
találhatók olyan mérések, amelyek az általam választott programra, az Audacity-ra épülnek,
ám ezek inkább csak az emelt szintű fizikaoktatásban használhatók. Cikkemben én két olyan
demonstrációs kísérletet, illetve két tanulói mérést mutatok be, melyek alkalmasak mind az
alap, mind az emeltszintű fizikaórán való használatra.
AZ AUDACITY PROGRAMRÓL ÁLTALÁBAN
Az Audacity egy hangrögzítő és elemző program, amely az internetről ingyenesen
letölthető [3]. Különböző operációs rendszerek (Windows, Linux, Mac) alatt futtatható,
kezelése pedig rendkívül egyszerű [4], így a kísérletek rendkívül gyorsan, pár perc alatt
elvégezhetőek vele.
Ahhoz, hogy bármilyen mérést végrehajtsunk, csak egy egyszerű mikrofonra van
szükségünk, amely szinte minden diákunknak van otthon.
Előnye a hagyományosan oszcilloszkóppal bemutatott demonstrációs kísérletekkel
szemben az, hogy a rögzített felvételt utólagosan is lehet elemezni, szerkeszteni, így jobban
megfigyelhetővé tehetőek vele az egyes jelenségek. Ha pedig tanulói méréseket szeretnénk
végezni vele, a magas mintavételi frekvencia (44 100Hz) biztosítja azt, hogy a mérés hibája
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kellően kicsi lesz, így viszonylag bonyolult jelenségek esetén (lásd pattogó labda) is gyorsan,
egyszerűen juthatunk pontos adatokhoz.
LEBEGÉS GITÁRHÚROKKAL (DEMONSTRÁCIÓS MÉRÉS)
A lebegés jelenségét általában egymáshoz képest kicsit elhangolt hangvillákkal,
oszcilloszkóppal szokás bemutatni [5]. Ahhoz azonban, hogy ez a jelenség jól megfigyelhető
legyen, az oszcilloszkópot megfelelően kell beállítani, ami hosszasabb előkészítést igényel,
mint a számítógépes mérés. Ráadásul a régi típusú oszcilloszkópok nagy tömege komoly
visszatartó erő, ha az ember a szertártól távoli teremben tartja az óráját.
Én ugyanezt a jelenséget gitárhúrokon szoktam bemutatni az Audacity program
segítségével. Először is a gitár két húrját kissé el kell hangolni az ideális beállítástól, majd
ugyanazt a hangot a gitár ezen két húrján egyszerre megszólaltatva hallhatóvá válik a lebegés.
Ha ezt a jelenséget a program segítségével fölvesszük, akkor semmilyen egyéb előzetes
beállítást nem igényel a kísérlet, hiszen a felvétel a jelenség bemutatása után pár kattintással
szerkeszthető, az eredmény pedig magáért beszél

1. ábra. Lebegés gitárhúrokkal (hangerősség az idő függvényében)
NYITOTT ÉS ZÁRT SÍP (DEMONSTRÁCIÓS KÍSÉRLET)
A második demonstrációs kísérlet a nyílt és zárt síp alapfrekvenciája közötti kapcsolat
bemutatásához használható. Ehhez egy furulya felső részét szólaltatjuk meg először nyitott,
majd zárt véggel. A hagyományosan oszcilloszkópon bemutatott kísérlet problémája az, hogy
ott a két hang egyszerre nem, csak külön-külön elemezhető. Ráadásul az oszcilloszkópon
megjelenő kép csak a kísérlet elvégzésével szimultán van jelen, utólagos elemzésre nincs
lehetőség, így a frekvenciák közötti összefüggést a diákok nem feltétlenül látják, inkább csak
elhiszik.
Ezzel szemben az Audacity programmal egymás után felvéve a két hangot, azokat egymás
alatti sávokon egyszerre szerkeszthetjük. Így tehát kinagyíthatjuk őket olyan méretre, ahol
nagyon szépen látszik, hogy a nyitott síp alapfrekvenciája a vele azonos hosszúságú zárt síp
alapfrekvenciájának körülbelül kétszerese.
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2. ábra. Nyitott és zárt síp alapfrekvenciájának bemutatása
(hangerősség az idő függvényében)
PATTOGÓ LABDA (TANULÓI MÉRÉS)
A pattogó labdás kísérlet – amely laborméréséként, vagy otthoni tanulói mérésként
egyaránt elvégezhető – szépsége az, hogy egy viszonylag bonyolult jelenséget tudunk vele
egyszerűen és gyorsan mérni. A kísérlet lényege, hogy egy pattogó labda visszapattanásainak
magasságát mérjük a visszapattanások számának függvényében. A kísérlet célja a tanulók
érdeklődési szintjétől függően lehet egyszerűen csak egy grafikon készítése, de emelt szinten
bemutathatjuk vele a linearizáció lehetőségét, vagy akár kimérhetjük vele az ütközési számot
is. Ha a kísérletet a hagyományos, videoelemzéses módszer helyett az Audacity programmal
hajtjuk végre, akkor elég csak a pattogások által kiadott hangot rögzíteni, és így sokkal
gyorsabban jutunk nagy pontosságú adatokhoz.
Az én tanulói csoportom által elvégzett kísérletben a cél az volt, hogy az egyes pattanások
utáni emelkedési magasságot ábrázoljuk a visszapattanások számának függvényében. Ehhez a
mindenhol 100Ft-ért megvásárolható „pattogós labdát” használtuk, mert ez viszonylag sokáig
pattog, így 10-15 visszapattanást is lehetett vele rögzíteni. A diákok kettesével dolgoztak, és a
grafikus ábrázolással együtt kb. 30 percet vett igénybe a kísérlet.
Miután a pattogások hangját rögzítették, a diákok lemérték az n-edik és (n+1)-edik pattanás
között eltelt időt (tn). Ez az idő az n-edik pattanás utáni emelkedési idő kétszerese, tehát az nedik pattanás utáni emelkedés magassága kiszámolható, mint:
2

g  t 2n
gt 
hn   n  
2 2 
8

(1)

Ha a megfelelő időket Excel táblázatban rögzítjük, az emelkedési magasságok rendkívül
egyszerűen és gyorsan számolhatók, valamint kb. további 1 perc alatt ábrázolhatjuk az
emelkedési magasságot a visszapattanások számának függvényében:
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3. ábra. Pattogó labda emelkedési magassága a visszapattanások számának függvényében
Amennyiben meg szeretnénk mutatni, hogy ez egy exponenciális csökkenés, az Excel
segítségével könnyen linearizálhatjuk a grafikont, ha a függőleges tengelyen most az
emelkedési magasságok logaritmusát ábrázoljuk:
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4. ábra. Emelkedési magasság logaritmusa a visszapattanások számának függvényében
Ugyanez a kísérlet a fizika iránt mélyebben érdeklődő diákok számára alkalmas lehet az
ütközési szám meghatározására is. Ez esetben az időadatokból az emelkedési magasságok
helyett érdemes az n-edik pattanás utáni sebességet meghatározni, majd az így kapott
grafikont linearizálni.
MÉRÉS BOROSÜVEGGEL (TANULÓI MÉRÉS)
Az utolsó bemutatandó kísérlet leginkább otthonra kiadott tanulói kísérletnek alkalmas. Az
alapjelenséget mindenki ismeri: egy üveg szája fölött elfújva különböző magasságú hangot
tudunk kelteni attól függően, hogy milyen magas levegőoszlop van az üvegben lévő folyadék
fölött.
Maga a mérés abból áll, hogy különböző vízszintmagasságok esetén feljegyezzük a
levegőoszlop magasságát, és a keltett hangot rögzítve megmérjük a periódusidőt az Audacity
program segítségével. Ezután a periódusidőt megszorozva a hang terjedési sebességével (adott
hőmérsékleten és nyomáson), megkapjuk a keltett hang hullámhosszát. Erről könnyen
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kimutatható, hogy arányos a levegőoszlop magasságával, de a végkorrekció miatt az illesztett
egyenes nem megy át az origón.

hullámhossz (m)
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0
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0,3

levegőoszlop-magasság (m)

5. ábra. A keltett hang hullámhossza és a levegőoszlop-magaság közötti kapcsolat
Természetesen ebből a kísérletből kiindulva egyéb méréseket is kitalálhatunk, éppen akár a
végkorrekció vizsgálatára.
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KÍSÉRLETEK A NINTENDO WII-VEL
EXPERIMENTS WITH NINTENDO WII REMOTE
CONTROLLER
Medvegy Tibor
Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A középiskolai fizikaoktatás során számtalan olyan kísérletet lehet bemutatni, amelyek
modern multimédiás eszközök felhasználásával, vagy egy klasszikus eszközt helyettesítve
lesznek érdekesebbek, vagy akár teljesen újszerű kísérleti elrendezéseket, méréseket tesznek
lehetővé. Jó példa erre a Nintendo Wii, egy játék, amelyet a kísérletezés szolgálatába lehet
állítani.
A NINTENDO WII ÉS A WIIMOTE
A Wii a Nintendo által gyártott videojáték-konzol. Különleges tulajdonsága, hogy a játék
vezérlője egy vezeték nélküli távirányító, melyet WiiMote-nak neveznek. Használatakor ezt
az eszközt kézben kell tartani és a játék eseményének megfelelően 3D-s mozgásokat lehet
vele végezni.

1. ábra. A Nintendo Wii és a WiiMote (balra).
A Wii Remote (röviden WiiMote) a konzol távirányítója, amelyet vezeték nélküli bleutooth
kapcsolattal szereltek fel, amit egy BCM2042-es típusú, aránylag olcsó, billentyűzetekbe és
egerekbe fejlesztett chip szolgáltat. Rendelkezik továbbá egy 3 dimenziós, 100 Hz-es
mintavételű ADXL335 típusú gyorsulásmérővel, amely ±50m/s2-es intervallumban képes
mérni. A kísérletek fejlesztésének szempontjából legfontosabb azonban a WiiMote elejébe
épített infrakamera, amely a 940 nm-es hullámhosszra a legérzékenyebb, és egy
képfeldolgozó chiphez van csatlakoztatva, így a számítógéphez már csak a feldolgozott
adatok érkeznek meg. Ez az egység képes 1024x768-as felbontásban, 100 Hz-es mintavétellel
egyidőben 4 infravörös fénypontot 45º-os érzékelési félszögben követni. A kamera és a
képfeldolgozó egység nem képet, hanem a pontok koordinátáit továbbítják. A WiiMote 2 db
AA-ás elemmel működik. A távirányítót önállóan is forgalmazzák, méghozzá a hasonló
tulajdonságokkal rendelkező mérőeszközök árának töredékéért.
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AZ INFRA FORRÁS KÉSZÍTÉSE
Az infra kamerával végzett kísérletekhez szükségünk lesz IR-forrásokra, amelyeknek a
mozgását a WiiMote-al tudjuk majd követni. Két elkészült forrást fogok bemutatni, egy
nagyon kis méretűt, illetve egy nagyobbat, amelynek elkészítéséhez több időre van szükség.
Fontos ügyelnünk a fényforrás típusára, mivel folyamatos világítás mellett számos LED
fényereje nem elegendő ahhoz, hogy a WiiMote nagy távolságból is észlelje.

2. ábra. Kis méretű infra-forrás.
Az első forrás egy infra diódából, három gombelemből, és egy kis műanyag tokból áll. A
tok és az elemek akár egy LED-es öngyújtóból is kiszerelhetőek. Ebben az esetben az
egyetlen dolgunk a LED-et egy infra tartományban sugárzó diódára kicserélni.

3. ábra. Infra LED tokkal.
A második infraforrás egy 1,5 V-os AAA-s elemmel üzemel, amit egy kétállású kapcsolón
keresztül kötünk sorba az infra LED-el. Az elemtartót, a diódát és a kapcsolót egy műanyag
tokba építjük.
A WIIMOTE CSATLAKOZTATÁSA A SZÁMÍTÓGÉPHEZ
A WiiMote-ba épített Bluetooth chipet szerencsénkre éppen vezeték nélküli egerekhez
tervezték, ez nagyon leegyszerűsíti a számítógéphez való csatlakoztatás problémáját. Először
is szükség lesz egy olyan számítógépre, amely rendelkezik Bluetooth kapcsolattal, illetve ha
ilyenünk nincs, szereznünk kell egy Bluetooth adaptert.
A későbbiekben ismertetett kísérletek során a számítógépes kapcsolat létrehozásához az
egyik legelterjedtebb bluetooth szoftvert használtam, a BlueSoleil-t, ennek próbaverziója
ingyenesen is letölthető a program honlapjáról.
ADATFELDOLGOZÁS
Az interneten található több adatfeldolgozó program közül az egyik legjobbat, a Wiifiz
programot egy magyar fizikatanár, dr. Piláth Károly készítette, aki kifejezetten a
fizikatanításban való felhasználásra fejlesztette a szoftvert. A programot ingyenesen
letölthetjük dr. Piláth Károly honlapjáról [1]. A program a WiiMote számítógéphez való
csatlakoztatása után indítható, és annak érzékelő egységei által küldött adatokat dolgozza fel.
KÍSÉRLETEK A WIIMOTE-AL
Ebben a fejezetben azokat a kísérleteket mutatom be, amelyek a WiiMote felhasználásával,
vagy egy klasszikus eszközt helyettesítve lesznek érdekesebbek, vagy akár teljesen újszerű
kísérleti elrendezéseket, méréseket tesznek lehetővé.
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Fontos néhány általános irányelvet szem előtt tartani a WiiMote-tal történő mérések esetén:
Az infrakamera az általunk használt infra LED-en kívül más infra jelekre is érzékeny,
ilyenek lehetnek például a nyílt láng vagy a közvetlen, illetve a visszatükröződött napfény. A
probléma könnyen kiküszöbölhető, ha a mérést olyan irányban végezzük el, amit nem ér
közvetlen napfény, illetőleg árnyékolhatjuk a kívülről jövő zavaró jeleket akár egy
vetítővászon segítségével is.
KISKOCSIS TÖRÉSTESZT
A kísérlet során a tanulók megismerkedhetnek az autókban alkalmazott biztonsági
berendezések (pl. biztonsági öv, légzsák) fontosságával, bemutathatjuk, hogyan zajlik egy
autós törésteszt, illetve, hogy milyen erők hathatnak egy közúti baleset áldozataira.

4. ábra. Biztonsági öv befőttes gumiból.
A kísérlet során egy bábut helyezünk egy kiskocsira, amelyet egy sínen tetszőlegesen
lejtővel, vagy csigán átvetett fonálra erősített súllyal gyorsíthatunk az ütközésig. A bábu fejére
egy IR-forrást erősítünk, amelynek a mozgását a WiiMote fogja követni. Pontosabb
adatokhoz juthatunk, ha a WiiMote beépített gyorsulásmérőjét alkalmazzuk a mérésre. Ekkor
a WiiMote-ot kell a kocsira erősítenünk, majd így elvégeznünk a kísérletet. Mérjük meg egy
adott lejtőszögben a bábu gyorsulását becsapódáskor, majd adjuk feladatul
tanulócsoportoknak, hogy az általunk előkészített eszközökkel próbáljanak olyan védő
rendszereket a kocsira építeni, amelyekkel az ütközéskor fellépő gyorsulás mértéke
csökkenthető. Készíthetünk biztonsági övet befőttes gumiból, vagy gyűrődési zónát
hozhatunk létre a kocsi elején papírból, esetleg légzsákot készíthetünk lufiból. A kísérlet akár
egy csoportos versenyként is levezethető a tanulók körében.
KÖRMOZGÁS VIZSGÁLATA
A kísérlet célja egy körmozgást végző pont pályájának pontos meghatározása, x és y
koordinátáinak mérése, ezek egymáshoz viszonyított változásának szemléltetése, illetve a
közmozgás és a harmonikus rezgőmozgás kapcsolatának bemutatása.

5. ábra. A kísérlet összeállítása a körmozgás vizsgálatához
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Az IR-forrást a forgózsámoly forgástengelyétől meghatározott távolságban rögzítjük, majd
egy állványzat segítségével a WiiMote infra kameráját felülről a zsámolyra irányítjuk. A
kísérletben természetesen a forgózsámolyt egy lemezjátszóval is helyettesíthetjük.
A mért x és y koordinátákat egy grafikonon ábrázolva az idő függvényében jól látható,
hogy a körmozgást végző IR-forrás mind x, mind y irányban harmonikus rezgőmozgást
végez, amelyek közötti fáziseltolás jól szemléltethető.

6. ábra. A körmozgás merőleges vetületének jellemző görbéi.
KÉNYSZERREZGÉS VIZSGÁLATA
A 7. ábrán látható berendezés egy rugóra függesztett IR-forrást kényszerít rezgésre. A
kényszerrezgést az eszköz egy állítható frekvenciájú körmozgást végző pont mozgásának
függőleges irányú vetületéből állja elő. A WiiMote-ot a LED irányába fordítva indítsuk el a
mérést, majd változtassuk a kényszerrezgés frekvenciáját addig, míg meg nem közelítjük a
rendszer sajátfrekvenciáját.

7. ábra. A kényszerrezgést keltő motor és az IR-forrás.

8. ábra. Kitérés-idő grafikon a kényszerrezgés frekvenciájának változtatása során.
Vizsgálhatjuk az amplitúdó-változást a frekvencia függvényében és bemutathatjuk, hogy a
sajátfrekvenciának megfelelő gerjesztésnél a legnagyobb a kitérés.
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MÉRÉSI GYAKORLAT A LENDÜLETMEGMARADADÁS TÖRVÉNYÉNEK
ALKALMAZÁSÁVAL
Egy kiskocsira rögzítünk egy laprugót, amelyet megfeszített állapotban tartunk egy cérna
segítségével. Felszereljük az IR-forrást, és a rugó elé helyezünk egy golyót. A cérna
elégetésével a laprugó hátrataszítja a golyót, a kiskocsi pedig megindul az ellenkező irányba,
a lendület-megmaradás törvényének megfelelően a golyóéval megegyező nagyságú
lendülettel. Ügyeljünk arra, hogy a láng fényét takarjuk ki a WiiMote kamerája elől!

9. ábra. A golyót kilövő kiskocsi.
A golyó és a kocsi tömegét ismerjük. A kiskocsi sebességének méréséből számolható a
kilőtt golyó sebessége. A kocsi sebességének csillapodásából pedig a súrlódási tényező.
WII RAKÉTA
Két kiskocsit gyorskötözővel, vagy dróttal egymáshoz kapcsolunk, majd ráerősítjük a
WiiMote-ot és a CO2 patront. A kiskocsik alján átfűzünk egy cérnát vezetőkábel gyanánt,
majd a két végét erősen rögzítjük. A tapasztalatok szerint 4-6 méter hosszúságú pálya
elegendő.

10. ábra. A WiiMote és a CO2 patron rögzítése.
A patron kiszúrásával indíthatjuk el a rakétánkat. A mérés során a kiskocsira ható
gyorsulás értékeket rögzítjük a WiiMote-ba épített gyorsulásszenzor segítségével. A mérés
során vegyük figyelembe a Bluetooth hatótávolságát! Érdemes a számítógépet a pálya felére
helyezni, hogy mindvégig rögzíthessük a rakéta gyorsulását.
ÖSSZEFOGLALÁS
Mint a fentiekből is látszik, a lehetséges kísérleti elrendezéseknek csak a fantázia szabhat
határt. A WiiMote felhasználásával a hagyományos kísérletek mellett nem szokványos
demonstrációk, mérések sokaságára adódik lehetőség. Remélem munkámmal segíteni tudtam
a megújulásra vágyó, de ehhez anyagi háttérrel csak alig rendelkező iskoláknak és tanároknak.
További kísérletek leírásait, illetve az ismertetettekről bővebb információkat az erre a célra
készült honlapon olvashatnak az érdeklődők [2.].
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A VILÁGHÁLÓ ALKALMAZÁSÁRA IRÁNYULÓ
PRÓBÁLKOZÁSAIM
MY TRIALS CONCERNING THE USE OF THE INTERNET IN
MY TEACHING
Máthé Márta
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely

ÖSSZEFOGLALÁS
A világhálón található tudástárat feltétlenül érdemes felhasználni a tanítás során. A
következőkben bemutatok néhányat erre irányuló próbálkozásaim közül. Azokat szeretném
kiemelni, amelyek a diákokat egyéni munkára fogták, számomra érdekes tapasztalatot
jelentettek és utólagos visszajelzések szerint meglehetősen eredményesek voltak.
Tapasztalataim alapján tettem néhány megállapítást a modern fizika és technológia
megismertetésének lehetőségeivel és buktatóival kapcsolatosan. Ezeket- gondolatébresztőknek
szánva- mutatnám be az olvasóknak.
BEVEZETÉS
Baráti társaságokban elhangzó beszélgetések résztvevői gyakran keseregnek azon, hogy a
mai fiatalok kevesebbet olvasnak, mint a régiek. Egyes felmérések azt valószínűsítik, hogy
talán több időt töltenek olvasással, de ugrálva, rendszertelenül olvasnak, és fő tájékozódási
forrásuk a világháló. Ezért azoknak, akik a diákok látókörén alakítani szeretnének, minden
kétséget kizáróan érdemes használniuk munkájukban a világhálón található tudásanyagot.
Erre fontos lenne módszertant is kidolgozni. A továbbiakban bemutatom néhány ilyen
vonatkozású próbálkozásomat.
TUDOMÁNYOS SZÖVEGEK A VILÁGHÁLÓN
A világháló nagyon jó minőségű, veretes szövegeket kínál. Ezek beépíthetők a
magyarázatokba vagy a diákoknak olvasmányul ajánlhatók.
Álljon itt egy példa Eötvös Lorándnak a Föld alakjáról tartott értekezéséből: ” …a múlt
télen a befagyott Balatonon … több mint harminc különböző állomáson végzett mérésekből
meg tudtam állapítani, merre görbül erősebben, merre kevésbé a nyugvó víz szintje, merre és
mennyivel nagyobbodik a nehézség s mindezek alapján a jég és víz és a fenék homokja alatt
egy Kenesétől majdnem Tihanyig elhúzódó tömeg-fölhalmozódást, mondjuk, egy
hegygerincet fedeztem föl. „ [1].
Ezt a részletet a gravitáció tanításánál szoktam felolvasni, s a modellalkotással kapcsolatos
gondolatkört próbálom vele példázni. A legegyszerűbb modell szerint a Földet homogén
gömbnek, gravitációs mezőjét radiálisnak tekinthetjük, ami kis területre (lokálisan) homogén
mezőt eredményezne. Egy pontosabb modellnek figyelembe kell vennie a Föld anyagénak
inhomogenitásait, ami azt eredményezi, hogy a gravitációs gyorsulás ( az idézetben:a
nehézség) értéke pontról pontra változik, s helyi értékei a Föld alakjának megismerését is
lehetővé teszik. A diákok elgondolkozhatnak azon is, hogy milyen esetben érdemes az
egyszerűbb modellt használni, mikor hasznos a finomított modell használata.
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Hozzáférhetőkké váltak olyan régi könyvek, kéziratok, amelyeket felhasználva egyéni
kutatómunkát végezhetnek tanulóink. Ilyen munkát az elmúlt két évtizedben diákjaim gyakran
végeztek, ugyanis a Természet Világa c. folyóirat cikkpályázatot hirdetett
természettudományos múltunk felkutatására, eredeti dokumentumok felhasználásával [2].
Mivel Marosvásárhelyen a Teleki Téka nevű muzeális könyvtár nagyon gazdag anyagot kínál
az érdeklődő diákoknak, kedvezményezett helyzetben lehettünk, hogy ilyenekhez A
hozzáférhettünk.
A kimagaslóan értékes anyagok digitalizálása révén ma mindenki búvárkodhat ilyen
anyagokban, pillantást vethet hajdani kéziratokra, ezeknek a szöveges lapoktól elkülönített
ábráira, megismerkedhet a lapok őrszavakkal történő rendszerezésének szokásával. Diákjaim
a Budapesten 1854 és 1922 között megjelent Vasárnapi Újság, illetve a Kolozsváron 1874 és
1917 megjelent Erdélyi Múzeum című .értékes folyóiratok néhány számát használták fel
tudománytörténeti búvárkodásuk során.
Legutóbb egyik diákom a természettudományos múltunk felkutatására kiírt pályázatra
keresett anyagot az Erdélyi Múzeum c. folyóirat nagyon régi számaiban. Az 1877-es
évfolyam cikkei között felfedezett egy cikksorozatot, ami a nyomásnak az élettani
folyamatokra gyakorolt hatását írta le. Ez a sorozat keltette fel az érdeklődését, utánanézett a
hatás élettani és fizikai hátterének, Internetes fórumokon érdeklődött búvárok ás hegymászók
személyes tapasztalatai felöl,és biofizikai tárgykörben meg írt cikket.
KÍSÉRLETEK A VILÁGHÁLÓN
A világháló felhasználható érdekes kísérletek felkutatására. Ezt különösen élvezik a
diákok. Egyfelől láthatnak olyan jelenségeket, amelyek nem mutathatók be az osztályban (pl.
hatalmas gőzfejlődés folyékony nitrogénnek egy vízzel telt medence felszínén való
szétterülésekor, helikopter széttörése rezonancia-katasztrófa következtében, folyadékban
láthatatlanná váló üveggolyó stb.).
Vannak olyan kísérletek is a Neten, amelyek általuk is elvégezhetők, ezek sokszor ötletet
szolgáltatnak diákjainknak például az iskolánkban rendszeresen megtartott kísérleti fizikai
bemutató programját illetően. Így láthattak a bemutató résztvevői például neodímiummágnesekkel és nem newtoni folyadékokkal végzett kísérleteket vagy mozgások
összetételének kimutatását két játéklézerrel. Érdekes egy-egy nagyhírű tanár óráit végignézni,
az ott elvégzett különösen érdekes kísérletekből tanulni.
Diákjaimnak is, nekem is élményt jelentettek Walter Lewin tanár kísérleti fizika órái,
amelyeket a Massachussets Institute of Technology diákjainak tartott [3]. Nagyon hasznosnak
találtam az olyan házi feladatokat, amelyekben a diákoknak otthon célirányosan kellett
kísérleteket keresniük (pl. Brown-mozgás, légköri optikai jelenségek, Faraday-kalitka stb.), a
látottakat pedig szabatosan le kellett írniuk. Így a vonatkozó szakkifejezések helyes
használatát is gyakorolták, sikerélményük is volt, mert a kért munkával kapcsolatosan
mindenkinek az lehetett az érzése, hogy neki jól ment.
Persze a leírt szövegek között a tanár sokszor lényegbevágó különbséget lát. Ime kettő ezek
közül.
1”.A Tacoma- híd 1940-ben rezonancia-katasztrófa miatt omlott össze.A szél ereje ekkor
nem volt nagyon nagy, csupán a széllökések érkeztek szabályos időközönként hosszú
ideig.Az eredetileg kicsit megrezegtetett híd rezgéseinek periódusideje megegyezett a
széllökések periódusidejével, ezért a híd rezonanciába jött.”
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2.” A Tacoma-híd 1940-ben az Egyesült Államokban összedőlt, rezonancia miatt.A szél
átadta a rezgást a hídnak, ennek következtében az elkezdett hullámzani, majd amikor nagyon
nagy volt a kitérés, összedőlt. “
Az I. tanuló a jelenségre oksági kapcsolatot kereső választ ad, a történteket beilleszti egy
ismert fizikai jelenségcsoportba. A II. diáknál éppen a jelenség okának a megjelölése
hiányzik, helyette szokványos, hétköznapi nyelvezettel leírja a történteket. Éppen az ilyen
próbálkozások mutatják meg a tanárnak azt, hogy érdemes változatos munkákat kiadni , nem
kellene csak példa-megoldásra szűkíteni a diák otthoni teendőit.
DIÁKMUNKÁK: POWER POINT BEMUTATÓK
Munkaközösségünk minden tagja szokott egy-egy tárgykörre vonatkozó PowerPoint
bemutatót készíttetni egyéni vagy kéttagú csoportnak ajánlott munka keretében. Ennek haszna
az, hogy a diákok valamelyes jártasságra tesznek szert a célirányos tájékozódásban,
gyakorolják a közönség előtt való beszédet, sikerélményük is van, például az által is, hogy a
legjobb anyagokat az iskola tudásbázisába foglaljuk és feltesszük az iskola honlapjára. Mégis
sok hátrányát is látom ennek a módszernek, mert a diákok elé ellenőrizetlen, esetleg helytelen
állítások is kerülhetnek, másfelől ez a munka elsősorban annak hasznos, aki maga végzi, a
többinek kevésbé.
Nagyon sok témát dolgoztunk fel, elsősorban a kísérleti, ill. alkalmazott fizikával
kapcsolatosan. Például: Rezonancia, A váltakozó áram orvosi alkalmazásai, Ellenállástípusok,Az elektrolízis és alkalmazásai. Utolsó éveseimnek fizikatörténeti korszakokról szóló
bemutató elkészítését ajánlom. Álljon itt példaként az ellenállásokról készített prezentáció:
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A MAROKTELEFON, MINT A TAN1TÁSBAN FELHASZNÁLHATÓ
SEGÉDESZKÖZ
Mi a tizenkettedik osztályban tanítjuk a magfizikát. A nukleáris erőmű működésének
megbeszélése végett az itt következő kérdéseket vittem be diákjaimnak. Milyen típusú a paksi
atomerőmű reaktora? Milyen lassító anyagot használnak Pakson? Milyen üzemanyagot
használnak Pakson? Milyen folyamatokból áll az urán életútja? Mennyi a paksi atomerőmű
teljesítménye? Mik a radioaktív hulladékkezelés lehetőségei? Mik a sugárterhelés főbb
forrásai? Az volt a tervem, hogy együtt megkeressük a válaszokat az Interneten [4]. és azt
kivetítőn is követjük. Ezzel szemben tanítványaim pillanatok alatt kikeresték a válaszokat a
náluk levő maroktelefonokon. Ezeknek a telefonoknak a használatát inkább tiltani szoktuk az
iskolákban. Érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy ezek tulajdonképpen hasznos, tömegben
rendelkezésre álló, a tanításban felhasználható segédeszközök lehetnének.
Ugyanakkor jól meg kell gondolni, hogy miként érdemes használtatni ezeket, mert a
következő tapasztalatom az volt, hogy amilyen hamar megtalálták a keresett információkat,
épp olyan gyorsan el is felejtették. Arra a következtetésre jutottam, hogy a tények kikeresése
önmagában nem elég a bevéséshez. Összetettebb feladatok biztosíthatnak maradandó tudást,
például oksági kapcsolatok felfedezése, vélemények követése, állásfoglalás egymásnak
ellentmondó állásfoglalások kapcsán. Ezekre bőven szolgáltatott alkalmat a fukushimai
baleset sajtóvisszhangjának követése. Diákjaimnak minden előzetes vélemény-nyilvánítás
nélkül bemutattam egyfelől olyan anyagokat, amelyek hangulatkeltésre törekedtek Most
derült ki: eltitkolták az atombaleset súlyát, Mutáns állatok születtek Fukushima közelében
Hopsz: a kormány trükközik a sugárterheléssel, Paksot be kell zárni’)[6]., másfelől Dr. Aszódi
Attila higgadt tudományos érvelését [7].
Állásfoglalásra kértem fel őket. Azok a tanulók, akiket a fizika iránti elmélyült érdeklődés
vezérel és több ismerettel rendelkeznek, hajlamosabbak voltak az érvelés átgondolására, mint
azok, akik az osztályban is idegenkedtek a természettudományoktól. Az utóbbiakat inkább az
indulati reakció jellemezte. Ebből következik, hogy a hatékony természettudományos
oktatásnak személyiség-alakító szerepe is lehet, s ez egyik követendő célunk is.
ISMERETTERJESZTÉS A FIZIKA ÓRÁKON
A rezgések és hullámok tanítását mi tizenegyedik osztályban kezdjük, és tapasztalatom
szerint ennél a fejezetnél kezdenek a diákok elidegenedni a fizikától. Ennek okát abban látom,
hogy ezt a fejezetet nálunk erősen matematizáltan, a matematikai részletek sokszoros
kielemzésével tanítjuk. A trigonometriát és a kétváltozós függvény tanulmányozását a tanulók
kevésbé kedvelik, mint az azokból adódó gyakorlati következményeket, felhasználási
lehetőségeket.
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Úgy gondolom, hogy a mindennapi életünket erősen érintő fizikai jelenségeknél, például az
elektromágneses hullámokkal kapcsolatosaknál, feltétlenül szükséges lenne egy kis
ismeretterjesztést is beiktatni a fizika tanításába. Ennek nagy előnye lenne az, hogy az
újdonság erejével tudni hatni, látványosan szemléltethető részletek válogathatók, például
éppen az Internetről. Tapasztalatom szerint mi, tanárok, mégis tartózkodunk az
ismeretterjesztéstől az osztályban. Valószínűleg azért, mert nem építhető úgy fel a
mondanivaló, mint a szokványos fizika leckék esetében, nem magyarázható meg minden
részlet, és sérülhet az ismeretek egymásra épülése is. Azon kívül a számonkérésre nehéz
módszert találni. Mindezek ellenére érdemes a fizikai és technikai újdonságok tárgyköréhez
nyúlni, mert ezzel egy spontán módon meglevő érdeklődést éltethetünk és erősíthetünk
diákjainkban.
LEGSIKERESEBB PRÓBÁLKOZÁSOM
Az Internet-kínálta lehetőségek közül legsikeresebben a NASA honlapján található Tour of
electromagnetic spectrum [5] című 8 részes kisfilm-sorozatot tudtam felhasználni. Ezek az
elektromágneses sugárzás egy-egy válfaját mutatják be, s bővelkednek aktuális
alkalmazásokban, mint például a kozmikus por kimutatása infravörös sugárzás
felhasználásával, a Hold nem látható oldalának megfigyelése ultraibolya sugárzást kereső
szonda segítségével, a kozmikus háttérsugárzás okának értelmezése. A filmek nagyon jól
követhető angol nyelvű magyarázatokat tartalmaznak. Diákjaimat kettős csoportokra osztva,
kiadtam nekik a filmeknek egy-egy kb. 4-5 perces részletét, hogy azok kísérőszövegét
magyarra fordítsák, a filmeket magyarra szinkronizálják, s a kész munkákat az osztályban
mutassák be.
Ez a feladat telitalálatnak bizonyult diákjaim számára, akik matematika-informatika-angol
intenzív profilú osztályba járnak. Funkcionális szövegértésük kitűnőnek bizonyult. Legtöbben
először magyarul értették meg és mélyítették ezt a tárgykört, azután próbálták megérteni majd
lefordítani az angol szöveget. Máskor a munkák értékelése néha feszültséget kelt, a diák
esetleg nem ért egyet a tanár véleményével. Itt- saját felvett hangjukat hallgatva- a diákok
maguk alkottak véleményt saját teljesítményükről, olyan diák is volt, aki ennek nyomán
határozta el, hogy megpróbál szebben, magyarosabb kiejtéssel beszélni.
KONKLÚZIÓ
A felsorolt próbálkozások véleményem szerint hasznosaknak bizonyultak, változatosabbá
tették a tanítás egy-egy szakaszát. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a világháló
alkalmazása az órákon nem helyettesíti, csak kiegészíti az élő kísérletezést.
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://mek.niif.hu/02000/02054/html/foldalak.html
2. http://www.termeszetvilaga.hu/ 2006. május, 2007. november, 2011. április,2011.
június,
3. You tube: The MIT Muses - Walter Lewin
4. atomeromu.hu
5. You Tube: Nasa Tour of EMS
6. http://www.reak.bme.hu/fileadmin/user_upload/felhasznalok/aszodi/letoltes/Japan/
Aszodi_ISSCWR_Japan_20110314.pdf
7. http://www.168ora.hu/cimke/?tagname=Fukushima
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VII.3. MODERN FIZIKA
SZÉN NANOSZERKEZETEK
CARBON NANOSTRUCTURES
Kürti Jenő
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Fizika Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
Régóta tudjuk, hogy a szénatom különleges tulajdonságainak köszönhető az élő és élettelen
világ szerves molekuláinak szinte végtelen gazdagsága. Az elmúlt két évtizedben kiderült,
hogy a szénatomok csupán egymás között is rendkívül változatos szerkezeteket képesek
kialakítani: a régóta jól ismert gyémánt és grafit mellett olyan új, korábban ismeretlen
anyagokat sikerült előállítania a kutatóknak, mint a fullerének (Nobel-díj 1996-ban), a szén
nanocsövek (Kavli-díj 2008-ban) és a grafén (Nobel-díj 2010-ben). Ezen anyagokról,
legfontosabb tulajdonságaikról kíván bevezetőt nyújtani ez az írás.
BEVEZETÉS
Az elemi szén két régóta jól ismert, szabályos szerkezetű, kristályos módosulata a gyémánt
és a grafit. A gyémántot az ókorban, a grafitot még régebben, már az őskorban ismerték és
használták. Mindkettő elnevezése görög eredetű. A gyémánt görög neve: αδάμας (adamasz),
ami legyőzhetetlent, törhetetlent jelent Ez alakult át latin közvetítéssel: diamasz, diamantem.
A grafit neve a görög γραφειν (grafein), írni szóból származik. Nehéz elképzelni nagyobb
különbséget két anyag között, noha mindkettő csak szénatomokat tartalmaz. A gyémánt a
legkeményebb anyag, speciális szerszámok élét, hegyét vonják be vele – a grafit ezzel
szemben puha, nyomot hagy a papíron. A gyémánt átlátszó – a grafit fekete. A gyémánt az
egyik legjobb szigetelő – a grafit ezzel szemben vezeti az elektromos áramot, ezért
használható pl. forgó motoroknál áramleszedőnek. Mi az oka, hogy ugyanazon atomokból álló
anyagok tulajdonságai ennyire eltérnek egymástól? A válasz: az atomok térbeli elrendeződése
különböző, s ennek következtében más lesz ezen anyagok elektronszerkezete, és emiatt
lesznek annyira mások a fentebb említett tulajdonságok. A cikk első részében a grafit és a
gyémánt összehasonlításával foglalkozunk. Ezt követi az elemi szénnek az elmúlt 1-2
évtizedben megismert új típusú, különleges módosulatainak bemutatása: a nulladimenziós
fullerének, az egydimenziós nanocsövek és a kétdimenziós grafén (1. ábra). Mivel mindezek
tárgyalására ebben a kiadványban nagyon szűkös a hely, ezért továbbolvasásra ajánlom az
ELTE Nanofizika csoportjának oldalát, ahonnan kiindulva további információk találhatók:
http://wigner.elte.hu/science/. Ezen kívül ajánlok néhány saját ismeretterjesztő írást a témáról,
melyek az Eötvös Loránd Fizikai Társulat lapjában, a Fizikai Szemlében jelentek meg [1,2,3].
GRAFIT – GYÉMÁNT
A gyémántban a szénatomok voltaképpen egyetlen nagy, kovalens kötésekkel összetartott
óriásmolekulát alkotnak. Minden szénatomnak négy egyenértékű szomszédja van, melyek a
kiszemelt szénatom körül egy szabályos tetraéder négy csúcsában helyezkednek el. Minden
szén-szén kötés egyforma hosszú: 154 pm. Ettől eltérően, a grafitban a szénatomok
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párhuzamos síkokba rendeződnek. A síkokon belül a szénatomok szabályos hatszöges rácsot
alkotnak. Minden szénatomnak három egyenértékű szomszédja van, a közöttük lévő kötés
hossza 142 pm. Ez a síkokon belül még erősebb kötést jelent, mint a gyémánt valamivel
hosszabb, egyszeres kötései. A síkok között azonban csupán gyenge van der Waals
kölcsönhatás van, ennek megfelelően a síkok közötti távolság nagy: 335 pm. A gyengén
kötött síkok könnyen elválaszthatók egymástól, ezért lehet írni a grafittal.

1. ábra. Szénatomokból felépülő különböző dimenziójú szerkezetek
A gyémánt négy egyenrangú kötése azáltal valósul meg, hogy az elektronok atomi 2s (1
db) és 2p (3 db) állapotai összekombinálódnak ún. sp3 hibridállapotokká (4 db). Bár az atomi
2p-állapot energiája kissé magasabb, mint a 2s állapoté, a kialakuló gyémántszerkezet
energianyeresége ezt bőven kompenzálja. A hibridállapotok ugyanis – ellentétben a p
állapotokkal – aszimmetrikusak a szénatom magjára nézve, ami nagyobb átfedést biztosít a
szomszédos szénatomokon egymás felé irányuló hibridállapotok között, mint amekkora
átfedés az atomi p pályák között lenne. Hangsúlyozni kell, hogy a nem egymással szembe
mutató hibridpályák közötti átfedés ennél jóval kisebb mértékű. Mint azt a kémiai kötések
elméletéből tudjuk, az átfedés előjelétől függően mélyebb energiájú (kötő) illetve magasabb
energiájú (lazító) molekulaállapotok (molekulapályák) alakulnak ki az atomi állapotokból,
jelen esetben a két egymással szembe mutató sp3 hibridállapot-párokból. Egy ilyen
molekulapálya hengerszimmetrikus a C–C kötés körül. Az ilyen állapotokat -állapotoknak
hívjuk. A  kötő és * lazító kombinációk energiája között sokkal nagyobb a különbség, mint
amekkora eredetileg az atomi s és p állapotok energiája között volt. Ezzel azonban még nincs
vége a történetnek. A C–C kötéseket biztosító molekulapályák egymás közötti átfedése sem
hanyagolható el teljesen. Bármely kiszemelt kétatomos molekulapálya a hat szomszédos
hasonló molekulapálya mindegyikével ekvivalens módon fed át, azok is az ő szomszédjaikkal,
és így tovább. Megmutatható, hogy ilyenkor az egész rendszerre kiterjedő delokalizált
állapotok alakulnak ki. Ezen állapotok energiája attól függ, hogy milyen együtthatókkal
kombinálódnak össze az egyes atompárokon (kötéseken) lokalizált állapotok. Nyilván a csupa
kötőjellegű kombináció vezet a lehető legmélyebb, a csupa lazítójellegű kombináció pedig a
lehető legmagasabb energiájú állapotra. A többi kombináció energiája ezek energiái közé
esik. Tekintve, hogy az energiaszinteknek ez a felhasadása kisebb mértékű, mint a kezdeti  –
* felhasadás, továbbá a kombinációk s így az energiaszintek száma makroszkopikusan nagy,
ennek az lesz az eredménye, hogy az eredetileg diszkrét -energiaszint kiszélesedik egy
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gyakorlatilag folytonos ún. -sávvá. Természetesen hasonló mondható el a *-sávról is. N
darab szénatom esetén, mivel atomonként 4 állapotot kell figyelembe vennünk, és ezen
állapotok összes száma a felhasadás és kiszélesedés után változatlan marad, a - és *sávokban együtt összesen 4N darab energiaszint található. Ezeken helyezkedik el összesen 4N
darab elektron. Mivel a betöltés alulról történik, és a Pauli-elvnek megfelelően minden
energiaszintre két darab elektron kerülhet (ellenkező spinnel), ezért az elektronok éppen
teljesen betöltik a -sávot, és egy sem jut a *-sávba.

SÁVSZERKEZET
-16 meV / szénatom

5.4 eV
1.7 eV

gyémánt sp3

grafit sp2

dCC  0,154 nm

dCC  0,142 nm

2. ábra. A gyémánt és a grafit sávszerkezetének különbözősége
Az elmondottakat, a gyémánt sávszerkezetét a 2. ábra baloldali része mutatja. A
szénatomoknak gyémántrácsba rendeződése tehát tipikus szigetelőt eredményez. A teljesen
betöltött -sáv (vegyértéksáv) elektronjai moccanni sem tudnak. Ahhoz hogy elektromos
áram folyhasson a mintán keresztül, az elektronok egy részét először az üres *-sávba
(vezetési sávba) kellene gerjeszteni. A termikus gerjesztés ehhez messze nem elegendő, mivel
a két megengedett sáv közötti 5,4 eV széles ún. tiltott sáv (gap) sokkal nagyobb, mint a
szobahőmérsékleti kBT termikus energia (25 meV). Ugyanezen ok miatt a szokásos
elektromos terek (feszültségek) is túl kicsik ahhoz, hogy áram indulhasson a mintában. Ehhez
ugyanis az kellene, hogy az egyes elektronok a gap küszöbenergiájánál nagyobb energiát
tudjanak fölvenni az elektromos térből. A gyémánt optikai tulajdonságait is a nagy tiltott
sávszélesség magyarázza. Az 5,4 eV egy ultraibolya foton h kvantumenergiájának felel meg.
Az ennél kisebb energiájú fotonok, amibe tehát a teljes látható tartomány beleesik, nem
képesek gerjeszteni az elektronokat, hanem akadálytalanul áthaladnak az anyagon.
Más a helyzet a grafitnál. Itt kovalens kötések – szénatomonként három – csak az egyes
hatszöges síkokon belül vannak. Emiatt nem sp3, hanem sp2 hibridizációról van szó. Ezekből
az sp2 hibridállapotokból (atomonként három darab) alakul ki a grafit egy síkjának, a
grafénnek a -váza, a neki megfelelő - illetve *-sávokkal. Rajtuk kívül azonban még
figyelembe kell venni szénatomonként egy-egy megmaradó atomi p-pályát (pz), melyek
merőlegesek a hatszöges síkra és nem vesznek részt a hibridizációban. Ezek a p-pályák
átfednek egymással, méghozzá mindegyik egyszerre három ekvivalens szomszédjával. A
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belőlük kikombinálható, az egész síkra kiterjedő delokalizált molekulapályák az ún. -pályák,
a nekik megfelelő energiaszintek pedig a - illetve *-sáv között félúton elhelyezkedő sávot alkotják. A helyzetet a 2. ábra jobb oldala mutatja. N darab szénatom esetén a - illetve
*-sávokba összesen 3N darab energiaszint esik, a maradék N darab energiaszint a -sávban
van. A sávok betöltésénél atomonként ismét négy elektronnal kell számolni. A szinteket
kettesével alulról betöltve ezúttal a -sáv közepén elfogynak az elektronok. (Vegyük észre
egyébként, hogy a - illetve -állapotok egyaránt delokalizáltak, köztük nem ebben van a
különbség, hanem a betöltöttségben.) Tekintve, hogy a legfelső betöltött energiaszint (ún.
Fermi-szint) fölött közvetlenül vannak üres szintek, ezért az elektronok tetszőleges kis
elektromos tér hatására meg tudnak mozdulni, vagyis a grafit fémes vezetőként viselkedik.
Másrészt a -sáv szélessége több eV, ez azt jelenti, hogy a látható fény fotonjai (1,5 – 3 eV)
gerjeszteni tudják a -sávon belül az elektronokat, vagyis a grafit – ellentétben a gyémánttal –
nem átlátszó. Az elektromos és optikai tulajdonságok szempontjából alig játszik szerepet,
hogy a grafit valójában sok párhuzamos, egymással gyenge kapcsolatban álló grafénsíkból áll,
a közöttük lévő van der Waals kölcsönhatás csupán kicsit módosítja az elmondottakat.
Felmerülhet még a kérdés, hogy a gyémánt és a grafit közül melyik az energetikailag
kedvezőbb szerkezet. Pusztán a pénzben kifejezhető értékükre gondolva kézenfekvőnek tűnik,
hogy a grafit. Ez azonban a 2. ábrára tekintve egyáltalán nem nyilvánvaló. A -elektronok
kisebb energianyereséget jelentenek, mint a -elektronok. Ugyanakkor a grafitban a rövidebb
C–C kötés miatt a -sáv mélyebben van, mint a gyémánt esetében. E két ellentétes tényező
végeredménye hajszálnyival, szénatomonként 0,016 eV-tal a grafit javára billenti a mérleget.
Ha ehhez hozzávesszük a grafit nagyobb entrópiáját, az F = E – TS szabadenergia már
egyértelműen a grafitnak kedvez. A nyomás növelésével viszont, a kompaktabb gyémánt
kisebb fajtérfogata miatt a G = E – TS + pV szabadentalpia lassabban nő a gyémántra, ezért
kellően nagy nyomáson a grafit átalakul gyémánttá.
Végső soron az atomi hullámfüggvények könnyű hibridizációja az alapja annak, hogy a
szénatomok idegen atomok nélkül, önmagukban is változatos szerkezeteket képesek alkotni.
Alább a három legfontosabb, új típusú szén nanoszerkezet rövid bemutatása következik,
felfedezésük időrendjében.
0 DIMENZIÓ: FULLERÉNEK
1985-ben jelent meg az egyik legrangosabb tudományos folyóiratban, a Nature-ben egy
cikk „C60: Buckminsterfullerene” címmel. Ebben a szerzők (H.W. Kroto és munkatársai)
beszámolnak arról a – tulajdonképpen véletlen – felfedezésükről, hogy grafit lézeres
elpárologtatásával sikerült előállítaniuk egy 60 szénatomból álló nagyon stabil képződményt.
Az eljárás csak annyit tett lehetővé, hogy tömegspektrométerben megállapítsák a keletkezett
atomfürtök, klaszterek tömegét. Pusztán abból a tényből, hogy a kísérleti körülmények
változtatásával el lehetett érni, hogy a tömegspektrumot majdnem kizárólag a 60 szénatomból
álló klaszterek dominálják, arra lehetett következtetni, hogy ez egy különlegesen magas
szimmetriájú s ezért stabil molekula, amire a 3. ábrán látható ún. csonkolt ikozaéderes
szerkezetet javasolták. Buckminster Fuller amerikai építész tiszteletére – akinek nevéhez sok
ilyen, ötszögekből és hatszögekből álló görbült felületű építmény fűződik – a fullerének nevet
adták az ilyen kalickaszerű molekuláknak. A többes szám indokolt, mivel a C60 mellett
hasonló, de más szénatomszámú molekulákat is fölfedeztek, mint pl. a C70, C82 stb.
Érdemes megjegyezni, hogy azzal a feltétellel, miszerint minden szénatom pontosan három
másik szénatomhoz kötődik, és ötszögeken és hatszögeken kívül más sokszög nem fordul elő,
Eulernek a poliéderekre vonatkozó tételét fölhasználva könnyű megmutatni, hogy az ötszögek
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számának minden esetben 12-nek kell lennie, miközben a hatszögek száma tetszőleges (a C60nál történetesen 20).

3. ábra. Csonkolt ikozaéderes geometriájú C60 molekula
A felfedezés éveken át csupán kuriózumnak számított, hiszen elméleti munkákon kívül
nem adott lehetőséget másra, a rendkívül kis anyagmennyiség nem tett lehetővé semmilyen
kísérleti vizsgálatot. Öt évet kellett arra várni, hogy egy másik módszerrel, grafit rudak
ívkisüléses párologtatásával makroszkopikus mennyiségben is elő tudjanak állítani ilyen
anyagokat. W. Krätschmer és munkatársai „Solid C60: a new form of carbon” című cikke
szintén a Nature-ben jelent meg, 1990-ben. Ettől kezdve meglódultak a kísérleti kutatások is.
Bebizonyosodott, hogy valóban csonkolt ikozaéderes a C60 molekula szerkezete. Átmérője 0,7
nm, benne kétféle kötéshosszal: egy ötszög és egy hatszög közös éle valamivel hosszabb
(145 pm), mint két hatszög közös éle (140 pm). Köbös rácsban kristályosodik, a
szomszédos gömbök közepeinek távolsága 1 nm, vagyis a szomszédos gömbök felszínei
egymástól éppen van der Waals távolságra vannak. Ez azt jelenti, hogy az egyes molekulákat
csak gyenge másodlagos kötések tartják a helyükön. Emiatt a fullerén kristály meglehetősen
puha. A van der Waals kötések gyengeségét mi sem jellemzi jobban, mint az a kísérleti
megfigyelés, hogy a C60 molekulák szobahőmérsékleten gyors forgást végeznek, és ez a
forgás szabadabb, mintha folyadékban lennének!
A fullerén-kutatások rendkívül változatosak, mind a fizikusok, mind a kémikusok számára.
Ezek közül itt csak néhányat említek. Lehetséges olyan fullerén molekulákat előállítani, ahol a
kalicka belsejében egy, esetleg több atomot találunk bezárva. Ezek az ún. endohedrális
molekulák. Például lehetséges egyetlen N-atomot bezárva tartani egy C60 belsejében
(N@C60). A kovalens kötéstől ily módon „megvédett” N-atom kompenzálatlan spinű
elektronja jelzőként tud viselkedni. Vagy: a köbös kristályrácsban a fullerén molekulák között
van annyi hely, hogy ott idegen atomok, atomcsoportok elférjenek. Alkáli fém atomjait
odajuttatva, azok – a sztöchiometriától függő darabszámban – elektronokat adnak át a fullerén
molekuláknak. Bizonyos esetekben ezzel az ún. dópolással az anyag szupravezetővé válik. A
kritikus hőmérséklet, amely alatt szupravezető a rendszer, szerves anyagoktól szokatlanul
magas, akár 33 K is lehet. Más: gömb alakú C60 molekulák és a kocka alakú kubán (C8H8)
molekulák kombinációjával ún. rotor-sztátor rendszer alakítható ki, amelyben a homorú
felületű kubán molekulák játsszák az álló részt, a hozzájuk illeszkedő domború C60 molekulák
pedig a forgó részt. Megint más: a fullerén molekulák között kovalens kötések is
kialakíthatók, ezáltal egy, kettő illetve háromdimenziós polimerek is létrehozhatók.
Nem folytatom a sort, azt gondolom nem meglepő, hogy a fullerének felfedezéséért 1996ban kémiai Nobel-díjat adtak. Legfeljebb azon lehet csodálkozni, hogy a felfedezéstől
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számítva miért csak ilyen sokára. A dilemmát feltehetőleg az okozhatta, hogy a Krätschmerféle eljárás nélkül valóban csak kuriózum maradt volna Kroto, Curl és Smalley felfedezése.
Mivel azonban egyszerre legfeljebb három ember kaphat Nobel-díjat, a döntés végül az 1985ös felfedezés kutatóit jutalmazta, az általános vélemény szerint teljesen megérdemelten.
Végül még egy érdekesség. Mind az 1985-ös, mind az 1990-es munka szerzőit csillagászati
megfigyelések inspirálták. Azonban, mint ahogy az már többször előfordult a tudomány
történetében, a kiindulási problémafelvetés vakvágányra futott, helyette viszont sokkal
jelentősebb felfedezések lettek a kutatások gyümölcsei. Érdekességként megjegyzendő, hogy
nemrégiben kiderült, hogy fullerének valóban kimutathatók a csillagközi térben is.
1 DIMENZIÓ: SZÉN NANOCSÖVEK
A fullerénekről szóló 1996-os Nobel-díjas plakáton szerepel egy ábra egy hosszúkásra
nyúlt kapszulaszerű molekuláról, egy mindkét végén zárt szén nanocsőről. Ez egyértelműen
utalt a nanocsövek és a fullerének közti rokonságra. Egyúttal azonban azt is jelképezte, hogy a
nanocsövek kutatása akkor még perifériális területnek számított a fullerénekhez képest. Az
évente publikált cikkek számát tekintve a szén nanocsövek 2000-ben utolérték a fulleréneket,
2010-re pedig már tízszer annyi tudományos cikk jelent meg a nanocsövekről, mint a
fullerénekről. Szén nanocsöveket először S. Iijima japán kutató írt le a Nature-ben 1991-ben
megjelent, „Helical microtubules of graphitic carbon” című cikkében. (Noha utólag látszik,
hogy mind a fullerénekre, mind a nanocsövekre utaló jelek már korábban is megjelentek az
irodalomban.) Iijima a Krätschmer-eljárás során nem a lombik faláról, hanem a grafitrudakról
lekapart kormot vizsgálta transzmissziós elektronmikroszkóppal. A felvételek koncentrikusan
egymásba ágyazott hosszú csövek jelenlétét mutatták. Ezen többfalú csövekben a
koncentrikus hengerek száma néha csak 2-3 volt, néha ennél sokkal több. A csövek falai
egymástól van der Waals távolságra voltak. Néhány évvel később több csoportnak sikerült
egyfalú nanocsöveket is előállítani. Ehhez visszatértek a fullerének felfedezéséhez vezető
lézeres párologtatási technikára. A fő különbség az volt, hogy nem tiszta grafitot lőttek meg
lézerrel, hanem a grafit néhány százalékban átmenetifém atomokat is tartalmazott, amelyek –
mint kiderült – katalizálták az egyfalú nanocsövek kialakulását. Az áttörést a szén nanocsövek
előállításában egy olcsó és könnyen szabályozható technika, a gőzfázisból történő leválasztás
(CVD – chemical vapor deposition) hozta. Ebben valamilyen szénhidrogén gázt (pl. metán,
acetilén) engednek egy hordozó felületére juttatott katalizátor részecskékre (átmenetifém
atomokból álló nanorészecskékre). A körülményektől (gáz milyensége, nyomása, katalizátor
részecskék milyensége, mennyisége, elhelyezkedése, …) függően különböző egyfalú szén
nanocsövek állíthatók elő, akár nagy mennyiségben is. A csövek átmérője a nanométeres
tartományba esik, vagyis a kerületükön körbemenve nagyon kevés atom található, legfeljebb
néhányszor tíz! A csövek hossza ezzel szemben tipikusan néhányszor tíz mikrométer, de akár
a több millimétert is elérheti.
A csövek lehetnek zárt vagy nyitott végűek. Azonban, mivel egy cső hossza jóval nagyobb
az átmérőjénél, az elektromos illetve optikai tulajdonságait a cső palástjának szerkezete
határozza meg, a cső vége ebből a szempontból nem játszik szerepet. A csövek palástján
pedig – az esetleges hibahelyeket nem számítva – kizárólag hatszögek találhatók. Úgy
tekinthetjük, mintha egy síkbeli hatszöges rácsból (mai szóhasználattal a grafénből)
kivágnánk egy csíkot és azt föltekernénk hengerré. (Hangsúlyozzuk, hogy az előállítás nem
így történik!) A feltekerés módja megszabja nemcsak a cső átmérőjét, hanem a hatszögeknek
a cső palástján való elhelyezkedését, az ún. kiralitást is. Vannak olyan csövek, ahol a
hatszögek a cső hossztengelyével párhuzamosan sorakoznak, ezek az ún. akirális csövek. Két
fajtájuk van, attól függően, hogy a hossztengelyre merőlegesen ún. karosszék, vagy cikk-cakk
szerkezet rajzolódik-e ki. A királis csövekben viszont a hatszögek nem a hossztengellyel
párhuzamos vonalak mentén tekerednek. Anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, csupán
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annyit említek meg, hogy a kiralitástól függően a nanocsövek között találunk fémeset és
félvezetőt egyaránt, ami nagyon fontos a nanoelektronikai alkalmazások szempontjából.

4. ábra. Akirális (karosszék típusú) egyfalú szén nanocső
Iijima a szén nanocsövek felfedezéséért 2008-ban Kavli-díjat kapott. Ez egy új díj, melyet
először éppen 2008-ban adtak ki. A norvég királyi akadémia adományozza kétévente három
területen: asztrofizika, idegkutatás és nanoszerkezetek kutatása. Összegében hasonló a Nobeldíjhoz. A szén nanocsövek felfedezéséért jogosan adtak ilyen kiemelkedő díjat. Az elméleti
érdekességek mellett sokkal ígéretesebb alkalmazási lehetőségei vannak, mint a
fulleréneknek. Az alábbiakban vázlatosan csokorba gyűjtöm a legfontosabbakat. Téremissziós
alkalmazások: a csövek rendkívül hegyesek, tehát már kis feszültség hatására nagy elektromos
térerősség alakul ki a végüknél. Ezért könnyen kiszakíthatók belőlük elektronok, vagyis jól
használhatók elektronforrásként. „Boltban kapható” ilyen eszköz pl. a hidegkatódos röntgenforrás, vagy a mikrohullámú erősítő. Komoly cégek foglalkoznak szén nanocsöves képernyők
fejlesztésével is. A nanocsövek nagyon hegyes volta más területen is kihasználható: AFM-tűk
(AFM = atomic force microscope) amúgy is nagyon hegyes végére ilyen nanocsöveket
ragasztva a felvételek kontrasztviszonyai tovább javíthatók. Másik fontos terület a szén
nanocsövek ún. funkcionalizálása, különböző oldalcsoportoknak a nanocsőhöz való kovalens
kötése, amelynek segítségével kémiai szenzorok kifejlesztésén dolgoznak több helyen –
egyebek között Magyarországon is. A szén nanocsövek szakítószilárdsága nagyobb az
acélénál, fajsúlya ugyanakkor jóval kisebb, mint az acélé. Ezt a nagyon kedvező mechanikai
tulajdonságát egyelőre luxus sporteszközök gyártásánál használják ki. Végül, de nem utolsó
sorban meg kell említeni az optikai és elektromos tulajdonságai kombinálásában rejlő
kedvező lehetőségeket: átlátszó, de elektromosan vezető filmek készíthetők belőle, ami
nagyon fontos pl. érintőképernyős alkalmazásokban.
Befejezésül, zárójelben érdemes megjegyezni, hogy a szén nanocsövek mellett még egy
egydimenziós szerkezet képzelhető el csak szénatomokból: a lineáris szénlánc. Ilyen
molekulákat is állítottak már elő, azonban csak kis mennyiségben, illetve csak meglehetősen
rövid láncokat. A legfőbb probléma: nagyon nehéz megakadályozni, hogy a telítetlen szén —
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szén kötéseket ne támadják meg más atomok, atomcsoportok, illetve ne alakuljanak ki
keresztkötések a láncok között.
2 DIMENZIÓ: GRAFÉN
A végére maradt a legutoljára előállított sp2 hibridizációjú szén nanoszerkezet: a grafén. Az
egyfalú szén nanocsövek elméleti leírása a legegyszerűbb közelítésben, a görbület
elhanyagolásával, mindig is a szénatomok síkbeli szabályos hatszöges rácsából indult ki. Azt
azonban sokáig senki nem gondolta komolyan, hogy az egyetlen atomnyi vastagságú
atomréteg, a grafén kísérletileg valóban előállítható. Egészen addig, amíg A.K. Geim és K.S.
Novoselov ezt meg nem valósították. Munkájukról „Electric field effect in atomically thin
carbon films” címmel a Science folyóiratban számoltak be, 2004-ben. A módszer hihetetlenül
egyszerű volt (utólag sok minden annak tűnik …). Kristályos grafit felületéről ragasztószalag
segítségével letéptek egy nagyon vékony grafitréteget, és ezt addig folytatták, míg a végén
már csak néhány réteg maradt a ragasztószalagon. Szerencsés esetben ez egyetlen atomnyi
réteget, egy grafénsíkot jelentett, aminek síkbeli kiterjedése akár a mm-es méretet is elérheti.
Az egy- vagy néhány rétegnyi grafén könnyen kezelhető SiO2 hordozóra nyomva, ami fixen
megtartja azt. A dologban – egyebek között – az a szép, hogy már egyetlen rétegnyi grafén ad
olyan kontrasztot egy optikai mikroszkópban, hogy szabad szemmel is látni lehet. Geim és
Novoselov felfedezésükért 2010-ben megkapták a fizikai Nobel-díjat.
Más eljárások is léteznek a grafén előállítására. Fontos módszer a SiC egykristály
fölmelegítése 1200-1400 fokra. Ekkor grafén keletkezik a SiC félvezető hordozó felületén,
ami nagyon ígéretes a jövőbeli elektronikai alkalmazások szempontjából, mert lehetőséget
nyújt a hagyományos, szilícium alapú elektronikával való csatlakoztatásra. Hátrány, hogy az
így létrejövő grafén több hibahelyet tartalmaz, mint a ragasztószalagos eljárással kapott
grafén. Nagy kihívást jelent a CVD technika felhasználása grafén előállítására. Szénhidrogén
gázt (pl. metánt) használva átmeneti fémek felületén, 1000 °C körüli hőmérsékleten a
keletkezett grafén mérete tulajdonképpen tetszőlegesen nagy lehet. Hátránya viszont, hogy túl
sok szemcsehatárt tartalmaz.

5. ábra. Grafén: egy atomnyi réteg szénatomokból (részlet a Nobel-díjas plakátról)
Az a tény, hogy a grafénban a szénatomok síkban helyezkednek el, ideálisan alkalmas lehet
célzott mintázatok, szerkezetek létrehozására, részben a hagyományos litográfiai
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technikákkal, ami óriási jelentőségű a nanoelektronika szempontjából. A grafén alkalmazási
lehetőségei sok mindenben hasonlóak a szén nanocsövekéihez, sőt bizonyos szempontból még
kedvezőbbek is annál. A nanoelektronikai lehetőségek helyett hadd említsek csak egy
mechanikai különlegességet. Az 5. ábrán egy részlet látható a grafén Nobel-díjas plakátjáról.
Ez azt hivatott illusztrálni, hogy egy egyetlen atomnyi vastagságú „szénháló”, aminek a
tömege nem több mint egy macska bajuszának a tömege, olyan erős, hogy nem szakadna el
egy ráhelyezett átlagos macska súlyától, hanem elbírná azt.
A nagyon ígéretes alkalmazási lehetőségek mellett ne feledkezzünk meg a grafénnek az
elméleti vizsgálatoknak teret adó igen gazdag fizikájáról sem. A grafén elektronszerkezete
analóg egy tömegnélküli Dirac-fermion relativisztikus-kvantummechanikai leírásával. Sok
jelenség kapcsolódik ehhez, pl. a félegész kvantum Hall-effektus, vagy az ún. Kleinalagutazás. De a Dirac-fermionos viselkedésből következik például az is, hogy az egyatomnyi
vastagságú grafén optikai elnyelőképessége gyakorlatilag a teljes látható tartományban: ,
ahol =3,14 és 1/137 pedig a finomszerkezeti állandó. A grafén transzport- és egyéb fizikai
tulajdonságai jól kézben tartható módon változtathatók például dópolással,
funkcionalizálással, vagy mechanikai feszültség alkalmazásával.
Végezetül Geim és Novoselov egyik cikkéből vett ábrával fejezem be ezt az összeállítást.
A 6. ábra azt illusztrálja, hogy a grafénból megfelelő kivágással az összes sp2 szén
nanoszerkezet származtatható.

6. ábra. A lehetséges sp2 szerkezetek származtatása grafénból (Nat.Mater. 6, pp183-191, 2007)
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LUMINESZCENCIA A KÖZÉPISKOLÁBAN
LUMINESCENCE IN EDUCATION
Szakmány Csaba
Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A lumineszcencia érdekes természeti jelenség, amelynek iskolai bemutatása alkalmas lehet
arra, hogy a diákok érdeklődését felkeltse s így figyelmüket a természettudományok felé
fordítsa. A cikkben ennek a témának a fizikai és kémiai hátterén túl a jelenség élő
természetben való előfordulása is bemutatásra kerül.
LUMINESZCENCIA A KÖZÉPISKOLÁBAN
Miért érdemes a lumineszcencia témakörével a középiskolában foglalkoznunk?
Sokak számára érdekes a téma, nemcsak a mindig lelkes diákok érdeklődését keltik fel a
világító tárgyak, állatok, hanem ezek bárkit lenyűgöznek. Az órán bemutatott kísérleteken túl
a diákok otthon is végezhetnek vizsgálatokat. Az internet segítségével számos gyönyörű kép
is bemutatható, megkereshető (akár tanórán, akár egyénileg otthon).
Lumineszcenciával több helyen is találkozunk a hétköznapokban, így a diákok számára
ismerős a jelenség. Feltételezhető, hogy érdekli őket, mitől világítanak az egyes tárgyak vagy
például a szentjánosbogár. A lumineszcenciás fénykibocsátás fizikai hátterével való
megismerkedés során bővül a diákok ismerete. Egy ilyen jelenség vizsgálatával a tanult
anyagrészeket (atomi energiaszintek, abszorpció, emisszió) elmélyíteni és alkalmazni is
tudják.
Mindezek ellenére lumineszcenciáról a középiskolában sem fizikaórán, sem más
természettudományos tantárgy tanóráján nem tanulnak a diákok. A témával való foglalkozás a
diszciplináris ismeretek bővítésén túl lehetőséget ad a fizika, kémia, biológia közötti
kapcsolódási pontok feltárására és felhasználására. Így az egyik tanórán tanult ismereteket a
diákok a másikon is alkalmazni tudják, interdiszciplináris szemléletük kialakul.
Természetesen az amúgy is szűkös időkeret mellett nem várható el a fizika, kémia vagy
biológia tananyagnak a lumineszcenciával való bővítése (legfeljebb egy-egy példa felhozható
érdekes illusztrációként), de remek ötlet természettudományos szakkörre, vagy önálló
diákkutatások témájául.
Végül, fontos megemlíteni, hogy a lumineszcencia egyes vonatkozásai, jelenségei, ma is
kutatott terület a tudományban és lényeges felfedezésekhez vezetnek.
A LUMINESZCENCIA MEGHATÁROZÁSA, FELOSZTÁSA
A lumineszcencia az anyagok olyan fénysugárzása, mely nem hőközlés hatására történő
gerjesztés következménye. A kisugárzott fényt szokták – nem egészen helytállóan – „hideg
fény”-nek is nevezni, mivel nem a hőmérsékleti sugárzás eredményeképp, magas
hőmérsékleten kibocsátott fény.
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A lumineszcencia kiváltó oka sokféle lehet: mechanikai hatás, elektromágneses sugárzás,
töltött részecskével való ütközés, kémiai reakció stb. A fénykibocsátásban viszonylag kevés
számú atom, részecske vesz részt: ezek az említett hatások következtében gerjesztett állapotba
kerülnek és alapállapotba való visszatérésük során az energiát fény formájában sugározzák ki.
Sokféle szempont szerint csoportosíthatók a lumineszcencia típusai, az egyik lehetséges
felosztás az alábbi:







fotolumineszcencia: a gerjesztést fény besugárzása végzi;
kemilumineszcencia: kémiai reakcióban jön létre a gerjesztett állapotú köztitermék;
biolumineszcencia: a lumineszcencia (elsősorban fotolumineszcencia és
kemilumineszcencia) élő szervezet által történő megvalósítása;
katódlumineszcencia: a gerjesztés elektronokkal való ütközés következménye;
elektrolumineszcencia: elektromos térbe helyezett kristályok fénykibocsátása;
tribolumineszcencia: kristályok mechanikai hatásra (törés, dörzsölés) történő
fénykibocsátása.

A cikkben (terjedelmi korlátok miatt) részletesebben az első három típussal foglalkozom.
FOTOLUMINESZCENCIA
A fotolumineszcencia a fénykibocsátásnak az a típusa, amikor a gerjesztést megfelelő
energiájú fény besugárzása végzi. A beeső fény hatására az anyag részecskéi (elektronjai)
gerjesztett állapotba kerülnek, innen kvantumátmenettel (a két energiaszint közti átlépéssel)
kerülnek vissza alapállapotba. A Stokes-szabály értelmében a kibocsátott fény hullámhossza
nagyobb, mint az abszorbeált gerjesztő fényé. Azaz a befektetett energiánál kisebb energia
sugárzódik ki fényként, a többi hővé alakul. A fotolumineszcenciának két altípusa a
fluoreszcencia és a foszforeszcencia.
a) Fluoreszcencia esetén a fénykibocsátás csak addig tart, amíg a gerjesztés is tart, azaz
amíg a megvilágító fény a tárgyra esik. A gerjesztés megszűnése után a fénykibocsátás
azonnal (pontosabban kevesebb, mint 10-3 s alatt) megszűnik. A fluoreszcenciát okozó
elektronátmeneteket az ún. Jablonski-diagramon ábrázolják: ezen függőlegesen egymás felett
helyezkednek el (arányos távolságra) az egyes elektronállapotok energiaszintjei (vastag
vonallal), felette (nem arányosan) az ezekhez tartozó rezgési energiaszintek. (Ld. 1.A ábra.)
Fluoreszcencia esetén a gerjesztett állapotú molekula a többi molekulával ütközve kis
adagokban folyamatosan veszít energiájából, így lefelé „lépked” a rezgési energiaszintek
létráján. Azt a nagyobb energiát, amit az alapállapotba való kerüléshez le kell adnia, a
környező atomok és molekulák nem feltétlenül tudják felvenni, így spontán emisszió
következik be: az energia látható fény formájában kisugárzódik.
A fluoreszcencia jelenségét tanórán könnyen, többféle anyagot is felhasználva mutathatjuk
be. Elsötétített teremben világítsunk meg UV-fénnyel bankjegyeket, így láthatóvá válnak a
biztonsági jelölések, ezeket ugyanis fluoreszcens anyaggal nyomtatják a papírra. Tegyünk ki
UV-besugárzásnak mosóport vagy fehér ruhát: optikai fehérítőtartalmának köszönhetően
fehér fényt bocsát ki a mosópor és a vele mosott ruha is, ettől látjuk ragyogóan fehérnek (nem
csak a tisztaságtól). A tonikban található kinin szintén gerjeszthető UV-fénnyel, a diákoknak
bemutathatjuk, hogy ennek hatására a színtelen üdítőital kékesfehér fényt bocsát ki.
A fluoreszcenciát a kutatásokban a vizsgált minta anyagi összetételének meghatározásához,
illetve fizikai/kémiai/biológiai folyamatok (időbeli) lefutásának vizsgálatához használják (pl.
fluoreszcens anyagot nyomjelzőként alkalmazva).
b) Foszforeszcencia esetén a fénykibocsátás a gerjesztés megszűnte után akár órákig is tart.
Ennek oka, hogy a besugárzott energia abszorpciója után az alapállapotba való visszatérés két
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lépésben történik (ld. 1.B ábra). Az első egy viszonylag gyors energiaátmenet egy köztes
energiaszintre: ez a fluoreszcencia kvantumátmeneteire hasonlít, de ez az energia nem fény,
hanem hő formájában sugárzódik ki. Az alapállapotba történő visszatérés ezután sokkal
lassúbb folyamat, a köztes energiaszinten ugyanis az elektron „csapdázódik”: az alapállapotba
való visszatérésének energiaátmenetét a kvantummechanika ún. kiválasztási szabálya tiltja. A
kiválasztási szabály a fizika megmaradási törvényeinek a kvantummechanikában való
megnyilvánulása. Kimondja, hogy csak olyan energiaszintek közötti átlépés lehetséges,
melyek során az egyes (különböző fizikai mennyiségekkel arányos) kvantumszámok
meghatározott értékkel változnak. Emiatt csak ritkán, ezért időben elnyújtva történik egy-egy
átmenet egy másik kvantummechanikai effektus, a spin-pálya csatolásnak köszönhetően.
A kétlépcsős átmenet következménye, hogy az energiaveszteség nagyobb, mint
fluoreszcencia esetén, a kibocsátott fény hullámhossza jóval nagyobb a besugárzóénál (azaz
itt is érvényesül a Stokes-szabály).
A foszforeszcencia jelenségét tanórán is bemutathatjuk, ha előzetesen látható vagy UVfénnyel besugárzunk foszforeszcens anyagokat, pl. bizonyos órák számlapjait, egyes (főleg
régi típusú) villanykapcsolókat, játékboltban kapható „glow-in-the-dark” tárgyakat, csillag
vagy földgömb alakú szobadíszeket.
A
E1 = hν1

B
E2 = hν2 < E1

E1 = hν1

E2 = hν2 < E1

1. ábra: A fluoreszcencia (A) és a foszforeszcencia (B) ún. Jablonski-diagramja sematikusan
A fluoreszcencia és foszforeszcencia jelenségét a diákok akár otthon is megvizsgálhatják,
hiszen egyes műszaki üzletekben kapható UV-lámpa. Az UV-lámpával való kísérletezés során
oda kell rá figyelni, hogy az UV-sugárzás soha ne irányuljon senki szemébe! Ez ugyanis
kötőhártya-gyulladást, szemkárosodást okozhat! Erre a diákok figyelmét is hívjuk fel az
otthoni kísérletezéssel kapcsolatban!
KEMILUMINESZCENCIA
A kemilumineszcencia olyan fénykibocsátás, melyben a gerjesztést nem külső besugárzás
végzi, hanem két (vagy több) anyag kémiai reakciójában eleve gerjesztett állapotú
köztitermék jön létre. A gerjesztett állapot megszűnése során történik a látható fény
kisugárzása. A jelenség jellemzője, hogy hő csak kismértékben fejlődik, a leadott energia
főleg fény formájában jelenik meg. A reakció hatásfokát enzimek még tovább tudják növelni.
A kemilumineszcencia iskolai bemutatására több lehetőségünk is van. Az egyik
legegyszerűbb, ha a játékboltokban, horgászboltokban kapható (vagy internetről rendelhető)
világító pálcákat, „partyrudakat” használjuk. Ezekben kétféle vegyület van egymástól térben
elválasztva: a külső nagyobb, rugalmas hengerben az egyik, ezen belül egy kisebb, törékeny
kapszulában a másik. A pálcát meghajlítva és megrázva a belső kapszula eltörik, a két anyag
keveredik s így több órán át látható fényt bocsát ki.
Sok gyártó sokféle színű pálcákat készít, a felhasznált anyagok általában mégis egyformák:
a belső kis kapszulába hidrogén-peroxidot (mint oxidálószert), a külső hengerbe valamilyen
fenil-oxalát-észter (pl. bisz(2,4-dinitrofenil)-oxalát (DNPO) vagy bisz(2,4,6-triklorofenil)oxalát (TCPO), ld. 2. ábra) és fluoreszcens anyag oldatát töltik. A kémiai reakcióban a DNPO
vagy a TCPO oxidálódik a hidrogén-peroxid hatására, a felszabaduló energia gerjesztett
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állapotba hozza a fluoreszcens anyagot, ami látható fényt sugároz ki. A fluoreszcens anyagtól
függ, hogy a világítópálca milyen színű fényt bocsát ki.

2. ábra: A DNPO és a TCPO szerkezeti képlete
A kemilumineszcencia bemutatására másik lehetőségünk a luminol nevű molekula (kémiai
neve: 3-amino-ftálsav-hidrazid, 3. ábra) oxidációja. A kísérlet végrehajtása: egy 1000 cm3-es
főzőpohárba öntsünk kb. 40 cm3 desztillált vizet és oldjunk fel benne 0,8 g szilárd nátriumhidroxidot (NaOH). Adjunk hozzá spatulahegynyi luminolt és 25 g kálium-karbonátot
(K2CO3), majd jól keverjük el az oldatot. Sötétítsük be a termet, állítsuk tálcára a főzőpoharat,
és egyetlen mozdulattal öntsünk bele 30 cm3 30%-os hidrogén-peroxid-oldatot (H2O2). A
főzőpohár tartalma felhabzik és kb. fél-egy percen át kéken világít.

3. ábra: A luminol szerkezeti képlete
A jelenség magyarázata, hogy a luminol lúgos közegben hidrogén-peroxiddal reagáltatva
gerjesztett állapotú köztitermékké alakul. Ez a felesleges energiáját látható fény formájában
kisugározva kerül alapállapotba. Amellett, hogy ezt a reakciót a diákok gyönyörködtetésére,
motiválására iskolában is elvégezhetjük, megemlíthetjük nekik, hogy a bűnüldözésben
luminol-teszt néven fel is használják vérnyomok kimutatására. A reakciót ugyanis nehézfémionok (pl. réz, kobalt, vas stb.) katalizálják. A luminolt, nátrium-hidroxidot és hidrogénperoxidot egy beszáradt, szabad szemmel már nem látható, de feltehetően régebben létező
vérfolt helyére permetezik. A vér hemoglobinjának vasion-tartalma elindítja a reakciót, s a
véres lábnyom kb. 30 másodpercen keresztül világít, ami elegendő pl. a lefényképezéséhez.
BIOLUMINESZCENCIA
Biolumineszcenciának a természetben előforduló, élő szervezet által történő
fénykibocsátást nevezzük. Általában fluoreszcencia vagy kemilumineszcencia révén
valósulhat meg. Az előbbi, mivel külső megvilágító fényforrás kell hozzá, nem túlságosan
elterjedt, nem is jelentős az élővilágban. Ez alól kivétel a kristálymedúza, orvosi felhasználása
miatt. Ez az élőlény egy olyan fehérjét tartalmaz, mely UV-fény hatására zöld színnel
fluoreszkál. A fehérje emberi és állati szövetekhez kapcsolható, így felhasználható rákos
daganatok kiterjedésének meghatározására, sejtműködés követésére, idegműködés
tanulmányozására. A 2008-as kémiai Nobel-díjat három kutató a kristálymedúza
lumineszcenciájának feltárásáért és az eredmények alkalmazásának kidolgozásáért kapta.
A kemilumineszcencia fontosabb jelenség az élővilágban, hiszen az így világító élőlények
maguktól, önálló fényforrásként képesek világítani, ezért tanulmányozásuk érdekesebb lehet.
E tulajdonság elsősorban éjszakai életet élő rovarokra és mélytengeri állatokra jellemző. Bár
rengetegféle élőlény képes erre, a világítás mechanizmusa mindegyik fajnál ugyanaz.
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A kémiai reakció lényege, hogy egy luciferin nevű molekula magnéziumion (Mg2+),
adenozin-trifoszfát (ATP) és oxigén (O2) felhasználásával, a luciferáz nevű enzim
katalizálásával átalakul gerjesztett állapotú termékké, mely a „felesleges” (alapállapotú
energiaszintnél nagyobb) energiáját látható fény formájában kisugározza. Vagyis ez a reakció
oxigént igénylő (oxigént fogyasztó), energiatermelő (exoterm) folyamat. A reakcióban az
energiából hő nem, hanem teljes mértékben fény keletkezik!
Ezek után egy kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a lumineszkáló élőlények 21. századi
fényforrások, hiszen a leadott energiájukat hőveszteség nélkül, teljes egészében fényként
sugározzák ki, szemben az izzólámpák 2-5 %-os, az energiatakarékos fénycsövek 15-20 %-os,
a LED-ek 20-80 %-os hatásfokával. (A felsorolt fényforrások által leadott összes energiának
csak ennyi %-a fény, a többi hő.) Nyilván nem a szentjánosbogarak fogják megoldani az
emberiség energiaigényét, de elgondolkodtató jelenlegi energiaválság-közeli világunkban,
hogy a természetben már évezredek óta működik egy igen környezetbarát és igen gazdaságos
világítási módszer.
A természetben számtalan faj képes a lumineszcenciára, világításuk működési elve
egyforma. A különbség köztük az, hogy milyen konkrét vegyületet „használnak” luciferinként
és milyen enzimet használnak luciferázként. A 4. ábrán érdekességként a szentjánosbogár
luciferinje szerepel.

4. ábra: A szentjánosbogár luciferinjének szerkezeti képlete
BIOLUMINESZCENCIA ÉS EVOLÚCIÓ
Nézzük végig ezek után, milyen szerveződési szinten levő élőlények esetén tapasztalható
fénykibocsátás! Lumineszcenciára képesek egyes gombafajok, egysejtűek, baktériumok,
férgek, szivacsok, medúzák, tintahalak, rákok, kagylók, csigák, rovarok. A felsorolás itt véget
ér. Szembeötlő, hogy a fénykibocsátás képessége a gerinceseknél hiányzik. Ennek egyik
lehetséges okát a tudósok abban látják, hogy a lumineszkálás biológiai szerepe a földi élet
kialakulásának kezdetén egészen más volt, mint jelenleg.
Kezdetben, amikor a Föld légköre (összetételének következtében) még redukáló hatású
volt, a jelenlevő kis mennyiségű oxigén az akkor élt élőlények számára méregnek számított.
Az oxigéntől kémiai reakció segítségével szabadulhattak meg. Ez azonban (mint minden
oxidációs reakció) energia-felszabadulással jár, ami a legtöbb esetben hőfelszabadulás
formájában következik be. Egy élőlény számára ez nem előnyös, hiszen testhőmérséklete
túlságosan megnőne, az állat (vagy gomba) saját magát „felforralná”. Ezért csak olyan módon
lehetséges az oxigén fogyasztása, hogy az energia más formában szabaduljon fel. Ennek egyik
lehetséges megoldása, hogy „hideg fényként” sugárzódik ki. Később, amikor a Föld
légkörének összetétele megváltozott és az oxigén túlsúlya miatt oxidáló hatásúvá vált, a
lumineszkáló élőlények fénykibocsátó-képessége megmaradt, de ennek szerepe megváltozott:
szaporodáshoz, prédacsalogatáshoz, álcázáshoz vagy meneküléshez használják. A gerincesek
kialakulása az oxigéndús légkörben történt, nekik már nem volt szükségük az oxigéntől való
megszabadulásra.
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KLASSZIKUSAN A MODERN FIZIKÁBAN: HŐMÉRSÉKLETI
SUGÁRZÁS, STEFAN-BOLTZMANN-TÖRVÉNY
CLASSICAL STEPS IN THE MODERN PHYSICS: BLACK
BODY RADIATION, THE STEFAN-BOLTZMANN LAW
Hömöstrei Mihály
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, Budapest
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A normál középiskolai fizikaórákon a kísérleteket és az alapvető összefüggéseket kell minél
egyszerűbben és érthetőbben bemutatni. Azonban ha egy tehetséges, érdeklődő és
matematikából is megfelelően felkészített fakultációs csoportot taníthatunk, néha érdemes a
lehetőségeink határait feszegetni. Egy ilyen alkalommal, új módszert alkalmaztam végzős
diákjaimmal két külön órában, amelyeken műszaki egyetemista volt diákok is részt vettek. A
modern fizika témakörébe tartozó Stefan—Boltzmann-törvényt ismertük meg levezetéssel,
pusztán klasszikus fizikai módszerekkel, melyhez régi és új ismereteket is felhasználtunk, s
még az egyetemista diákoknak is sikerült újat adni.
BEVEZETÉS
Emeltszintű fakultációs csoportomban levő négy végzős diákommal az érettségire való
készülés miatt ismételtük a fizika tananyagot, hol feladat-megoldásos, hol rendszerező
összefoglaló módszerrel. A diákjaim közül hárman a műszaki egyetemre készültek – egy
gyógyszerésznek. A korábbi diákjaimtól hallott tapasztalatok alapján, miszerint a
dimenzióanalízis ismerete sokat segíthet az műszaki egyetemi tanulmányok során, a Stefan—
Boltzmann-törvényt, mint a kvantumfizika egyik kezdőpontját, dimenzióanalízissel ismertük
meg. Bár a hőmérsékleti sugárzás nem tartozik szorosan még az emeltszintű tananyaghoz
sem, nem kihagyható jelenség ahhoz, hogy megértsük a klasszikus fizika korlátait, és modern
fizika új gondolatainak szükségességét. A megértés, illetve az új ismeretek megtartása nem
valószínű úgy, ha a hőmérsékleti sugárzást leíró Stefan—Boltzmann-törvényt csak készen a
diákok elé vetjük. Ez persze semmilyen más fizikai törvény esetében sem lenne optimális.
Ezért használtam már korábbi óráimon is a dimenzióanalízis módszerét például a matematikai
inga lengésidejének meghatározásához, vagy Kepler III. törvényének levezetéséhez. Persze
más módszereket is használhattam volna, de a már említett egyetemi előnyök mellett, a
dimenzióanalízis módszere a középiskolában is rengeteg izgalmas probléma megoldását teszi
lehetővé [1].
A Stefan-Boltzmann-törvény szerint a hőmérsékleti sugárzás energiasűrűsége a
hőmérséklet negyedik hatványával arányos (u~T4). Ennek dimenzióanalízissel történő
levezetése a Planck-állandó nélkül nem lehetséges. Az egyik diák meg is kérdezte, hogy ezek
szerint Stefan és Boltzmann már ismerte a Planck-állandót? Természetesen ők már Planck
előtt felírták a hőmérsékleti sugárzást leíró összefüggést. Az újdonság a kérdésben persze az,
hogy hogyan volt ez lehetséges? Mivel a diákok nagyon érdeklődőek voltak, két a diákok által
önként vállalt extra órán közvetlenül is levezettük a Stefan—Boltzmann-törvényt.
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A Stefan-Boltzmann-törvény levezetése közben sok korábbi ismeretet is felfrissítettünk,
mint például a fény hullámtulajdonságát, vagy a hőtan I. főtételét. Az ismétlés mellett
természetesen új ismereteket is szerezhetnek a diákok. Ilyen például az energiasűrűség
pontosabb megértése, a fundamentális egyenlet, vagy az entrópia részletesebb megismerése.
Levezetésünkhöz megfelelő matematikai ismeretekre is szükség van, melyeket egy emelt
szintű matematika érettségire készülő diák magáénak mondhat. A szükséges tudás az
egyváltozós függvények differenciálszámítása és integrálszámítás. Ezek az ismeretek nem
számítanak a középiskolai anyag legnehezebb részének, de jó, ha a fizika órai tananyag
alkalmazási területként bemutatja ezen ismeretek hasznosságát. Ezeken túl szükségünk lesz
még kétváltozós differenciálszámításra, melyet azonban ügyesen, a középiskolai szinten is
bemutathatunk, s használhatóvá tehetünk.
A levezetés gondolatmenetét az 1. ábra mutatja:

1. ábra. A levezetés gondolatmenete.
A továbbiakban ezen levezetés, lépésről lépésre történő bemutatása következik.
FÉNY, MINT HULLÁM
A fény hullámtermészete a klasszikus fizika egyik alapgondolata. Amire szükségünk van a
fény tulajdonságaiból, az energiasűrűsége és nyomása. A fény, mint elektromágneses sugárzás
energiasűrűséget a középiskolában elterjedt módon ismétlésképpen levezetjük a kondenzátor
két lemeze közötti elektromos mező energiáját (1) és az egyenes tekercs belsejében levő
mágneses mező energiáját (2) felhasználva. A jól ismert összefüggéseket átalakítjuk a
kapacitás illetve az induktivitás definícióját felhasználva úgy, hogy azok már az elektromos
térerősség és a mágneses indukció függvényei legyenek:
1
1 
U E = CV 2 = ε 0 E 2 A C d C
(1)
2
2
1
1 2
U M = LI2 =
B A LdL
(2)
2
2μ 0
Itt UE és UM az elektromos és mágneses mező energiája, A és d a kondenzátor, illetve a
tekercs keresztmetszete és hossza, V a kondenzátoron eső feszültség, I a tekercsen folyó
áramerőség. Végül ezek (1. és 2.) egységnyi térfogatra vonatkoztatott – azaz A C d C , illetve
A L d L -vel osztott - értékét és összegét véve kapjuk az elektromágneses u energiasűrűséget:
1 2
1 2
0E 
B  u E  u M  u.
2
2 0
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2. ábra. Egy adott irányba haladó
elekromágneses hullám (emr), mely A
felületű, s vastagságú lapra esik.

A következő mennyiség, amit meg kell vizsgálnunk, az
a fény nyomása. Vegyünk egy adott irányba terjedő
fényhullámot, ami egy matt A felületen elnyelődik, és s
mélységben hatol be a matt felületre. Eközben
lefékeződve átadja az energiáját a felületnek, azon W
munkát végezve p nyomást fejt ki, melynek nagysága
éppen a fény energiasűrűségével egyezik meg:
p

F
W
W


u
A A s V

(4)

Mindhárom irányba terjedő hullám esetén – a feketetest sugárzását is ilyennek képzelhetjük –
a sugárzás nyomása a matt felületre csak a teljes energiasűrűség harmadával lesz egyenlő:
u
p=
(5)
3
HŐTAN I. FŐTÉTELE, ENTRÓPIA
A fény nyomása és az energiasűrűsége közötti kapcsolatot a hőtan első főtételében fogjuk
felhasználni. A hőtan első főtételét a középiskolában a következő alakban ismertetjük a
diákokkal: ΔU=Q+W. Mi azonban a sugárzási energia változásait tetszőleges kis
mennyiségekkel is szeretnénk vizsgálni, ezért az első főtételt a következő alakban célszerű
átírni:
dU=δQ+δW

(6)

Érdekes módon a d és δ jelentésbeli különbségét – vagyis, hogy d egy állapotjelző kis
változását jelenti, a δ pedig egy folyamatjelző kis változását – a már egyetemista diákok saját
elmondásuk szerint, ezen egyszerű példán értették meg.
Az entrópia fogalmával minden gimnazista találkozik: A rendezetlenség mértékének
jellemzésére R. Clausius új fizikai mennyiséget vezetett be: entrópia. Jele: S, [S]=J/K [2]. A
hőtan második főtételének entrópiával történő megfogalmazásával is sokan találkoznak. Az
entrópia jelentését sok példával jól szemléltethetjük, azonban számoláshoz kicsit pontosítani
kell a definíciót. De célszerűbb a Clausius-féle definícióhoz visszatérni, miszerint: egy
rendszer és a környezete közötti energiacserét meghatározó állapotjelző az entrópia [3]. Ez az
energiacsere reverzibilis állapotváltozás esetén kétféleképpen jöhet létre: energia átadással
(dU) és munkavégzéssel (pdV). Mértéke függ a hőmérséklettől:
dU  pdV ~ T

(7)

azaz:
dU  pdV  T  dS

.
(8)
A dS arányossági tényezőt Clausius nyomán nevezzük a rendszer entrópia-változásának
reverzibilis folyamat esetén. Az első főtétel (6) alakjával való összevetésből következik, hogy:
dS 

Q
T

rev

(9)

A definíció jelentését egyszerű példákon keresztül szemléltethetjük, mint például alacsony
hőmérsékletű rendszerrel közölt hő dS és ugyanazon rendszer magas hőmérsékletén közölt
azonos mennyiségű hő dS-re gyakorolt hatását, azaz annak rendezetlenségének változását. A
(8) egyenletet nevezik a rendszer fundamentális egyenletének is, ami már csak állapotjelző
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mennyiségek megváltozását tartalmazza. A (8) egyenletet átrendezve kapjuk az entrópiára
vonatkozó fundamentális egyenletet (10):
1
 p
dS    dV  dU
T
T 

(10)

MATEMATIKAI ALAPOK
Mivel a csoport tagjai ismerik az egyváltozós függvények egyszerűbb deriválási és
integrálási szabályait, ezért most „csak” a kétváltozós függvények differenciálásával kell
megismerkednünk. Ehhez vegyünk egy életből vett egyszerű példát: mi befolyásolja a
gyümölcsitalok édességét? A válasz természetesen a cukor és édesítőszer (pl. szacharin), amit
a gyümölcsléhez adagolnak. De melyik befolyásolja jobban az édességet – hiszen a két szer
különböző mértékű édesség-változást eredményez. A teljes ΔÉ édesség-változást kis
mennyiségű cukor és édesítőszer hozzáadásakor így írhatjuk fel:
ΔÉ: édesség vált.= (c. okozta édesség)*(c. mennyisége)+(a szach. okozta édesség)*(sz.
mennyis.),
vagyis:
 É
dÉ   c
 c


 É
  dc   sz

 sz




  dsz



(11)

Ezzel a  jelentését sikerült egyszerűen szemléltetni. Fontos hangsúlyozni a (11) és (10)
közötti formai hasonlóságot – mindkettő egy kétváltozós függvény változását írja le! A másik
fontos kiegészítés a középiskolai matematikai ismeretekhez a második deriváltak egyenlősége
folytonos függvények esetén (12):
2 f
2 f

xy
yx

(12)

Ezen összefüggést konkrét példákon keresztül látjuk be, mint például: f(x,y)=ycos(x). Ezzel
az amúgy elég feszes első óra véget is ért, így gyakorló házi feladatokat adhatunk
többváltozós függvényekhez, illetve az entrópiára vonatkozó gondolkodtató kérdéseket – az
informatika, biológia, csillagászat témaköréből.
A STEFAN-BOLTZMANN-TÖRVÉNY
Valójában már csak az ismeretek összerendezése és felhasználása van hátra. Ezek közül a
legfontosabbakat vegyük számba:
1. A hőmérsékleti sugárzás esetén a kisugárzott energia a tapasztalat szerint:
U  U (u , V )  u  V
(13)
2. A szorzat függvény deriválására vonatkozó szabály szerint:
dU  du V  u  dV
(14)
3. Ennek alapján (10) egyenletet átírhatjuk u és V függvényként:
1
 p
p
V
  dV  dU  dS    dV  
T
T 
T 
T


u
 du  

T


 dV


(15)

4. Felhasználva a nyomás és az energiasűrűség közötti (5) összefüggést, (15)-ből kapjuk az
alábbi összefüggést:
dS 

4 u
V
 dV  du
3 T
T
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5. Észrevéve a (16) és (11) közötti formai hasonlóságot, írhatjuk, hogy:
S
4 u
 
V
3 T

(17)

és
S
V

u
T.

(18)

6. A kétváltozós függvények második deriváltjainak egyenlőségét alkalmazva:
 2S
 2S

uV
V u

(19)

azaz:
V 
u
 

4
T    T
V
3 u




.

(20)

7. Mivel a (20) egyenlet bal oldalán a hőmérséklet független a térfogattól, ezért a bal oldal
értéke a konstans deriválási szabálya miatt egyszerűen 1/T-vel egyenlő. A jobboldalon levő
kifejezés pedig a hányados-szabály segítségével bontható ki – hiszen T=T(u):
1 4  u
T  1
  T  u

.
(21)
T 3  u
u  T 2
8. Mivel  u/  u =1, így az egyenletet átrendezve és  -t d-re cserélve, hiszen már csak u a

változónk:
1
1
du  4  dT .
u
T

(22)

9. A (22) differenciálegyenletet könnyű megoldani, mivel az egyenlőségjel két oldalán csak utól, illetve T-től függő kifejezések találhatók, tehát külön-külön integrálhatjuk ezeket a
kifejezéseket:
1

 u du



1

 4  T dT.

(23)

Mivel tudjuk, hogy ∫(1/x)dx=ln|x|+C, ahol C az integrálási konstans, illetve u, T pozitív
értékek, azt kapjuk, hogy:
ln u  4 ln T  ln C *

,

(24)

ahol az integrálási konstanst logaritmusos alakban írtuk - C=lnC*-, hogy exponencializálás
után elegánsabb alakban kapjuk meg a Stefan—Boltzmann törvényt (25):
u  C* T 4

.

Ezzel vége a kétszer kb. 60 perces extra órának. Milyen eredményeket is várhatunk e két
órától?
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EREDMÉNYEK
Az első, és legfontosabb eredményünk, hogy klasszikusan levezettünk egy olyan
összefüggést, ami igazából a kvantumfizikához tartozik. A megoldás hátterében az áll, hogy a
C* tartalmazza a h-t, így a hatvány (T4) levezetésében nem jelenik meg az energia
kvantáltsága. Követtük a fizika tudománytörténeti menetét, így még jobban értékelhetjük
Stefan és Boltzmann munkásságát. Nem elhanyagolható eredménynek tekinthető a korábban
megszerzett fizikai ismeretek ismétlése, azok új nézőpontból felelevenítése, vizsgálata – mint
például az energiák, vagy a hőtan első főtétele. A meglévő matematikai ismereteket (deriválás
és integrálszámítás) is gyakoroltuk, sőt ami még fontosabb, megmutattuk ezek valódi fizikai
felhasználását is! Persze új fizikai ismeretekre is szert tettek a diákok. Bár az entrópiáról
hallottak már, azt gondolom, hogy a mostani nézőpont új szintre emelte ismereteiket.
Remélhetőleg előnyük is lesz ebből az egyetemen! Például úgy, hogy a kétváltozós
függvényeket előkészítjük diákjainknak, vagy éppen az egyetemről visszatérő egykori
diákjainknak sokat segíthetünk az egyetemen el nem mondott – természetesnek vett –
ismeretek tisztázásában. Természetesen az egyetemi BSc. képzésben is helye lehet a
levezetésünknek, hiszen sok absztrakt fogalmat és jelölést tesz kézzelfoghatóvá a hallgatók
számára!
KÖSZÖNET NYÍLVÁNÍTÁS
Köszönöm Dr. Rácz Zoltánnak a téma felvetését és a Német Nemzetiségi Gimnázium
végzős és egykori fizika fakultációs diákjainak a kísérletben való részvételüket.
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1. Hömöstrei Mihály: Dimenzióanalízis és modellek, in: Fizikatanítás tartalmasan és
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2. Farkas Zsuzsanna, Molnár Miklós: Fizika 10, Maxim Kiadó, Szeged, 2009
3. Patkós András: Entrópia: kulcs az univerzum megértéséhez?, Természet Világa
139, 434.oldal, 2008
4. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Akadémia Kiadó, Budapest, 1998

300

Fizika – Modern fizika

EGY KERESZTPOLARIZÁCIÓS JELENSÉG BEMUTATÁSA
FIZIKAI HALLGATÓI LABORATÓRIUMBAN
DEMONSTRATION OF AN OPTICAL CROSSPOLARIZATION EFFECT IN A STUDENT LABORATORY
Kőházi-Kis Ambrus, Nagy Péter1
Kecskeméti Főiskola, GAMF Kar, Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék
1
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A terjedés irányára merőlegesen véges kiterjedésű fénynyalábok viselkedése már meglepően
nagy transzverzális nyalábméretek mellett is jelentős eltéréseket mutat az iskolában tanított
sík-fényhullámok viselkedésétől. Egyrészt a lineárisan poláros fénynyalábnak is van
longitudinális elektromos tere. Másfelől még a beesés síkjában vagy arra merőlegesen
polarizált fénynyalábnak izotróp közegek határfelületéről történő törése vagy visszaverődése
esetén sem teljesül, hogy a kimenő fénynyaláb polarizáció-iránya megegyezik a beeső
fénynyaláb polarizáció-irányával. Dolgozatunkban bemutatjuk a véges transzverzális
kiterjedésű fénynyaláboknak e nem közismert viselkedését, és egy fizika szakos hallgatói
laboratóriumban is könnyedén elvégezhető mérést javasolunk annak demonstrálására.
BEVEZETÉS
Minden fizika szakos hallgató megismerkedik már a középiskolában is, de a bevezető
fizika kurzusok során mindenképpen a fénytörés-visszaverődés alaptörvényeivel. Megtanulja,
hogy izotróp közegek határfelületén a beeső fény iránya, a beesési merőleges és a megtört,
illetve a visszavert fénysugarak egy síkban fekszenek. Továbbá megtudja, hogy a beesési
síkban, illetve arra merőlegesen polarizált fény megtört, illetve visszavert fénynyalábjának
polarizáció-iránya marad az eredeti. E törvények ezen egyszerű formájukban pontosan
azonban csak akkor teljesülnek, ha a beeső, a visszavert és a megtört fény végtelen síkhullám
formájában van jelen. Véges transzverzális kiterjedésű fénynyalábok esetén a fény
polarizációjára vonatkozó, fent említett törvények pontosan már nem teljesülnek. Véges
fénynyaláboknak még izotróp közegek sík határfelületéről visszavert vagy megtört
nyalábjaiban akkor is megjelenik a beeső fény polarizáció-irányára merőleges polarizáció, ha
a beeső fény a beesési síkban vagy arra merőlegesen poláros. A megjelenő új,
keresztpolarizáció erőssége annál nagyobb, minél erősebben határolt, fókuszált a beeső
fénynyaláb [1].
Nem is tekinthető meglepőnek e keresztpolarizációs jelenség nagyon erősen, például
mikroszkóp-objektívvel fókuszált fénynyalábok esetén. Talán meglepőbb azonban az, hogy e
jelenség már csak kis mértékben szét- vagy összetartó, úgynevezett paraxiális
fénynyaláboknál is észlelhető. Ehhez csak olyan egyszerű eszközökre van szükség, amelyek
talán minden, fizikát tanító felsőoktatási intézmény fizikai szertárában is megtalálhatóak. Egy
He-Ne lézerre, két demonstrációs célra használatos lineáris polarizátorra, egy 5-10 cm-es
fókusztávolságú lencsére és egy sík üvegfelületre, esetleg egy CCD vagy CMOS digitális
kamerára van szükség a jelenség demonstrációjához.
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Jelen dolgozatban röviden áttekintjük az optikai keresztpolarizációs jelenség alapvető
jellemzőit és felvázoljuk egy tanulságos, a hallgatói laboratóriumokba is beállítható kísérlet
részleteit, a megfigyelhető jelenségeket.
ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS
A következőkben először röviden áttekintjük - az egyszerűség kedvéért lineárisan
polarizált fénynyalábok alapesetére - a véges fénynyalábok és a keresztpolarizációs jelenség
alapvető jellemzőit. Képzeljünk el egy Descartes-féle koordináta-rendszer z-tengelye
irányában terjedő, kissé széttartó véges fénynyalábot. A részletezendő jelenségek
megértéséhez a fénynyalábra leginkább elektromágneses síkhullámok összegeként,
integráljaként érdemes gondolni [2]. Az elektromos és a mágneses tér a fény síkhullámának
terjedési irányára merőlegesen rezegnek, egymással fázisban és egymásra is merőleges
irányokban. Véges fénynyaláb végtelen sok elektromágneses síkhullám eredőjeként áll elő.
Egy adott transzverzális felületen, egy x-y-síkon megadott elektromos térerősség-eloszlásból,
annak folytonos Fourier-transzformálásával kaphatjuk meg a fénynyaláb síkhullám
összetevőinek elektromos térerőssége irányát, nagyságát és fázisát is rögzítő komplex

E k x , k



vektoramplitúdóit [2]. Az így nyert spektrumban annál nagyobb k x és k y
hullámszámvektor-komponensekhez tartozik jelentős nagyságú térerősség-amplitúdó, minél
erősebb a fénynyaláb szét-, illetve összetartása, azaz fókuszáltsága.
y

Belátható, hogy nem lehet olyan lineárisan poláros véges fénynyalábot kelteni, aminek
csupán egy, pl. x-irányú térerősség-komponense különbözik zérustól. Ha csak az x-irányú
transzverzális térerősséget szeretnénk megtartani, akkor az E x k x , k y  vektoramplitúdókomponensek zérustól nyilván különböznek, azonban a másik transzverzális irányba eső, yirányú térerősség azonosan nulla volta miatt az E y k x , k y  vektoramplitúdó komponensek
minden k x és k y esetén zérusok. Az összes síkhullám-komponensre teljesülnek azonban
Maxwell törvényei, így a szabad töltésektől mentes térbeli síkhullámaink hullámszám- és
térerősség-vektorának komponenseire a

kx Ex  ky Ey  kz Ez  0

(1)

összefüggést eredményezi a más néven Gauss-tételként is ismeretes törvény. (1)-ből az yirányú térerősség komponenseinek zérus volta miatt kapjuk:

Ez  k x , k y   

kx Ex  kx , ky 
kz

.

(2)

A (2) képlet alapján látható, hogy a síkhullám-összetevők z-irányú térerőssége nem nulla,
azaz a véges fénynyalábnak van longitudinális irányú elektromos térerőssége is. Minél
erősebben fókuszált a fénynyaláb, annál erősebb a longitudinális elektromos térerősség.
Megmutatható, hogy alapmódusú Gauss-eloszlású transzverzális térerősség-eloszlású
fénynyalábok longitudinális elektromos térerőssége helyfüggésének jellemző eloszlása az 1.
ábra szerinti. A síkhullám-összetevők elektromos és mágneses terei nagyságának aránya
kötött, ezért a síkhullámok elektromos térerőssége ismeretében meghatározható a fénynyaláb
mágneses tere is. Lineárisan poláros elektromos terű véges fénynyaláb mágneses tere nem
lineárisan polarizált. Lineárisan polarizált mágneses terű véges fénynyalábnak pedig az
elektromos tere nem lineárisan poláros. A lineárisan polarizált elektromos terű nyalábot az
egyszerű előállíthatóság tünteti ki: egy erősen anizotróp elnyelési jellemzőkkel bíró lemezen
merőleges irányban átjuttatva kelthető.

302

Fizika – Modern fizika

1. ábra: Az x-irányban polarizált alapmódusú Gauss-fénynyaláb longitudinális tere.
Az anizotróp elnyelőképességű lemezből készült polarizátorok, a kettőstörő (pl. GlanThompson) kristályokon történő fénytörést használó és a beesési síkban és arra merőlegesen
poláros fényösszetevők erősen eltérő áteresztő-képességén alapuló (vékonyréteg-szerkezet)
polarizátorok mind különböző polarizációs állapotokat keltenek véges beeső fénynyalábok
esetén. Az anizotróp elnyelőképességű lemezből készült polarizátorokkal előállított
fénynyalábok az egyszerű elméleti leírhatóságuk mellett azért is érdekesek, mert izotróp
anyagból készült lencsével széles lineárisan polarizált fénynyaláb fókuszálásával nagyon jó
közelítéssel is ilyet állíthatunk elő. A gyakorlatban azonban óvatosnak kell lennünk, mert az
egyébként jó minőségű lencséknek is van számottevő kettőstörése, ami a fókuszált fénynyaláb
polarizációját megváltoztathatja.
Keresztpolarizációs jelenségeknek nevezzük azokat a polarizációs jelenségeket, melyeket a
fénynyalábok véges kiterjedését elhanyagoló kétdimenziós modell alapján nem, csak a teljes
háromdimenziós vektoros leírás alapján lehet értelmezni. Itt két keresztpolarizációs jelenséget
tárgyalunk. A poláros fénynyaláb fókuszálása során fellépő jelenséget csupán azért tekintjük,
hogy rámutassunk, hogy annak gyengesége miatt az nem játszik lényeges szerepet a javasolt
kísérletben. Az izotróp közegek síkfelületén bekövetkező jelenség pedig a javasolt kísérletben
figyelendő meg.
Véges
méretű
fénynyalábok
izotróp
közegek
határfelületén
bekövetkező
keresztpolarizációs
jelenségének
megértéséhez
a
fénynyalábokra
síkhullámok
szuperpozíciójaként érdemes gondolni. Egy Descartes-rendszer z-tengelye irányába terjedő,
ideális anizotróp elnyelésű lemez-polarizátorral x-irányban polarizált fénynyalábban az
elektromos térerősség y-irányú összetevője zérus. Ennek megfelelően a fénynyalábot alkotó
síkhullám-összetevőkben is nulla az elektromos térerősség y-irányú komponense.
Mikor a fénynyaláb sík határfelületre érkezik, a beeső nyaláb beesési síkja nem lesz azonos
a fénynyalábot alkotó azon síkhullám-összetevők beesési síkjával, amelyek terjedési iránya
nem illeszkedik a beesési síkba (ferde síkhullám-összetevők). E síkhullámok elektromos
térerőssége hiába van a fénynyaláb beesési síkjában vagy arra merőleges irányban, a
síkhullám-összetevőnek a helyi beesési síkban és arra merőlegesen is van elektromos
térerőssége. Márpedig a síkhullámok törését és visszaverődését leíró Fresnel-együtthatók a
beesési síkban és arra merőlegesen poláros beeső síkhullámokra általában eltérő áteresztési és
visszaverési együtthatókat adnak.
A ferde síkhullám-összetevők törésének és visszaverődésének leírásához annak
térerősségét fel kell bontani a síkhullám helyi beesési síkjában és arra merőlegesen rezgő
komponensekre. Ezen komponensek általában eltérő Fresnel-együtthatói határozzák meg a
törés, illetve a visszaverődés eredményeként kapott síkhullám elektromos térerősségének
komponenseit. Ha a Fresnel-együtthatók eltérőek a beesési síkban és az arra merőleges
síkhullámok esetére, akkor a megtört, illetve visszavert síkhullám eredő térerősség-vektorától
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nem várhatjuk el, hogy a fénynyaláb beesési síkjába illeszkedjen. Márpedig, ha a síkhullámösszetevőknek van a fénynyaláb beesési síkjában fekvő és arra merőleges térerősségkomponense is, akkor a síkhullámok felösszegzéséből nyerhető fénynyalábra is elmondható
ugyanez. Ezzel beláttuk, hogy még a beesési síkban vagy arra merőlegesen polarizált
fénynyalábok törése s visszaverődése során is megjelenik a beeső fénynyalábból hiányzó
polarizációs összetevő, méghozzá annál erősebben, minél jobban eltérnek a beeső fénynyaláb
beesési szöge közelében a beesési síkban és az arra merőlegesen poláros fényre vonatkozó
Fresnel-együtthatók.

y
x

2. ábra: Az x-irányban polarizált fény visszavert nyalábjában az y-irányban polarizált
összetevőnek a beesési sík (x-z sík) két oldalán egy-egy maximummal rendelkező intenzitáseloszlása van.
E gondolatmenetből az is következik, hogy a beesési sík két oldalán, attól elhajló, ferde
irányokban várható a legerősebb keresztpolarizációs jelenség, míg a beesési sík mentén ilyen
hatás nem lép föl. Ezek alapján nem meglepő, hogy az alapmódusú Gauss-eloszlású lineárisan
poláros fénynyaláb izotróp közegek sík határfelületén bekövetkező törése, illetve
visszaverődése során keltett keresztpolarizációs fénynyaláb-összetevőjének transzverzális
intenzitás-eloszlása a 2. ábrán megfigyelhető módon a beesési sík két oldalán szimmetrikusan
egy-egy maximummal rendelkezik.
JAVASOLT KÍSÉRLET
Az izotróp dielektrikumok határfelületén a Brewster-szög (polarizációs szög) közelében
megjelenő keresztpolarizációs jelenség olyan érdekes jegyeket mutat, amelyek különösen
érdemessé teszik a hallgatóknak történő demonstrációra. A keresztpolarizációs jelenség
minden izotróp dielektrikum határfelületén, minden olyan beesési szög mellett megfigyelhető,
amely szög közelében az áteresztési, illetve a visszaverési tényező értékei különböznek a
beesési síkban és az arra merőlegesen poláros fény esetén. A határfelület Brewster-szöge
közelében megjelenő keresztpolarizációs jelenség (lásd a 3. ábrát) azonban még társul egy
másik érdekes jelenséggel: a beesési síkban polarizált beeső fénynyaláb esetén a visszavert
fénynyalábnak mind a beesési síkban, mind a beesési síkra merőlegesen polarizált
komponense (az 2. ábrán mutatotthoz hasonlóan) elsőrendű Hermite-Gauss eloszlást mutat.
Továbbá, ha a visszavert fénynyalábot egy körbeforgatott lineáris polarizátor mögött
szemléljük, akkor egy szintén körbeforduló (változó intenzitású) elsőrendű Hermite-Gauss
eloszlást figyelhetünk meg.
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3. ábra: A javasolt kísérleti elrendezésben egy üvegprizma mellett egy fókuszáló ( f 1 ) és egy
leképező ( f 2 ) lencse, valamint két lineáris polarizátor ( P 1 és P 2 ) kap szerepet.

a)

b)

c)

4. ábra: A 3. ábrán mutatott elrendezésben a különböző  szögek esetén a kimeneten



megfigyelhető fényintenzitás-eloszlások (a:   0 ; b:   45 ; c:   90 ).
A kis fényintenzitás miatt jelenség megfigyelése csak elsötétített helyiségben lehet sikeres.
A kísérlethez nem szükséges speciális minőségű lineáris polarizátor, például a LeyboldDidactic által forgalmazott demonstrációs polárszűrő fóliák is megfelelnek a célnak. A
hallgatói laboratóriumban kísérleti feladatként kiadható az analizátor  elfordulási szöge és
a fényfolt-alakok elfordulási szöge közti kapcsolat vizsgálata [3].
A téma iránt érdeklődőknek javasoljuk a tárgyalt jelenséget bemutató [4] honlapunk
megtekintését.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Kőházi-Kis Ambrus: Optics Communications, 253, 28, 2005.
2. M. Born, E. Wolf: Principles of optics, Cambridge University Press, UK, 1999.
3. Kőházi-Kis Ambrus: Gauss-fénynyalábok alkalmazása femtoszekundumos lézerek
tervezésében és keresztpolarizációs jelenségek vizsgálatában, Doktori értekezés,
Szegedi Tudományegyetem Fizika Doktori Iskola, 2005. (http://doktori.bibl.uszeged.hu/385/)
4. http://xpol.uw.hu
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A RÉSZ ÉS AZ EGÉSZ: A RÉSZEK VISZONYA AZ
EGÉSZHEZ A KÁOSZJELENSÉGEKBEN ÉS A
HOLOGRAMBAN
THE PART AND THE WHOLE: RELATIONS BETWEEN THE
DETAILS OF THE PARTS AND THE WHOLE IN
PHENOMENA OF CHAOS AND IN HOLOGRAMS
Meszéna Tamás
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A káoszjelenségek ábrázolásánál gyakran kerülnek elő fraktálok, amelyek az önhasonlóság
tulajdonságával rendelkeznek. Az grafikon nagyságrendileg különböző mérettartományokban
vizsgált részleteiben alapvetően azonos szerkezet figyelhető meg. Azzal az érdekes jellemzővel
találkozunk itt, hogy az objektum egy része lényegében egyenértékű az eredeti egésszel.
Hasonló tulajdonságot figyelhetünk meg a hologramnál, ahol egy kis részletből az egész kép
rekonstruálható, azonban a két jelenség mégis lényegesen különbözik.
BEVEZETÉS
A klasszikus fizika a legegyszerűbb mozgásoktól indulva tárgyalja a bonyolultabb, még
mindig szabályos mozgásfajtákat. A kaotikus mozgást a szabályossal összehasonlítva azt
mondhatjuk, ennek fő jellemzői, hogy szabálytalan, előre jelezhetetlen, a kezdeti feltételekre
rendkívül érzékeny és bonyolult geometriájú. A fizikában az egyszerű, periodikus és a
zajszerű mozgások között helyezkedik el a kaotikus mozgás. Egyik definíciója szerint: a
káosz az egyszerű rendszerek bonyolult viselkedése. [1]
Ilyen mozgást végez például a kettős lejtőn pattogó labda, a rugalmas fonálon lengő inga,
rezgő lemezen pattogó labda, stb. Ezeket a mozgásokat nem a megszokott módon, pl. kitérésidő függvénnyel célszerű ábrázolni, hanem mintavételezéssel. Leképezést hozunk létre,
ilyenkor a mozgást egy fraktál tulajdonsággal rendelkező ábra jellemzi. (1. ábra)

1. ábra. Rezgetett inga mozgásához tartozó kaotikus attraktor a rezgés periódusával vett
leképezésen. [1].
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Kaotikus attraktor: súrlódásos rendszerben a kaotikus mozgás fázistérben történő
ábrázolásakor a mozgás egy jellegzetes, jól felismerhető, általában bonyolult geometriai
szerkezetre „húzódik rá”, vonzódik oda. Ezt nevezzük kaotikus attraktornak.
A rezgetett inga leképezését úgy kaptuk, hogy a gerjesztési periódusnak megfelelő
időközönként ránézünk a rendszerre, és rögzítjük a mozgás hely-, és sebességkoordinátáit
(vízszintes, illetve függőleges tengely). Ez egyszerre egy pontot eredményez, majd az eljárást
több ezer, vagy több tízezer perióduson keresztül folytatva kirajzolódik a mozgásra jellemző
szerkezet.
A kaotikus mozgást jellemző ábrának most arra a tulajdonságára szeretném felhívni a
figyelmet, amit az önhasonlóság fogalmával szoktunk leírni. Ez azt jelenti, hogy ha az ábra
tetszőleges, nagyobb, kisebb, vagy még kisebb részét választjuk ki, az adott rész szerkezete
lényegében azonos marad. Az önhasonlóság nem jelent geometriai egybevágóságot vagy akár
egyszerű nagyítást-kicsinyítést, csak egyértelműen felismerhető hasonló szerkezeti felépítést.
A kinagyított részlet azonban időnként hasonlít az eredeti, teljes ábrára. A nagyítás
tetszőlegesen tovább folytatható, s mindig ugyanazt a hasonlóságot fogjuk tapasztalni (2.
ábra). A téglalapok oldalán látható skála mutatja a nagyítás mértékét.

2. ábra. Önhasonlóság a felső képen látható kaotikus attraktoron [1]. A felső ábra attraktora
H+ fixpontja körüli téglalapról készített harmincszoros nagyítás, illetve az ezen pont köré
rajzolt kis téglalap további tízszeres nagyítása.
Bizonyos mechanikai rendszerekben súrlódás hatására hosszú idő után periodikus vagy
kaotikus mozgás alakul ki. Bifurkációnak nevezzük a rendszer egy paraméterének
megváltoztatásakor az egyensúlyi helyzetek kettéválását, sokszorozódását. A bifurkációs
diagram (3. ábra, bal oldal) önhasonlóságát az egyes kinagyított részletek (3. ábra, jobb oldali
képek) szemléltetik. Az ábra belsejében látható téglalap nagyított képe jelenik meg mindig a
következő ábrán, mely a skála értékekről ellenőrizhető.
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3. ábra. A bifurkációs diagram önhasonlósága. A pontozott tartomány kaotikus attraktor
jelenlétére utal. [2].
Ez a tulajdonság a rész és egész kapcsolatának egészen újszerű megjelenési formája.
Mindegyik esetben azzal találkozunk, hogy a rész bizonyos értelemben nem kevesebb az
egésznél, hanem valamilyen módon egyenértékű vele. Az önhasonlóságnak ez a megjelenési
módja hasonlít a végtelen elemszámú halmazoknak ahhoz a tulajdonságához, hogy a
halmaznak van önmagával ekvivalens valódi részhalmaza. A jelenség egyrészt tehát a
végtelenhez kötődik, másrészt pedig egy speciális szerkezetet is jelent.
HOLOGRAM
A holográfia (kezdete Gábor Dénes 1947-es kísérleteihez köthető, majd működő lézer
hologramot Emmett N. Leith és Juris Upatnieks hozott létre 1963-ban) olyan képrögzítési
eljárás, ami a tárgy térbeli tulajdonságait tartalmazó fényhullám fázisát is rögzíti. A lézer
koherens fényével megvilágított tárgyról visszaverődő fényhullámok éppen a tárgy térbeli
alakja következtében tolódnak el egymáshoz képest, és így őrződik meg a térforma. A
fényérzékeny lemezen a tárgyról visszaverődő és az eredeti hullám interferenciáját rögzítik.
Mivel az interferencia rendkívül érzékeny a fázisra, az erősítés és kioltás között mindössze fél
hullámhossznyi az eltérés, a rögzített interferencia kép tartalmazza a tárgy térbeli alakjára
vonatkozó információkat.
A 4. ábrán megfigyelhetjük az L lézerfény két részre osztását, majd a referencia sugár (rs)
és a tárgyról visszaverődő hullám (ts) találkozását a H hologramon (fényérzékeny lemezen)
különböző összeállításokban.
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4. ábra. Az átlátszatlan tárgyról készített hologram elvi vázlata különböző a)-d)
elrendezésekben. [3].
Ezt a fényérzékeny lemezre rögzített interferencia képet nevezte el Gábor Dénes
hologramnak. Azért igazán zseniális az ötlet, mert a tárgy térbeli alakjára vonatkozó
információt nemcsak tárolja, hanem a képet vissza is nyerhetjük belőle. Ha a hologramot az
eredeti lézer hullámmal világítjuk meg, akkor a tárgyhullám is rekonstruálódik (a hologramon
átjutó fény gyakorlatilag megegyezik az eredeti, a tárgyról érkező fénnyel), így létrejön a
tárgynak a háromdimenziós képe. A jelenséget az teszi rejtelmesebbé az egyszerű szemlélő
számára, hogy a hologram lemezen látható kép ránézésre nem hasonlít az eredeti tárgyra, a
lemezen előhívás után – a tárgy szerkezetétől függően – egyszerűbb vagy összetettebb
vonalrendszer látható (5. ábra). Ugyanez a vonalrendszer figyelhető meg a nehezen
előállítható lézer hologram helyett a digitális hologramon is, ahol a képet számítógéppel
számíttatjuk ki, és rajzoltatjuk meg (6. ábra).

5. ábra. Első holografikus rekonstrukció [4].

6. ábra. Egyszerű digitális hologram [5].

A hologram sajátos tulajdonsága, hogy mivel a tárgy minden pontjából érkezik fény a
hologram minden pontjára, ezért a hologram minden részlete önmagában is tartalmazza az
összes információt a tárgyról. Így ha a hologramnak csak egy részletét világítjuk meg a lézer
fénnyel, akkor is a teljes tárgyat látjuk, csak fényben szegényebb a kép, hiszen kevesebb fény
hozza létre, illetve a kontúrok válnak elmosódottabbá. Ennek csak a fényérzékeny lemez
felbontó képessége szab határt.
Így a hologram nemcsak abban különbözik a hagyományos fényképtől, hogy
háromdimenziós, hanem ha egy hologramot kettévágunk, akkor mindkét felet felhasználva az
egész képet kaphatjuk vissza (7. ábra). A 7. ábrát egyszerre értelmezhetjük, mint a hologram
lemez, vagy az általa előállított kép, amit a valóságban nem látunk így, de az említett
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tulajdonságot mégis szemléltetni lehet vele. Ezt a nagyszerű lehetőséget a szerelmes párok
összetartozásának megörökítésére a kereskedelem valószínűleg csak azért nem használta ki
eddig, mert a hologram készítés még mindig elég körülményes és drága.

7. ábra. Sematikus illusztrálása annak a tulajdonságnak, hogy a hologram egy részletéből az
egész kép rekonstruálható [6].
A RÉSZ ÉS AZ EGÉSZ
Werner Heisenberg híres önéletrajzi könyvében az atomfizika fejlődéséről gondolkodva jut
el a címben is jelzett filozofikus gondolatokig. A rész és egész kapcsolata érdekes új
megvilágításba kerül a két vizsgált területen, melyekre a kvantummechanika kialakulása
idején még senki sem gondolhatott.
A hologram esetében, és a káoszban megfigyelt önhasonlóság annyiban közös, hogy az
egész egy része mindkét esetben lényegében egyenértékű az egésszel. (Az önhasonlóság
mindkét esetben, bár különböző okból, de egészen kis skálán elromlik.) Ez az egyenértékűség
azonban a hologramban más jellegű, mint a kaotikus mozgásnál, mivel itt nem a szemmel
felismerhető hasonló szerkezetről van szó. A hologram egy részlete nem feltétlenül hasonlít
az egész hologramhoz. (Bár egy összetett test hologramja olyan mértékben áttekinthetetlen,
hogy hasonlónak is gondolhatjuk a részletet az egésszel, de ez lényegesen különbözik a
kaotikus attraktor önhasonlóságától.) Említettük, hogy a hologram az eredeti képhez sem
hasonlít, ennek ellenére a hologram részletéből is a teljes kép rekonstruálódik.
ÖSSZEGZÉS
Káoszjelenségek esetén, illetve a hologramnál vizsgáltuk a részek viszonyát az egészhez.
Mindkét estben igaz, hogy a részekre bontás önmagában nem elegendő a jelenség
megértéséhez, mivel a kisebb részlet nem egyszerűbb az egésznél. Olyan példákat láthatunk,
melyek a világ megismerésének új megközelítését igénylik: egészben kell megragadnunk és
megértenünk a folyamatot. Ennek szükségességét az említett példák jól alátámasztják, így az
oktatásban is bátran használhatóak.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm témavezetőimnek, Gruiz Mártonnak és Tél Tamásnak építő kritikai
segítségüket.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Tél T, Gruiz M: Kaotikus dinamika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
2. Fokasz N: Káosz és fraktálok, Új Mandátum Könyvkiadó Budapest, 2000
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A DIGITÁLIS TECHNIKA SODRÁBAN: KÁOSZ A TÁLBAN
THE STREAM OF DIGITAL TECHNOLOGY: CHAOS IN THE
BOWL
Stonawski Tamás
Ecsedi Báthori István Gimnázium és Kollégium, Nagyecsed
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
Látszólag azonos típusú mozgások vizsgálatánál - különböző alakú tálakban mozgó golyók
esetében – kategorikus különbségeket vehetünk észre. Míg a gömbszimmetrikus
(„egyszerűbb” formájú) tálakban mozgó golyók tartózkodási helyét egy bizonyos
időpillanatban könnyen megjósolhatjuk, a nem gömbszimmetrikus és kiemelkedéseket is
tartalmazó („bonyolultabb” formájú) tálakban mozgó golyó helyének bizonyos időpillanatban
való meghatározása hosszú távon valószínűségi leírást igényel. A középiskolai tananyag
Magyarországon ezt a fajta kategorikus különbséget nem tárgyalja, és a káoszelmélet sem
szerepel a fizika tankönyvek tartalomjegyzékében. A tálakban mozgó golyók vizsgálata
(szimuláció és a valóságos mozgás digitális elemzése) szakkörön is elvégezhető különösebb
költségek nélkül is, ezáltal kiléphetnek a tanulók a középiskola kivételes speciális
mozgásaiból.
BEVEZETÉS
A diákok ma már sokat hallanak a káoszról, legtöbben a pillangóeffektust emlegetik,
miszerint Brazíliában meglengeti a szárnyát egy pillangó, s máris egy hurrikán születhet
Texasban [3]. Abban, hogy ez a szárnycsapás ki is olthatja egy hurrikán keletkezését, már
kevesebben hisznek. A mozifilmek mindig is közkedvelten alkalmazták a modern
tudományokat, a felfedezések terén jóslásokba is bocsátkoztak a forgatókönyvírók, de lássuk
be, a filmipar fő célja a magas profit elérése, nem pedig a tömegek pontos definíciókra épített
tudományos tanítása. Korunkban a káoszelmélet tudománya igen jelentős alkalmazott
tudománnyá vált. Tetten érhetjük nyomait a technikai fejlesztéseknél, a meteorológiai
előrejelzéseknél, szimulációs szoftverekben, a piackutatók elemző szoftvereiben és még egyre
csak sorolhatnánk a különféle megjelenési formákat. Ha ennyire elterjedt miért nem találjuk
meg a magyar középiskolai tanmenetekben? Magyar nyelven káoszelméletet Romániában
találhatunk: Bevezetés a nemlineáris dinamikába, Meghatározottság és az előre láthatóság
elve, Fázistér, Attraktor és osztályozása, Kísérletek. Ezek a részek a 11. évfolyamban, az év
utolsó heteiben kerülnek feldolgozásra, ha még maradt ráfordítható idő, de a tanmenetben
kötelező tananyagként van feltüntetve.
A káosz a tálban kísérletsorozat a káosz felismerhetőségét és objektív létét mutatja meg a
tanulóknak, ezáltal könnyebben tudnak majd különbséget tenni mechanikai rendszerek
viselkedései között.
A kísérleteket szakkörön, a diákokkal közösen végeztem el 2011-ben.
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A SZIMULÁCIÓ
A szimulációt a Scilab 5 mátrixalapú matematikai szoftverrel valósítottuk meg. A szoftver
ingyenes letölthető az Internetről a http://www.scilab.org/ oldalról. A tálban mozgó golyók
viselkedésének összehasonlításához kiválasztott két tál felületét kétváltozós matematikai
függvényekkel határoztuk meg.

1. ábra a) Egyszerűbb, közel forgásszimmetrikus tálban mozgó golyó pillanatképe. b) Jóval
bonyolultabb formájú, kiemelkedésekkel tagolt gyümölcsöstálban mozgó golyó pillanatképe.
Az 1.a) ábrán látható tál alakját az (1) függvény, míg a 1.b) ábrán látható tál alakját a (2)
függvény írja le.
V  x, y     25  x 2  y 2 
(1)
V ( x , y )  0 . 5  10  2 ( x 2  3 y 2 )  10  4 ( x 2  3 y 2 ) 2  2  10  3 x 2 y 2

(2)

A tálakban mozgó golyók mozgásegyenleteiben, a (3), (4)-ben szereplő α, a disszipatív
erők jelenlétére utaló tényező. ( Az α=0 esetben a súrlódás nélküli mozgásegyenleteket
kapjuk.) A mozgásegyenleteket hasonlóan felírhatjuk az y komponensekre is.
x  

V
   x   2 x    x
x

x  2  10  2  x  4  10  4  x 3  5 , 2  10  3  xy 2    x

(3)
(4)

Az golyó összes mechanikai energiája a kinetikus és potenciális energiájának összegeként
írható fel, amiből kifejezhetjük a golyó sebességét [1.]:
v

2

E ö  mgV ( x , y )
m

(5)

Konzervatív esetben a golyó összes energiája állandó, ha disszipatív erők is hatnak a
golyóra, ez az energia folyamatosan csökkenve 0-hoz tart.
A Scilab-bel lefuttatott szoftver a 2. ábrán látható pályákat rajzolta ki.
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2. ábra a) A forgásszimmetrikus tálban mozgó golyó pálya-szimulációja. b) A bonyolult
tálban mozgó golyó pálya-szimulációja. A pályavonalak kirajzolják a tál alakját.
Az 1. a) ábrán látható tálban mozgó golyó lehetséges pályái α> 0 esetben spirális alakú
görbéknek adódtak (A súrlódás nélküli, α=0 esetben a pályák ellipszisek voltak, speciális
esetben kört - ha a kis és nagytengelyek egyenlő nagyságúak voltak -, vagy egyenes szakaszt
is kaptunk, ha a kis és nagytengelyek valamelyike zérus volt.). A bonyolult tálban mozgó
golyó pályája, ha változtattunk a kezdeti feltételeken (x0, y0, v0), különböző nem szimmetrikus
rajzolatot mutatott, de minden esetben kirajzolta a tál alakját.
DIGITÁLIS MÉRÉS
A tálakban mozgó golyók valóságos pályáit egy mozgáskövető szoftverrel jelenítettük
meg.
A
szoftver
(Tracker)
ingyenesen
letölthető
a
http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfm?ID=7365
oldalról. Ahhoz, hogy a
szoftver elegendő mennyiségű adatot tudjon feldolgozni, egy 120 frame/secundum-os
kamerával vettük fel a mozgást, azaz a normál kamerákhoz képest négyszer annyi képet
tudtunk készíteni egy meghatározott idő alatt (ehhez egy LG KU990 Viewty mobiltelefont
használtunk). A mozgás teljes lefutása alatt több mint 2000 mozzanatot rögzítettünk a szoftver
automatikus mozgáskövetőjével, majd kirajzoltattuk a pályákat (3. ábra).

3. ábra a) Az egyszerű tálban mozgó golyó video-kiértékeléssel kapott pályája. Jól kivehetőek
a mozgásra jellemző spirális görbe. Az ábra közepén a várt rajzolattól eltérő pálya látható: a
kísérletben használt tál gömbalaktól kissé eltérő alakjának a következménye. b) A bonyolult
tálban mozgó golyó pályájának alak-jellege hasonló, mint a szimulációnál, de részleteiben
teljesen eltér attól.
Mivel a golyókat kézi erővel löktük a tálakba, a kezdeti feltételeket nem tudtuk
reprodukálni. A kezdeti feltételek rendszere tehát minden egyes mozgásnál más és más volt.
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Az egyszerű tálban mozgó golyó pálya-alakja a megváltozott kezdeti feltételek ellenére is
ellipszisvonalakat mutatott, míg a bonyolult tálban mozgó golyó pálya-alakjai teljesen eltérő
rajzolatot mutattak a kezdeti feltételek megváltoztatása esetén. A számítógépes szimuláció
nagy előnye, hogy a kezdeti feltételeket rögzíthetjük és akárhányszor reprodukálhatjuk a
mozgásokat. A szimuláció segítségével próbáltuk a kezdeti feltételeket közelíteni a valóságos
mozgáshoz, de a szimuláció pályája a bonyolult tálban mozgó golyó esetében, a közelítés
ellenére, már az első másodpercen belül eltért a valóságos pályától.
KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA
Az egyszerű tálban mozgó golyó pályája ismétlődő jellegű alakot mutatott, míg a bonyolult
tálban mozgó golyó pályarészletei között néhol találtunk ismétlődő részeket, de a teljes
mozgásra nem volt jellemző az ismétlődés.
Az egyszerű tálban mozgó golyó pályáit könnyen tudtuk szimulálni, a golyó tartózkodási
helyeit jól meg tudtuk becsülni. A bonyolult tálban mozgó golyó pillanatnyi helyzetét az idő
elteltével egyre kevésbé tudtuk megjósolni.
Kísérleteinkben két olyan mozgást hasonlítottunk össze (egy egyszerű, gömbszimmetrikus
és egy bonyolult tálban mozgó golyó esetét), melyek látszólag nem sokban különböztek
egymástól, hiszen csak a mozgási felületek egyenleteiben volt eltérés. Vizsgálódásaink során
mégis kiderült, hogy a két mozgás eredendően különbözik egymástól (1. táblázat).
1. táblázat. Az egyszerű és a bonyolultabb tálban mozgó golyók tulajdonságainak alapvető
különbsége [2]
Egyszerű tálban mozgó golyó
szabályos, ismétli önmagát, periodikus

Bonyolultabb tálban mozgó golyó
szabálytalan, nem ismétli önmagát, nem
periodikus
előre jelezhetetlen, érzékeny a
kezdőfeltételekre
hosszú távon valószínűségi leírást igényel

előre jelezhető, nem érzékeny a
kezdőfeltételekre
nem igényel valószínűségi leírást

A kísérlet tanári vezetés mellett rádöbbentheti a tanulókat arra, hogy az érzékszervi
megfigyelés sokszor felületes és sekélyes. A digitális technika alkalmazása pedig
ellenkezőleg, nem eltávolít bennünket a valóságtól, hanem közelebb visz hozzá: esetünkben
két látszólag azonos típusú mozgásról állapíthattuk meg lényegi különbözőségüket, és a
káoszelmélet alapkérdéseihez is eljutottunk. A kísérletben szereplő mobilkamera helyett
alkalmazhatunk normál sebességű kamerát is, ekkor negyedannyi pozícióval elemezhetjük a
pálya-alakokat.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm az Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium vezetőségének
és tanulóinak a kísérletben való részvételt, és a kísérlet helyszínének biztosítását.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Budó Á. : Kísérleti fizika I. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. 103.o., 148.o.
2. Tél Tamás-Gruiz Márton: Kaotikus dinamika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
2002
3. Ziauddin Sardar - Iwona Abrams: Káoszelmélet másKÉPp, EDGE2000 Kft., 2003
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ÜNNEPELJÜNK FIZIKA ÓRÁN FRAKTÁLOKKAL,
SZÍNEKKEL
CELEBRATE OUR HIGH DAYS AT PHYSICS CLASS
Szatmáry-Bajkó Ildikó
Szent István Gimnázium, Budapest
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar PhD hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
Megosztjuk ötleteinket, hogyan tegyük ünnepekkor fizika óráinkat különlegessé, emlékezetessé
káosszal kapcsolatos fraktálokkal, színekkel. Bemutatunk egy pár "kézműves" ötletet: fotózás
a karácsonyfagömbök egymáson való tükröződésének fraktálképeiről, gyertyafestés
márványozó-technikával karácsonykor; Cantor-szálas tojások készítése húsvétra;
gyermeknapon megfigyelhetjük az intrerferenciát szappanhártya-buborékon, és egyúttal
átismételhetjük a felületi feszültséget, valamint a gömbtükrök képalkotását. A tanulók
megélhetik az alkotás örömét, miközben vidáman, játékosan tanulhatnak. Ezt követően sokkal
lelkesebben, motiváltabban dolgozhatnak hétköznapokon is.
BEVEZETÉS
Célunk, hogy az ünnepi alkalmakat megragadva, a fizika órákat ilyenkor a hétköznapokból
kiemeljük, szebbé, interaktívabbá tegyük. Eszközül elsősorban a fraktálok varázslatos
világához nyúltunk, így építve hidat a kaotikus keveredésekkel a káoszfizikához, és ezáltal a
modern fizikához[1]. Nem hagytuk ki a színek nyújtotta lehetőséget sem, hogy tarkábbá
tegyük mindezt: éltünk vele a modern fizika ismertetésekor a káoszfizikában, és a klasszikus
fizikában is, a gyermeknapi buborékfúváskor. Mindez az érdeklődés felkeltését szolgálja, az
esztétikai-érzelmi kötődés lehetőségét hordozza. Alkalom a játékos tanulásra, növeli a
motivációt.
ÜNNEPI TANMENET
Ünnepi tanmenetünk egy a lehetséges ötletek közül, bátran bővíthető ünnepekkel,
foglalkozásokkal.

1. táblázat. Ünnepi tanmenet
Óra Ünnep
1.
Karácsony

2.
3.

Húsvét
Gyermeknap

Foglalkozás
Fotópályázat
Gyertyafestés
Díszcsomagoló papírkészítés
Tojásfestés
Szappanhártyabuborék fúvás
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Téma
Kaotikus szórás
Kaotikus sodródás
Kaotikus sodródás

Technika
Fotózás
Márványozás
Márványozás

Kaotikus sodródás
Interferencia vékony rétegen
Felületi feszültség
Képalkotás gömbfelületen

Márványozás
Buborékfúvás
Fotózás
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Családi
ünnepek

Melírozott
gyurmaékszerek
készítése
Fraktál-mintázatos
sütemény/fagylalt
készítése

Kaotikus sodródás

Tésztagyúrás

Kaotikus sodródás
Tésztakeverés

KÁOSZRÓL, FRAKTÁLOKRÓL RÖVIDEN
A kaotikus mozgás nem kivételes, hanem tipikus mozgás. Legfontosabb jellemzői [2]:
determinisztikus, azaz ismerjük a mozgásegyenleteket; szabálytalan; előrejelezhetetlen, mivel
a mozgást leíró egyenletek nem lineárisak; a fázistérben rendet találunk: megjelenik a
fraktálszerkezet.
A fraktálok tört dimenziójú geometriai alakzatok. Leírásukkal a fraktálgeometria
foglalkozik. A legegyszerűbb matematikai fraktál a Cantor halmaz [3].
A fraktál mintázat a kaotikus folyamatok esetében mindig megjelenik, azonban rendszerint
egy absztrakt térben, a fázistérben, így rejtve marad a közvetlen megfigyelés előtt. Kivételt
képez a kaotikus sodródás (például szennyeződések terjedése egy áramlásban, vagy a kávéba
öntött tejszín), valamint a kaotikus szórás (például karácsonyfagömbökön a fény szóródása).
Ezekben az esetekben a fraktálszerkezet megfigyelhető a valós térben, ez nagyon látványos,
éppen ezért mi a kaotikus folyamatok széles tárházából ezeket vizsgáltuk ünnepi tanóráinkon.
ALKALMAZOTT TECHNIKÁK
Márványozás – kaotikus keveredés két dimenzióban: víz felszínén márványozó festékeket
keverünk össze, papírlapot helyezünk finoman a mintázatra,gyors, határozott, de azért
érzékeny mozdulatokkal rásimítjuk a lapot a víz felszínére, hogy az egész felületen
érintkezzen a papír a vízfelszínnel és a rajta található festékkel, majd óvatosan felemeljük a
papírt, azaz „levonjuk”. Hobbiboltokban található festék és könyv [4] a témáról. Gyönyörű
fraktálszerkezet mutatkozik meg a márványfestéskor: szép Cantor-szálas lesz a papírunk,
gyertyánk avagy a tojásunk.
Tésztagyúrás – kaotikus keveredés három dimenzióban: a legjobb keveredést a nyújtásösszehajtás algoritmus adja. Ez egy kaotikus folyamat, neve pék leképezés [3]. A levelestészta
készítésekor az összenyomott és egyszer megnyújtott tésztát visszahajtjuk. Az így kialakult
kétrétegű darabot ismét megnyújtjuk, majd visszahajtjuk, és mindezt ismételjük. Ezt az
algoritmust alkalmazhatjuk például szép fraktál-mintázatos gyurmák [4], illetve
gyurmaékszerek készítéséhez [5].
KARÁCSONY
Karácsonyi fotópályázatot hirdettünk Kaotikus szórás karácsonyfagömbökön témában. Ha
három vagy négy karácsonyfadísz érintkezik, a fénysugarak úgy verődnek vissza a gömbök
felületéről, hogy számos újabb visszaverődést szenvednek, mielőtt a szemünkbe jutnak. Az
érintkező karácsonyfagömbök egymáson való tükröződésének fraktálképeit, a kaotikus szórás
[2] hétköznap is megfigyelhető esetét kellett megörökíteni a diákoknak. Gyönyörű fotók
érkeztek be, az első helyezett fotót bemutatjuk (1. ábra).
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1. ábra. Kaotikus szórás karácsonyfagömbökön témájú pályázatunk díjnyertes fotója.
Karácsonyra különleges gyertyákat (2. ábra) és díszcsomagolópapírt (3. ábra) készítettünk.

2. ábra. Különleges gyertyák karácsonyra

3. ábra. Márványozó technikával készült ünnepi csomagolópapír.
HÚSVÉT
A húsvéti tojás igazán személyreszabott és változatos lehet, ha márványozó technikával
készül (4. ábra). Sokféle módon készülhet, egy jól bevált módszer, ha először a lyukas tojást
egy pálcára tűzve a víz alá nyomjuk, ezt követően kerülnek a festékek a víz felszínére, majd
ha gyorsan, de óvatosan szép kaotikus sodródásos mintázattá kevertük a festékeket, azonnal,
de lassan kimeljük a tojást a víz alól.
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4. ábra. Egyedi húsvéti tojások.
GYERMEKNAP
A gyermeknap alkalmából háttérbe szorultak a kaotikus folyamatok, megmaradtunk a
klasszikus fizikánál. A szappanhártya-buborék fúvás jó alkalom a középiskolai tananyag
témáinak tanulmányozására, mint például az optika keretében az interferencia vékony rétegen,
gömbtükör képalkotása (5. és 6. ábra), és feleleveníthetjük a felületi feszültség (6. ábra)
fejezetet is.

5. ábra. Képalkotás vizsgálata a buborék felületén.

6. ábra. Képalkotás és felületi feszültség szappanhártya buborékokkal.
CSALÁDI ÜNNEPEK
Hőre szilárduló gyurmából készíthetünk egyedi, Cantor-szálas ékszereket. Több színű
gyurmát együtt nyújtunk, majd összehajtunk többször egymás után, amíg szép szálas
mintázatot kapunk (7. ábra). Ez a mintázat fraktál, ezek a Cantor-szálak. A technikát
melírozásnak [5] nevezik.
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7. ábra. Cantor-szálas gyurmaékszerek
Fraktál-mintázatos fagylaltot „varázsolhatunk”, ha világos fagylaltalapanyagba, például
tejszínbe élénk színű gyümölcszselét vagy sűrű gyümölcsszörpöt keverünk (8. ábra). Ugyanez
a módszer alkalmazható sütemények készítésénél is.

8. ábra. Ünnepi fagylathoz alapanyag.
INTERDISZCIPLINARITÁS
Ha alaposan megvizsgáljuk, nemcsak fizika órán, bármely más természettudományos
tantárgy esetében ünnepelhettünk volna determinisztikus káosszal, fraktálokkal: kémia vagy
biológia órán éppúgy, mint földrajz órán. Nagyon sok helyen fellelhetjük a természetben a
Cantor-szálakat, mindenütt, ahol keveredéssel találkozunk. Ilyen mintázatokat figyelhetünk
meg a meteorológiában, szennyezősédesek keveredésekor, de hasonlóakkal találkozhatunk a
kőzetek kialakulását megelőző keveredések eredményeként is (9. ábra).

9. ábra. A Tordai sóbánya falának keveredésről árulkodó mintázata.
KÖVETKEZTETÉSEK
Az ünnepek varázsát hívtuk segítségül a tanulók érdeklődésének felkeltésére, az alkotás
mágiáját a saját élmény megélésére. A kézműves foglalkozások és a játékos kísérletek
alkalmasak a fizika, és ezen belül a kaotikus jelenségek iránti érdeklődés felkeltésére,
lehetőséget nyújtanak a káosz jellemzőinek feltárására [6]. A káoszfizika segítségével
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kapcsolatot teremtünk a természettudományok és a művészetek között. A közös esztétikai
élmény tapasztalatunk szerint a dolgos hétköznapokra is növeli a motivációt.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm a Szent István Gimnázium 2010/11. tanéve 11.b és 11 c. osztályok fizika
fakultációs csoportjának, valamint a 12.e osztálynak a közös ünnepi fizika órákat. Köszönet
Németh Roland 11.c osztályos tanulónak az ünnepi órakon készített fotókért, (az 1. és az 5.
ábrák fotóit készítette) valamint Murai László 12. e osztályos tanulónak a 3. ábrán látható fotó
készítéséért. Köszönet Szalai Anitának a fraktál-mintázatos gyurmaékszerek elkészítéséért.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Szatmáry-Bajkó Ildikó: Káoszkísérletek a középiskolai fizika oktatásban in:
Fizikatanítás tartalmasan és érdekesen, Juhász András, Tél Tamás, 317, Eötvös
Lóránd Tudományegyetem, Fizika Doktori Iskola, Budapest, 2010.
2. Tél T., Természet Világa, 129, 386, 1998.
3. Tél Tamás, Gruiz Márton: Kaotikus Dinamika, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2002.
4. Hannelore Otto: Márványozás, CSER Kiadó, Budapest, 2004.
5. Hegyessy Mari: Gyurmaékszerek, Cser Kiadó, Budapest 2004.
6. Szatmáry-Bajkó Ildikó, Fizikai Szemle, LVI, 376, 2006/11.
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MÁSODIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁS A MÁTRÁBAN
CLOSE ENCOUNTERS OF THE SECOND KIND IN MÁTRA
HILL
Nagy Péter1, Pintér István, Bagány Mihály
1

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A földönkívüli intelligenciák után szaglászók második típusú találkozásnak nevezik azt az
esetet, ha a látogatásnak közvetlen bizonyítékát vélik felfedezni. Egy téli napon a Mátrában
kirándulva elpusztult fenyőfára bukkantunk. A mintegy 34-35 méteres fát valamilyen gigászi
erő hat közel egyenlő darabra szaggatta szét. Nehéz elképzelni olyan természeti jelenséget,
ami erre és ilyen módon képes lehet. Nem csoda hát, ha elhatároztuk, hogy egyrészt nagyon
pontosan rögzítjük megfigyeléseinket, másfelől megpróbálkozunk a dolog tudományos igényű
magyarázatával. A téma arra is inspirált bennünket, hogy tanulmányunk megjelenési
formájában is újszerű legyen, így a rövidebb nyomtatott formát, az Internet lehetőségét
kihasználva, gazdag (és reméljük élvezetes) képi és animációs anyaggal tesszük teljessé.
Kérjük tehát tisztelt Olvasóinkat, hogy ha lehetőségük engedi, látogassanak el a
http://nap61.atw.hu/masodik címen található oldalunkra.
BEVEZETÉS
Egy téli napon népes baráti társaságunk rövid túrára indult Mátraszentlászlóról a Piszkéstetőt délről megkerülő turista-úton. Hamarosan egy gyönyörű fenyőerdőn keresztül haladt
tovább az út. Egy-két perc múlva furcsa jelenségre figyeltünk fel. A Piszkés-tetőre iramodó
meredek lejtőn a többi fenyőóriás között egy különös facsonk meredezett felkiáltójelként,
körülötte egy hatalmas fenyő darabjai feküdtek (1. ábra).

1. ábra: az elpusztult fa maradványai, a csonk körül fekszenek az eltört darabok, mindegyik
darab alsó vége a csonk közelében (az emberek testmagassága alapján becsülhetők a méretek)
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Közelebbről szemügyre véve az elpusztult fa maradványait döbbentünk meg igazán. A
hatalmas fenyőfát valamilyen titokzatos erő hat közel egyenlő (bő hatméteres, kivéve a
csonkot) darabra szakított szét: a szakítást tessék szó szerint érteni, az egyes darabok végei
nem hasadás, vagy törés, hanem egyértelműen tépési felületet mutattak (a földben maradt
csonk kivételével, amelyen hossz-irányú hasadás is látszott). Emellett a darabok egymás
közelében, alsó végükkel a csonk közvetlen közelében hevertek. Ez csak úgy értelmezhető,
hogy a fa álló helyzetben, pillanatszerűen szakadt darabokra, a darabok még gyakorlatilag
függőleges helyzetben érkeztek a földre, majd eldőltek kifelé. Tél dereka lévén –
mindennapos hóesés közepette – a villámcsapás igen valószínűtlen, nem is szólva arról, hogy
a leggondosabb kutatással sem találtuk perzselődésnek még a legcsekélyebb nyomát sem.
Maradt tehát a kérdés: mi, vagy ki volt erre képes? Mivel még fényképezőgép sem volt
velünk, elhatároztuk, hogy a helyszín pontos és hiteles felmérése és rögzítése érdekében
vissza fogunk térni.
Két héttel később Kecskemétről autóztunk föl, immár fényképezőgépekkel, videókamerával, mérőszalaggal és jegyzetfüzettel felszerelve. Részletes tapasztalatainkat láthatják
és olvashatják a fent említett honlapunkon is. Felsorolásszerűen összefoglaljuk a
megfigyeléseinket:


az elpusztult fa egy kb. 20 fokos emelkedésű lejtőn található fenyőerdőben állt,



az erdőben a fák átlagos távolsága 4-6 méter volt,



az elpusztult fa kb. 35-36 méteres, a környezetében álló fák átlagosan 30 méteresek,



az elpusztult fa 5 szinte teljesen egyenlő méretű (arasznyi eltéréssel bő 6 méteres)
darabra tört (a hatodik darab, a földben maradt csonk, bő 4 méteres volt),



a fa darabjai közvetlenül a földben maradt csonk mellett, csaknem egymáson
feküdtek, azaz a fa álltában és pillanatszerűen tört darabjaira,



a törési felületek igen furcsák, szakadás jellegűek voltak,



az elpusztult fa környezetében semmilyen más kár nem történt, a közelében levő
fák tökéletesen épek voltak,



semmilyen égésnek, perzselődésnek legcsekélyebb nyomát sem találtuk,



az esemény tél derekán történt, a korábbi napokban erős hóviharokkal és
hófúvással.

A REJTÉLY LEHETSÉGES KULCSA: A REZONANCIA
Bármennyit is törtük a fejünket, a villámcsapáson kívül együnknek sem jutott eszébe
semmilyen más természeti jelenség, amely lokálisan és pillanatszerűen akkora energiával
rendelkezne, hogy ezt legyen képes művelni egy harminchat méteres fenyőfával. Kivezető
útnak az mutatkozott, hogy adjuk fel az energia-bevitel pillanatszerű és lokális jellegét! A
fizikában ismert az a lehetőség, hogy egy rendszerbe folyamatosan és globálisan betáplált
energia a rendszer egy adott (relatíve kisméretű) tartományában gyűljön össze és akár
pillanatszerű effektus révén csatolódjék ki. Ez pedig a rezonancia jelensége. Rezonancián azt
értjük, hogy egy periodikus belső mozgásállapotokkal (is) bíró rendszerben (kvázi)periodikus
külső gerjesztés hatására bizonyos meghatározó paraméterek (pl. energia) óriási mértékben
megnövekedhetnek, amennyiben a gerjesztés frekvenciái a rendszer által meghatározott
kritikus értékek közelébe esnek. (Részletesebb leírás található pl. [1]-ben és ajánljuk
figyelmükbe a fenti honlapon található képgaléria 27.-28. képét, a videotéka levelke.avi,
kreta.avi és a Tacoma-híd katasztrófáját bemutató mozgókép fájlokat, valamint a letölthető
Phun programmal készített kis szimulációs videót!)
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Magunk számára elfogadott magyarázat tehát a következő: az erős, lökésszerűen fújó szél
adta a (kvázi)periódikus külső gerjesztést az egymással csatolt, rugalmas elemekből álló
rendszerrel modellezhető fenyőerdő számára. A fákban állóhullámok alakultak ki, melyek
hullámhossza az adott fa hosszúságától függ, pl. a 2. ábrán
egyik végén rögzített (a fa töve), másik végén szabad (a fa
csúcsa) rúdban (a fenyőfa törzsében) kialakuló lehetséges
állóhullám-képet mutatunk be (az n=5 felharmonikust, hogy
rajzunk összhangban legyen azzal a ténnyel, hogy a fa 6 darabra
tört). A kérdéses fának a környezetében levő fáktól
szignifikánsan eltérő L hossza megfelelhetett a gerjesztés egy
kritikus

L

 2n  1  , n  0,1, 2,...
4

(1)

hosszúságnak, ahol  alapmodus hullámhosszat a:
c  f

(2)

összefüggésből kapjuk, amelyben c a hullám terjedési sebessége
(egy példát tárgyalunk alább), f pedig a (kvázi)periodikus külső
gerjesztés (szél) frekvenciája, így a rezonancia révén rohamos
mértékben csatolt ki energiát a környezetéből, míg végül
pillanatszerűen lezajlott a katasztrófa-jelenség: az állóhullám
2. ábra
duzzadó-helyeinél (a 2. ábrán vízszintes markervonalakkal jelölt
helyeknél) fellépő óriási mechanikai feszültség darabokra tépte szét.
Ez a gondolatmenet felidézte bennünk korábbi közös munkánk [3] emlékét és arra
ösztönzött bennünket, hogy a fizika laborban próbálkozzunk a modellezésével.
A REZONANCIA JELENSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
A rezonancia jelenségét mind a longitudinális, mind a transzverzális hullámok esetében
meg lehet mutatni egy lényegében azonos elvű mérési elrendezéssel. A mérési elrendezés fő
elemei a gerjesztő, a rezonanciára képes rúd, a rezgésérzékelő és egy erősítő a pozitív
visszacsatolás megvalósításához. Egyszerűen megvalósítható ez akkor, ha alkalmas
elektronikus eszközöket használunk a vizsgálathoz.
Például megfelelő hosszúságú fémrúd esetében különösen szemléletes a rezonancia
fellépte, ha a rezonanciafrekvencia a hangfrekvenciás tartományba esik, mert ekkor hallható
hang keletkezik. Ha emellett a fémrúd lágy mágneses anyagból készült, mind a gerjesztés,
mind a rúd rezgésállapotának érzékelése megoldható elektromágneses elven. A rögzített
helyzetű gerjesztő elektromágnes légrésében a bemeneti villamos jel változásaitól függő
mágneses tér jön létre, ami a fémrúd vonzását, taszítását eredményezi épp e jelváltozás
ütemében. Emiatt longitudinális hullám indul meg a fémben, ami akkor lesz a legnagyobb
amplitúdójú, ha a gerjesztés épp rezonancia frekvenciájú. Ám a betáplált energia egy része
elveszik, azt pótolni kell. Erre szolgál az érzékelő tekercs: a rúd végén jelentkező kis
amplitúdójú longitudinális rezgést feszültségváltozássá alakítja, amit egy hangfrekvenciás
teljesítményerősítő felerősít, majd ezzel az erősített, visszacsatolt jellel tápláljuk a gerjesztő
tekercset.
Ha ismerjük a rezonancia-frekvenciát (ez a fémrúd hosszának, anyagának és alakjának
ismeretében kiszámítható, akkor annak megfelelő középfrekvenciájú keskeny sávú
teljesítményerősítő szükséges. Például homogén, kör-keresztmetszetű rúd esetén a
longitudinális hullám sebességre vonatkozó képlet:
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c

E
,


(3)

ahol E a rúd anyagának rugalmassági (Young-) modulusa, ρ pedig a sűrűsége. Az általunk
m
11
3 kg
c  5100
használt lágyacél rúdra ( E  2, 05 10 Pa,   7,85 10
terjedési
3 )
m
s
sebességet kapunk. Mivel kísérletünkben a rudat középen rögzítettük, így az alapharmonikus
hullámhossza a 3. ábra szerint   2L , ahol L a rúd hossza, esetünkben (L=0,9 m)   1,8 m .

3. ábra: középen rögzített rúd alapharmonikus állóhullám képe

A (2) összefüggésből az alapharmonikus frekvenciájára 2840 Hz értéket kapunk, amely
valóban a hangfrekvenciás tartományba esik, azaz a rezonanciát a fülünkkel is érzékelhetjük.
A kísérlet során a rezonancia jelensége hamar bekövetkezik. Amennyiben az erősítő
kimeneti feszültségének amplitúdója egy érték fölé nem növelhető, de a jel szinuszos marad,
akkor a legnagyobb gerjesztési energiának megfelelő amplitúdójú alapharmonikus
longitudinális rezgés jön létre, ami a hangfrekvenciás tartomány miatt hallható (a kísérlet
közben azt tapasztaljuk, hogy a fémrúd a gerjesztés hatására „megszólal”). Ezen persze nem
csodálkozunk, hiszen előre ismertük a rezonancia-frekvenciát, a mérést épp így állítottuk
össze, ezt vártuk. Egyszerűbb kivitelű keskenysávú erősítőt alkalmazva a pozitív
visszacsatolás miatt annak kimenő fokozata telítésbe jut: már nem szinuszos jellel, hanem sok
felharmonikusú „vágott” szinusz-jellel gerjesztjük a fémrudat – előfordulhat ekkor, hogy a rúd
nem a kiszámított (elvárt) alapharmonikus frekvencián, hanem annak valamely egész számú
többszörösének megfelelő felharmonikus frekvencián fog „megszólalni” – például épp egy
oktávval magasabban.
A meglepően érdekes jelenség az, amikor nem tudjuk előre a rúd rezonancia
frekvenciájának értékét, így nem tudunk keskenysávú erősítővel kísérletezni. Ám ekkor is
megmutatható a jelenség – szélessávú hangfrekvenciás erősítőt alkalmazva. Sőt, ekkor külön
gerjesztő jelforrás sem szükséges! A kísérleti elrendezés (4. ábra) ebben az esetben
szélessávú, hangfrekvenciás teljesítményerősítőből (FONTOS, hogy csak kimenetiszintkorlátozott erősítőt alkalmazhatunk), a gerjesztő vasmagos tekercsből, a rezonanciára képes,
mágnesezhető rúdból, a rúd másik végénél elhelyezett érzékelő tekercsből áll: ennek jelét
pozitívan visszacsatoljuk a teljesítményerősítő bementére. (Természetesen sem a gerjesztő
tekercs, sem az érzékelő tekercs nem érintkezik a fémrúddal, attól kicsiny távolságra
helyezkednek el).
A kísérlet során azt tapasztalhatjuk, hogy a fémrúd hamarosan (néhány tized másodpercen
belül) „magától megszólal”. Mi ennek az oka? A fémrúd a környezetéből óhatatlanul átvesz
kis amplitúdójú rezgéseket, ami az érzékelő tekercsben feszültséggé alakul, az erősítő pedig
felerősíti. Ez a kis jel, ha oszcilloszkópon megnézzük, sokféle frekvenciájú és amplitúdójú
összetevő együttesének, zajnak mutatkozik. Ám ezek között ott van a
rezonanciafrekvenciának megfelelő komponens is. A szélessávú erősítő a többivel együtt ezt
is felerősítve adja a gerjesztő tekercsre – vagyis igenis kap a fémrúd rezonanciafrekvenciás
„ütéseket” is.
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4. ábra: a mérés elrendezése:
1: a fémrúd rögzítési pontja; 2: érzékelő tekercs; 3: oszcilloszkóp; 4: pozitív visszacsatolású
teljesítményerősítő; 5: gerjesztő tekercs.
A rezonanciafrekvenciás gerjesztésre a fémrúd nagyobb amplitúdójú mozgással válaszol,
ez nagyobb amplitúdójú jelet jelent az érzékelő tekercs kimenetén a rezonanciafrekvencián ám a többi komponens felerősödése messze kisebb mértékű. A pozitív visszacsatolás miatt így
a visszacsatolt körben a rezonanciafrekvenciájú jel válik ki és erősödik fel oly mértékben,
hogy a rúd rezgései által okozott longitudinális levegősűrűsödés és ritkulás már elég nagy
amplitúdójú lesz ahhoz is, hogy meghalljuk – a fémrúd látszólag „magától megszólal”.

5. ábra: a kétcsatornás oszcilloszkópon megjelenő jelek
A mérési elrendezés képe, az elvégzett kísérlet alatt lefényképezett oszcilloszkóp ábrái és a
jelenségről készített videó az összefoglalóban jelzett honlapon tekinthető meg. Itt az 5. ábrán
a kétcsatornás oszcilloszkóp ernyőjén megjelenő jeleket szemlélhetjük: az egyik csatornán az
erősítőből kijövő gerjesztő jelet, a másikon az érzékelő-tekercs jelét láthatjuk. A két jel –
csekély fáziseltolással – azonos jellegű modulált periodikus képet mutat, amelyen a
nagyfrekvenciás komponens a kimenetiszint-korlátozott szélessávú erősítő telítésbe jutása
miatti vágás következménye.
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A fenti leírt vizsgálatok előzménye néhány évvel korábbra nyúlik vissza. Egy kutatásfejlesztési megbízás alapján tanulmányozta munkacsoportunk a jelenséget transzverzális
hullámok esetén [3]. Feladatunk volt olyan vizsgálati módszer kidolgozása, amely szegecsek
kötési megbízhatóságát mérte. „Kézenfekvő” módszer fogót ragadni és addig ráncigálni a
szegecset, míg le nem válik, megfigyelve, hogy mekkora munkánkba került ennek elérése.
Sajnos ez nyilvánvalóan nem elég hatékony, főleg pedig nem standardizálható eljárás. Az
általunk javasolt metódus lényege: a szegecsekre (meghatározott méretű és tömegű)
mágnesezhető anyagú sapkát húzva a fentebb leírt visszacsatolásos elvű elektromágneses
gerjesztést alkalmazva egyrészt roppant hatékonyan, másrészt a bevitt energiát pontosan
mérve jellemezhetjük a szegecsek kötési erősségét. A rezonancia-jelenségét a longitudinális
hullámok esetén sokkal nehezebb kimutatni, mivel a rezgés amplitúdója lényegesen kisebb,
mint a transzverzális esetben, még a rezonanciafrekvencián is, ám a mátraszentlászlói
kirándulásunkon felfedezett különös törési jelenség bennünk is „erős rezonanciát” váltott ki,
aminek eredményeképp sikerült a nehezebb feladatot is megoldani.
PROLÓGUS
Természetesen tisztában vagyunk az általunk leírt megoldás hiányosságaival, hiszen
rezonanciás megközelítésünk csak a tapasztalatok egy részére ad kielégítő magyarázatot.
Elsősorban a fa darabjaira tudunk világos értelmezést adni (lásd a 2. ábrát). A rezonanciaelképzelés viszonylag szemléletes képet ad az energia-bevitel nem-lokális jellegére, arra, hogy
nem egy fa elleni egyedi „támadást” feltételez, és hogy ennek ellenére miért nem
tapasztalható területileg kiterjedt pusztulás. Nem ad azonban pontos magyarázatott a
pillanatszerűségre, és nem adja meg a fák közötti csatolási mechanizmus pontos leírását sem.
Éppen ezen okokból tartjuk fontosnak, hogy minél szélesebb körben mutassuk be
megfigyeléseinket (konferenciák, publikációk, honlap, internetes erdészeti fórumok) és ez
úton is kérve, hogy osszák meg velünk gondolataikat, ötleteiket, esetleges hasonló
megfigyeléseiket.
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MAGYAR FIZIKATANÁROK A CERN-BEN
HUNGARIAN PHYSICS TEACHERS AT CERN
1

Oláh Éva1, Horváth Dezső2
Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest
2
MTA KFKI RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen

ÖSSZEFOGLALÁS
2006-ban Magyarország és a CERN kezdeményezte, hogy fizikatanáraink továbbképzésen
vegyenek részt anyanyelvükön a CERN-ben. Ez a program olyan sikeresnek bizonyult, hogy
azóta a CERN-nel együttműködő valamennyi ország csatlakozott hozzá. Évente negyven
magyar fizikatanár ötnapos elméleti és gyakorlati foglalkozáson vesz részt, bepillantást nyer a
részecskefizika módszereibe és legújabb kutatási eredményeibe, így megfelelő alapot kap
ahhoz, hogy diákjainak ezt a tudást tovább adhassa.
BEVEZETÉS
Világszerte csökken a természettudományok iránti érdeklődés, és ez Magyarországon kezd
katasztrofális lenni: ha így megy tovább, a következő generációs gyerekeket senki sem fogja
fizikára tanítani. A CERN, az európai országok közös részecskefizikai laboratóriuma, a világ
legnagyobb fizikai kutatóintézete 2006-ban elhatározta, hogy anyanyelvi továbbképzést hírdet
a tagországok fizikatanárainak. Korábbi ismeretségük alapján Robert Aymar, a CERN akkori
főigazgatója és Sükösd Csaba, a BME professzora az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke
elhatározták, hogy az új tanfolyamot magyar fizikatanárokon kísérletezik ki. A munka
oroszlánrészét Sükösd Csaba és Jarosievitz Beáta végezték a kirándulás megszervezésével és
lebonyolításával. A CERN részéről Rolf Landua állította össze az előadások programját és
Horváth Dezsőt (RMKI és ATOMKI) kérte fel azok megszervezésére, azok megtartására
eleve a CERN-ben tartózkodó magyar kollégákat kérte meg. A program technikai
lebonyolítását Mick Storr (CERN) végezte. A kísérlet rendkívül sikeresnek bizonyult, azóta
évente mintegy negyven hasonló tanfolyamot szervez a CERN, beleértve, természetesen, az
augusztusonként ismétlődő magyar
programot is. Hála az otthoni és
CERN-es anyagi támogatásnak, a
genfi
kirándulás
fizikatanáraink
számára
megfizethető
volt,
a
tanfolyam
előadásai
és
csoportfoglalkozásai
(a
tanári
kísérletek), valamint a kísérletek
meglátogatása a tanároknak, az
anonim kérdőívek alapján, nagyon
tetszett.(1.ábra) Több programról film
1. ábra. A 2010-es tanárok értékelése a programok
is készült, hála Pálos Gabriellának,
egészéről: osztályzatok és szórásuk.
Nagy Helgának és ifj. Holics
Lászlónak, amely elérhető DVD formájában. Jarosievitz Beáta és Sükösd Csaba minden év
decemberében utótalálkozót szervez az azévi programban részt vett tanároknak, amelyen
Sükösd Csaba elmondja a tanári hét tapasztalatait, a munkacsoportok vezetői beszámolnak a
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kísérletek eredményeiről, Horváth Dezső ismerteti az előadások és foglalkozások értékelését a
kérdőívek alapján, és végül bemutatják a kirándulásról készített filmet. A decemberi
találkozókon általában részt vesz Mick Storr is. Oláh Éva 2009-ben vett részt a programon és
azóta elkötelezett híve a részecskefizika kutatási eredményeinek mind a tanárkollégák, mind a
diákok számára való megismertetésében.
A PROGRAMRÓL
A programok időrendje és az előadások
anyaga elérhető a CERN Education honlapja
alól [1]. 2011-ben a program közel azonos volt
az előző évekéhez, bár az előadó más
elfoglaltsága miatt Trócsányi Zoltán (Debreceni
Egyetem) helyett Horváth Dezső tartotta a
kozmológiai előadásokat, az ő szokásos
„Részecskefizika” és „Orvosi alkalmazások”
előadásait pedig Pásztor Gabriella (RMKI és
Genfi Egyetem) és Sükösd Csaba vette át.
Veszprémi Viktor a gyorsítókról, Fodor Zoltán
pedig a detektorokról és a nehézionok
fizikájáról tartott előadást. Az eddigi
programokról számos beszámoló született a
résztvevők tollából, néhányat felsorolunk az
irodalomjegyzésben
[2-6],
kiemelkedik
közöttük Jónás Katalin és Baranyai Klára írása
[3,7].
Az előadások fizikatanároknak szólnak, de
azzal a céllal, hogy át tudják adni megszerzett
tudásukat diákjaiknak, az igazi célközönség
2. ábra. A néhai LEP gyorsító DELPHI
tehát a középiskolás diák. A tanárok általában
detektoránál
nagyon érdekesnek, nagyon hasznosnak tartják
az előadásokat. Sajnos, sokan a továbbképzés után nem magabiztosabbnak érzik magukat,
hanem épp ellenkezőleg, rájönnek mennyire hiányos a tudásuk.
Az oktatás ütemezése elég feszes, nyáridőben napi 4 óra előadás-hallgatás kimeríti őket, és
az előadók erőfeszítése ellenére többen túl magas színvonalúnak érzik azokat. A délutáni
programok a legnépszerűbbek, fantasztikus érzés bepillantani a jelenleg folyó kutatások
némelyikébe. És persze, ha szerencséje van a csoportnak, éppen nem működik az LHC, akkor
a zsilipezésen át, a „megakísérlet” megtekintése a fő attrakció. Megtekintésre kerül szinte
minden évben a DELPHI detektor, ami a néhai LEP gyorsító ütközéseit „nézte”(2.ábra), a
LINAC, az antiproton lassító (AD), a SPS NA61-es kísérlete, amelynek Fodor Zoltán a
technikai vezetője (3.ábra), az ATLAS látogatói központ, a számítástechnikai központ, az
SM18 mágnes ellenőrző állomás és a Mikrokozmosz is. A CERN-en kívül a csoportok
látogatást tesznek Lausanne-ba, ahol a Tokamakról szóló előadás mellett meg is nézhetik azt.
Szillási Zoltán vezetésével a CMS központ meglátogatására is sor kerül.
A jó tanár egész életében megmarad kíváncsi, érdeklődő „gyereknek”, és az effajta
kíváncsiságot igyekszik a program azzal kielégíteni, hogy saját készítésű kísérletek
elvégzésére is lehetőséget ad. Ezek kis csoportokban történnek, a kísérletek egy része
kapcsolódik a részecskefizikához, de tulajdonképpen egy projektmunkáról van szó, amit a
tanítványaink esetében is érdemes kipróbálni. A kísérletek menetéről, eredményeiről,
következtetéseiről a csoportok a decemberi utótalálkozón beszámolnak egymásnak. Sükösd
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Csaba ötlete alapján a 4-5 főből álló tanárcsoportok a következő kísérleteket végzik akár
speciális, vagy extrém körülmények között: Földrajzi helymeghatározás a Nap segítségével;
Toricelli kísérlet (4000m magasban a Mont Blanc-on); radon-koncentráció mérése (pincében
és emeleten) (4.ábra); Kozmikus háttérsugárzás mérése.

3. ábra. Az SPS NA-61 kísérlete

4. ábra: Radon-koncentráció mérése

Szillási Zoltán és Béni Noémi segítségével 3 fős kiscsoportokban a tanárok maguk
készíthetnek ködkamrát, ami a mostani detektorok „őse”. A részecskék „láthatóvá” tétele
nagy élményt jelent még a gyakorlott pedagógusnak is (5.ábra).
Minden résztvevő tanár példaértékűnek tartja azt a munkát, ami a CERN-ben folyik.
Érdemes az ilyenfajta együttműködést „testközelből” is megtapasztalni. Lenyűgöző az a
szerénység, a tudomány iránti alázat, szorgalom és tudás, ami az ott dolgozókat, az
ösztöndíjas diáktól a Nobel-díjas fizikusig jellemez. Minden tanár a program elvégzése után
úgy érzi, ő is ehhez a hatalmas közösséghez tartozik, akik mind egy célért kűzdenek, vagyis
hogy megtaláljuk a válaszokat a következő kérdésekre: Honnan jöttünk? Miből vagyunk?
Hová tartunk?
Azok a diákok, akiknek a fizikatanárai részt vesznek ezen a továbbképzésen (6. ábra), nem
csak a részecskefizika területén kapnak sokkal többet oktatóiktól, hanem egy lelkesebb,
nyitottabb szemlélettel rendelkező pedagógust kapnak vissza, akik próbálnak a fizika többi
területén is új dolgokat bevezetni, a tantárgyukat minden lehetséges módszerrel
megszerettetni.
Köszönet a szervezőknek és ötletadóknak, hogy ezzel a hatalmas és áldozatos munkájukkal
is segítik a fizikának, ennek az olyan fontos, de igencsak hányatott sorsú tantárgynak a
fejlesztését, megújulását. Reméljük, hogy hosszú éveken keresztül a magyar fizika tanárok
többsége eljut a CERN-be és teljesítheti a kitűzött célt, vagyis „nagyköveti szerepüknek”
eleget tudjanak tenni. Az elmúlt években több fizikatanár is megszervezett már a CERN-i
munkatársakkal együtt saját diákjai számára hasonló tartalmú képzést, amely a gyerekeknek
életre szóló és talán a pályaválasztásukat is segítő és befolyásoló élményt szerzett.
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5. ábra. Gyakorlati foglalkozás: működő
ködkamra építése

6. ábra. A 2010-es tanári program.
Teljes egészében az [1] lapon látható.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Oláh Éva köszönetét fejezi ki Jarosievitz Beátának, aki nélkül soha nem jutott volna el a
CERN-be. Mick Storr, Sükösd Csaba, Szillási Zoltán és Béni Noémi nagymértékben
hozzájárultak a program sikeréhez. A programot a CERN-en kívül számos hazai intézmény
(ELFT, NKTH, OTKA és a Paksi Atomerőmű) is támogatta.
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GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE
CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS
Bagoly Zsolt1, Barnaföldi Gergely Gábor2, Bencédi Gyula2, Bencze György2
Dénes Ervin2, Fodor Zoltán2, Hamar Gergő2, Horváth Ákos1, Horváth
Péter2, Kiss Gábor1, Kluka Tamás3, Kovács Levente1, László András2, Lévai
Péter2, Márton Krisztina1, Mátyás Miklós1, Melegh Hunor2, Oláh László1,
Papp Gábor1, Surányi Gergely1, Varga Dezső11,2, Zalán Péter2
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Eötvös Loránd Tudományegyetem
MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
3
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója
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ÖSSZEFOGLALÁS
A fizika és technika fejlődése ellenére a középiskolai oktatás megáll a múlt évszázad első
felénél. A diákok érdeklődését leginkább úgy kelthetjük fel az új ismertek iránt, ha a
tananyagot érinthetővé tesszük számukra. Gáztöltésű részecskedetektorok építése során a
középiskolás diákok mélyebb rálátást nyernek több modern fizikai elv jelentőségére,
megismerkedhetnek a detektorok szerkezeti felépítésével, gyakorlati szerepével, a digitális
adatok számítógépes feldolgozásával, egyben betekintést nyernek a modern kutatói munkába
is.
BEVEZETÉS
A középiskolai tanagyag nem tart lépést az emberiség fizikai ismereteinek folyamatos
bővülésével. Az új ismeretek mindennapjainknak is részeivé váltak (atomenergia, biokémia,
GPS, mobilkommunikáció, orvosi diagnosztika, stb.), a tudás átadása, az érdeklődés felkeltése
tehát az általános oktatás feladata. A modern fizika egyik leggyorsabban fejlődő ága a
nagyenergiás folyamatok vizsgálata (részecske- és magfizika). Úgy lehet a diákok
érdeklődését leginkább felkelteni, ha a tananyagot „kézzelfoghatóvá” tesszük és egyes
jelenségeit veszélytelenül demonstráljuk. Erre jó példa lehet a kozmikus sugárzás kutatása
(ami a természetes radioaktív háttérsugárzás része) és az ezzel kapcsolatos kísérletek
kivitelezése.
A magyar REGARD kutatócsoport (RMKI-ELTE GAseous detector Research and
Development) innovatív gáztöltésű detektorok kutatásával és fejlesztésével foglalkozik,
részben CERN kísérletekhez, részben környezetfizikai és orvosi alkalmazásokhoz. Az
alábbiakban bemutatásra kerülő detektorok és kiegészítő berendezések építésébe
bekapcsolódott három középiskolás diák is, akik ténylegesen részt vettek a detektorok
építésében is.
MÜON DETEKTOROK ALKALMAZÁSA GYAKORLATBAN
A kozmikus müonok detektálása sok fizikai elv és jelenség demonstrálására nyújt
lehetőséget (Pl.: relativitáselmélet, természetes radioaktivitás, bomlási folyamatok,
elektromágneses kölcsönhatás). Az ilyen detektorok működésének alapelvei a matematikai
részletek mellőzésével elmagyarázhatók akár a középiskolás diákoknak a fizika óra vagy
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szakkör keretein belül. Általánosan érvényes, hogy a kevésbé motivált diákok figyelmét is
felkelti, ha a tananyag gyakorlati része kerül előtérbe. Legtöbben az ismeretek aktualitására
lesznek figyelmesek, ugyanakkor vannak, akiknek érdeklődését ez sem ragadja meg, olyankor
alkalmazhatjuk az interdiszciplináris jellegét. Néhány példa erre:
A régészeti kutatások során a gáztöltésű detektorokat alkalmazták a gízai piramisok
tanulmányozásánál. Régen a sírrablók és régészek agyafúrt módszerekkel próbáltak rálelni a
fáraók sírjaiban elrejtett kincsekkel teli titkos kamrákra. A kutatók a 19. század elején lőporral
robbantottak lyukakat a Khephrén piramisba, annak reményében, hogy titkos kamrát találnak.
Ezek a próbálkozások azon felül, hogy nem jártak sikerrel, sok kárt is okoztak a
piramisokban. 1965-ben felmerült, hogy kozmikus müonok vizsgálatára készített detektorok
felhasználásával végezzenek régészeti feltárásokat a piramisoknál. Luis W. Alvarez és
csoportja elindította a Piramis programot, a Belzoni Kamrában felépített egy részecske
detektort, a müonok detektálására. Néhány hónap után nyilvánvalóvá vált, hogy a már kettő
ismert kamrán kívül a piramisban nem található 2 m-nél nagyobb üreg.
A vulkánok belső szerkezetének ismerete azért fontos, hogy megismerjük annak
működését és esetleges következő kitörésének jellegét. A kutatás során használatos
hagyományos módszerek (mélyfúrás, szeizmikus tomográfia) nem nyújtanak elégséges
eredményeket a térfelbontásról, melyek 10 m-től akár 1 km-ig is terjedhet. Ezért Japánban H.
Tanaka és csoportja a kozmikus müonok segítségével térképezték fel az Asama-vulkánt, így
részletes információt kaptak a vulkán belső szerkezetéről és a benne található anyag
sűrűségének eloszlásáról.
2001. szeptember 11-e óta az Amerikai Egyesült Államok előtérbe helyezte a
nemzetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, minden eszközt felhasználva, hogy megelőzze az
esetleges következő terrortámadást. Fokozott figyelemmel ellenőrzik a nukleáris anyagokat
és azok mozgását. Egy újszerű eljárást dolgozott ki egy amerikai kutatócsoport L. J. Schultz
és K. N. Borozdin vezetésével, ahol a kozmikus müonok többszöri szórását passzívan
vizsgálják. Így lehetőség nyílik árnyékolt anyagok észlelésére is. Egyik nagy előnye ennek a
módszernek, hogy a vizsgálat elvégezhető a jármű vezetőjének jelenlétében is, mivel nem
alkalmaznak mesterséges forrást.
A nagyenergiás folyamatokban keletkező müonok detektálása a részecskefizikában
központi szereppel bír. A CMS (Compact Muon Solenoid) a CERN nagy hadronütköztető
LHC egyik detektora, melyben protonok ütköznek egymással szemben, nyugalmi tömegüknél
közel 3600-szor nagyobb energiával. A kísérlet célja többek között a Higgs-részecske
megkeresése, melynek legjobban detektálható bomlási formája négy nagy energiájú müon – a
CMS neve is erre utal.
GÁZTÖLTÉSŰ DETEKTOROK
Tipikusan a részecskedetektorokban a töltött részecskét az elektromágneses kölcsönhatásán
keresztül figyeljük meg, ugyanis ennek valószínűsége több nagyságrenddel nagyobb, mint a
gyenge vagy az erős kölcsönhatásé. A gáztöltésű detektorokban a töltött részecske a gáz
atomjaival való ütközés következtében elektron-ion párokat kelt. 1 cm argonban átlagosan
mindössze 100 ilyen pár keletkezik, ami nem mérhető az egyéb elektronikus zajokhoz képest.
Ahhoz, hogy mérhető eredményt kapjunk a kiolvasás előtt további erősítésre van szükség.
Ilyen erősítést egy jelentős pozitív feszültségre kötött vékony anódszállal érhetünk el. Így az
elektron útban az anódszál felé a növekvő elektromos térben felgyorsul, elegendő sebességnél
pedig újabb elektronokat vált ki, melyek szintén további elektronokat keltenek,
exponenciálisan növő lavinát alakítva ki. A szálat elérő elektronok száma sokszorosa az
eredetinek (1. ábra, a-c). Végül az elektronfelhő az anódszálra érkezve jól mérhetővé válik (1.
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ábra, d-e), a hátrahagyott pozitív ion-felhő pedig mérhető jelet kelt a környező többi
elektródában is.

1. ábra. Az elektron útja az anódszál felé
Georges Charpak 1968-ban kifejlesztette a sokszálas proporcionális kamrát (MWPC,
multi-wire proportional chamber), amelyért 1992-ben Nobel-díjjal jutalmazták. A klasszikus
elrendezésben két sík katód lemez között egymással párhuzamosan több anódszál helyezkedik
el (2. ábra). Charpak bebizonyította, hogy a közös gáztér ellenére a kamra alkalmas a
mérésre. Mivel az elektronlavina során keletkezett pozitív ionfelhőnek árnyékoló hatása van,
ezért a jel csak az ahhoz közeli anódszálon mérhető. Az ilyen sokszálas kamra segítségével
megállapítható a töltött részecske áthaladási helye. Több ilyen kamra összeillesztésével olyan
detektort kapunk, amellyel a részecske egyenes pályája meghatározható.

2. ábra. A sokszálas proporcionális kamra (MWPC) szerkezete
A közel-katódos elrendezés (Close Cathode Chamber, CCC) a sokszálas proporcionális
kamra egy továbbfejlesztett változata. A CCC kamrák lényegbeli előnye az MWPC-kel
szemben, hogy könnyebb a szerkezetük, egyszerűen építhetőek és toleránsabbak az apró
pontatlanságokkal szemben. Szerkezetileg hasonlítanak, ugyanakkor itt az anódszálak mellett
elhelyezkedik egy-egy negatív feszültségű térformáló szál is. Az anódszál (sense wire)
átmérője ≈ 20 μm, míg a térformáló szálaké (field wire) ≈ 100 μm (3. ábra).

3. ábra. A közel-katódos elrendezés (CCC) szerkezete
Az MWPC-vel szemben a szálsík itt közelebb helyezkedik el az alsó katódhoz, ezért a
feszültségek is eltérőek. Míg a szálakon néhány 100 V feszültség van, addig a szálakhoz
közelebbi katód földelt, a távolabbi körülbelül -500 V potenciálon van (4. ábra).
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4. ábra. Ekvipotenciális vonalak a CCC kamra belsejében
Ez az aszimmetrikus elrendezés lehetővé teszi számunkra már akár egy kamra segítségével
a kétdimenziós jelkiolvasást, mégpedig úgy, hogy az alsó földelt katódot szegmentáljuk, így a
szálakra merőleges független érzékelő felületeket kapunk, ezeket pad-eknek nevezzük (5.
ábra), itt az elektronfelhő tükörtöltése detektálható.

5. ábra. A szálak és a pad-ek elrendezése
BARLANGKUTATÁS
A diákok a legjobban úgy értik meg a tananyagot, ha maguk is bekapcsolódnak a
gyakorlati mérésekbe. Sajnos az iskolák nem rendelkeznek olyan eszközökkel, amivel a
modern fizikai méréseket tudnának végezni, pedig a kozmikus sugárzások kutatása éppen
ilyen lehetőséget jelent. A jelen cikkben tárgyalt konstrukció megépítése nem irreális költségű,
jelentős része leegyszerűsíthető annyira hogy kis felszereltségű műhelyhátteret igényeljen
csak, amely bármely középiskolának rendelkezésére állhat.
A kozmikus müonok a légkör felső rétegeiben (20-30km) jönnek létre bomlási folyamatok
során. A müonok átlagos élettartama mindössze 2 µs, ez a klasszikus kinematikában azt
jelentené, hogy a fénysebességgel haladó müonok legfeljebb 660 m távolság megtételére
lennének képesek. Ugyanakkor a fénysebességgel haladó részecskék a relativisztikus
kinematikának megfelelően mozognak, így az idődilatáció következtében képesek eljutni a
Föld felszínére. A müonok talajban haladva megközelítőleg néhány tíz méter megtétele után
jelentős mértékben elnyelődnek a talaj szerkezetétől függően, tehát az ilyen mérések
kiértékelésével képet kaphatunk a talaj anyagmennyiségének az eloszlásáról is. Az RMKI
REGARD csoport és az Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület közös egyezménye által
lehetőség nyílhat olyan barlangüreg feltárására, amelyre eddig nem sikerült rálelni a
klasszikus módszerek segítségével. A csillebérci RMKI laboratóriumában olyan CCC
kamrákból összeállított detektor készült (6. ábra), amely a Pilisi Ajándékbarlangba kerül 2011
őszén, így egy feltételezhető barlangüreg mérhető lesz az alatta elhelyezett müon-detektorral.
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6. ábra. A projekt során készített detektor
A kamrák építésében részt vettek középiskolás diákok is a folyamat egyes jól definiált,
mélyebb előismeretet nem igénylő részeiben (eleinte kisebb majd egyre összetettebb
műhelymunkák, elektronikus eszközök forrasztása, kalibrációs mérési feladatok, etc.). Mivel a
berendezés barlangba kerül, három lényegi problémát kell megoldani: egyik a mobilitás és kis
fogyasztás, ami egy technikailag összetett kérdés. Második a mechanikai stabilitás illetve a
mechanikai hatásokra való érzéketlenség, ami a fent említett CCC konstrukció egyik fontos
aspektusa. Harmadik a közel száz százalékos páratartalom: ennek megoldását nagy részben a
hallgatók végezték, megtervezve és megépítve egy légmentes plexi dobozt, amelyben a
berendezés lekerül a mérési helyre. A diákok motiváltságát a csapatmunka is erősítette, a
feladatok jó részére együtt kerestek megoldásokat majd végül kivitelezték a kialakult tervet.
TOVÁBBI CÉLOK
Mivel maga a mérés nem igényel különösebb emberi felügyeletet, a továbbiakban a diákok
a digitális adatok feldolgozásába kapcsolódnának be, ami számítástechnikai és programozási
ismereteket mélyít el. Olyan program fejlesztését tudják elvégezni, amely azonosítja a
részecskepályákat, ebből információt nyújt a barlang struktúrájáról, illetve
anyagösszetételéről. Az adatok vizualizációja közvetlenül grafikusan is szemléltethetővé teszi
a mérés eredményeit.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A projektet az OTKA-NFÜ 77719, 77815 pályázatok, valamint a Bolyai Kutatási Ösztöndíj
Pályázat támogatják.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központjában az amerikai Surveyor-7 holdkutató
szonda utánérzéseként oktatási céllal egy gyakorló űrszonda modell épül. Az építés célja,
hogy a diákok különböző detektorokat, érzékelőket, mérőeszközöket és mérési módszereket
dolgozzanak ki és egy működő, Internetről irányítható rendszert építsenek. A szondaépítés
egyfajta oktatási kísérlet. A projektben résztvevő diákok az aktív tevékenység révén az
átlagosnál jelentősen mélyebb fizikai ismeretekre is szert tesznek.
BEVEZETÉS – A HUNVEYOR PROJEKT
A HUNVEYOR elnevezés a „Hungarian UNiversity SurVEYOR” kifejezésből alkotott
betűszó. Maga a projekt egy egyszerűsített űrszonda építő program [1], melynek ötlete még
1997-ben merült fel az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Itt épült meg a szerzők egyike
(Bérczi) irányításával az első HUNVEYOR szonda, mely később a HUNVEYOR-1
elnevezést kapta. A programhoz azóta Magyarország számos oktatási intézménye - oktatási
céljainak megvalósítására a legmegfelelőbb, specifikus témakörökkel foglalkozva csatlakozott. [i3]
A projekt egyben része annak a szemléletváltásnak, amely az utóbbi évtizedekben
játszódott le a fizikaoktatásban, nevezetesen az, hogy az egyes jelenségek a valóságban
általában nem nyilvánulnak meg tiszta formájukban, hanem komplexen, egymással való
kölcsönhatásukban és környezeti áramlásokban. Az űrszonda modell építése, különféle fizikai
mennyiségek mérése, mérési adatok kiértékelése a robotikával egyesítve, tantárgyintegráló
szerepet tölt be, tehát pedagógiailag is példa értékű. [2,3,4]
A HUNVEYOR-4 AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI
KÖZPONTJÁBAN
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja (melyet akkoriban még a Kandó
Kálmán Műszaki Főiskola Számítógéptudományi Intézetének hívtak, és több lépésben alakult
ki a jelenlegi elnevezés) a másik szerző (Hudoba) vezetésével 2001-ben negyedikként
csatlakozott a szondaépítő programhoz (5.ábra). Ennek megfelelően a berendezés a
HUNVEYOR-4 elnevezést kapta, és természetesen ez az eszköz is (illeszkedve az Intézet
villamosmérnök képzés profiljához) egyedi megoldásokat tartalmaz. [5,6] A projekt úgy is
tekinthető, mint egy oktatási kísérlet, amely a tervezési és építési feladatokon túl
tudománynépszerűsítő feladatokat is ellát.
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CÉLOK
Intézetünkben a HUNVEYOR projekt elsődleges oktatási céljai az alábbiak:
 a diákok fizikához kapcsolódó ismereteinek elmélyítése,
 átfogó, kölcsönhatásokon alapuló komplex rendszerszemlélet kialakítása
 vonzó, értelmes és hosszú távú kutató-fejlesztő program biztosítása
 Tudományos Diákköri és diplomamunka lehetőségek biztosítása
 lehetőséget adni a mérnöki munka begyakorlására (tervezés, munkaszervezés,
megvalósítás, tesztelés, mérés, kiértékelés, …stb.)
Maga a HUNVEYOR-4 űrszonda modell az évek során sokat változott, de a fenti oktatási
célok változatlanul tovább élnek.
AZ ELSŐ LÉPÉSEK
Intézetünkben a HUNVEYOR projekt indításának első lépése az volt, hogy a diákokban
felkeltsük az érdeklődést a szondaépítés iránt. Ez a feladatkiírással, valamint a leendő szonda
fémvázának elkészítésével és közszemlére bocsátásával történt (1. ábra). Egy kis idő elteltével
néhány diák jelentkezett, és egy számítógép alaplap beépítésével elkezdődött a projekt. Mivel
a kezdetektől az volt az elképzelés, hogy a HUNVEYOR-4 bárki számára elérhető legyen, a
diákok elkészítették a szonda honlapját. Ezen kezdeti lépések után a diákok következő generációja belefogott az eszközpark felépítésébe és a vezérlő programok kidolgozásába, amely
lehetővé tette ezen berendezések működtetését és a mérések megszervezését, adatbázisban
való tárolását. A későbbi évek folyamán a HUNVEYOR-4 folyamatosan bővült, esetenként a fenti oktatási céloknak megfelelően - egyes részeit vagy építőelemit újratervezték.
A RENDSZER ÁTTEKINTŐ KÉPE
A HUNVEYOR-4 az alábbi építőelemeket tartalmazza:
 váz és egyéb mechanikai elemek
 számítógépek és fedélzeti elektronika
 tudományos mérőműszerek
 vezérlő program, adatbázis és web-szerver
A váz
A szonda váza – mely a többi HUNVEYOR-étól eltérően a könnyebb szállíthatóság
érdekében kisebb – egy alumíniumból készült könnyű, de meglepően merev tetraéderes
szerkezet, mely kb. száz darabból épült fel.
Számítógépek és fedélzeti elektronika
A szonda elektronikája a fémvázba szerelt PC alaplap köré épült, mely a diákok által tervezett
és épített speciális vezérlő egységeket tartalmaz.
Tudományos mérőműszerek
Egy űrszonda célja, hogy környezetéről mind vizuális, mind számszerű információt és
adatokat gyűjtsön. E célból a HUNVEYOR-4 fel van szerelve egy USB webkamerával,
mellyel körbe lehet nézni, valamint egy diákok által tervezett és épített meteorológiai
állomással, amely mérni tudja a hőmérsékletet, szélsebességet (kanalas anemométer) és a
szélirányt („szélkakas”) (1. ábra). A fentieken kívül a HUNVEYOR-4 műszerei között
található egy, a talaj összetételének becslésére szolgáló saját készítésű LED spektrométer (2.
ábra), egy félvezető alapú részecskesugárzás detektor, valamint légnedvesség, légnyomás,
zajszint, a diákok által tervezett és kivitelezett spektrális fényerősség mérő, lézersugár
visszaszóródásán alapuló légszennyezettség (portartalom) mérő és mindhárom láb végén
elhelyezett rezgésérzékelők.
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2. ábra. A LED spektrométer szerelés
közben.

1. ábra A webkamera, a kanalas anemométer
(jobbra fent) és a szélkakas.
Vezérlő program, adatbázis és web-szerver
A HUNVEYOR-4 működtetése egy Debian GNU/Linux 3.0 Woody operációs rendszeren
alapul. Mivel a minimális energiafelhasználásra törekedtünk, ezért a magban csak a
legszükségesebb funkciók futnak. A kamera mozgatása a párhuzamos port adatbitjei révén
egy léptetőmotorral történik. Az adatok és képek egy Postgre SQL adatbázisban tárolódnak.
A HUNVEYOR SZEREPE A FIZIKAOKTATÁSBAN
A különböző érzékelők működésének megértése és kalibrálása, valamint a saját
elképzelésen alapuló detektor vagy mérőműszer készítése az a pont, ahol a diákok fizikai
ismereteinek elmélyítésére nyílik lehetőség. Ha egy diák valamit meg akar mérni, vagy arra
mérőeszközt akar építeni, akkor annak a fizikáját alaposan meg kell ismernie. Ennyiben több,
egyben más minőség a HUNVEYOR, mint szimpla fizikaóra, öntevékenységre, önképzésre
serkent.
Illusztrációként álljon itt néhány példa! A hőmérsékletmérés egyszerűnek tűnik, de itt
foglalkozni kell a detektor nemlinearitásával, valamint azzal, hogy a mérőműszer hogyan
befolyásolja a mérni kívánt mennyiséget. A légnyomás mérés maga után vonja a saját súlya
alatt összepréselődő gáz nyomásának magasságtól és áramlási sebességétől való függésének
megismerését. A zajszint mérés az akusztikára, a hallás fizikájára és a környezetvédelmi
kérdésekre irányítja a figyelmet. A rianások detektálására kidolgozott saját készítésű
rezgésérzékelő a piezoelektromosságot használja fel a mechanikai mozgás elektromos jellé
való átalakítására. A kapcsolódó további fizikai fogalmak pl. a saját frekvencia, rezonancia,
csillapítás, amit bonyolít a gerjesztés sajátos módja.
A félvezető alapú fénydetektorok a LED-ek és a lézer a szilárdtestfizikai vonatkozásokat
hoznak elő. Csak felsorolás jelleggel utalok itt a detektorok háromféle üzemmódjára, a
termikus hatásokra, a félvezetők sávelméletére, a LED-ekben az elektron-lyuk rekombinációt
látjuk világítani, ugyanakkor sávérzékeny detektorokként is használhatók, amit a spektrális
fényerősség mérő demonstrál. A zöld lézert tartalmazó pordetektor alkalmas a populáció
inverzióban megvalósuló kvantumerősítés és annak hőmérsékletfüggésének, valamint a
nemlineáris jelenségek (esetünkben a BBO kristályon való frekvenciakétszerezés)
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megtárgyalására, maga a mérés pedig a gyenge jelek mérésekor fellépő zajok (Johnson-,
sörét-, foton- 1/f és sötétzaj) és lehetséges csökkentésük tanulmányozására, magáról a fénynek
a különféle szóródási mechanizmusairól és reflexiójáról nem is beszélve.
MÉRÉSEK A SZONDÁVAL
A szonda működését a diákok épületen belül és terepen, többnyire normál környezeti
feltételek között vizsgálták. A szélsebesség mérő már a 0,5 km/h szelet is érzékeli, ami azt
jelenti, hogy akár kézben tartva, a szobában sétálva is forogni kezd az anemométer. Nagyobb
sebességeknél viselkedését egy személyautó tetejére rögzítve vizsgálták.
A webkamera és mozgató szerkezete az elképzelésnek megfelelően működik. A LED
spektrométer, dacára egyszerűségének, érdekes eredményt hozott. Többféle fehér anyagot
(mint pl. műanyag, papírlap, vatta, liszt, porcukor, gipsz, stb.) vizsgáltunk. A kapott színképek
jellegzetes különbségeket mutattak. Referenciának a gipszet tekintettük (3. ábra).
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3. ábra Különféle fehér anyag LED spektrométerrel nyert összehasonlító „színképe” A
diagram színei (kék, zöld, sárga és piros) a megvilágító LED színének felelnek meg, míg az
ibolya az infra LED-re kapott jel nagyságát mutatja .
A szondát különböző földi analóg terepeken is működtettük (4. ábra). [7,8]

4. ábra A HUNVEYOR-4 Marsi analóg terepen (balra) és a távoli rádiókommunikáció
vizsgálata (jobbra)
KONKLÚZIÓK
A HUNVEYOR projekt messze több mint pusztán egy űrszonda modell építése. Fontos
szerepet tölt be a fizika oktatása terén is. A projekt évek óta sikeresen folyik Magyarország
különböző oktatási intézményeiben, melyek száma a különféle információs csatornákon való
megjelenésnek és toborzásnak köszönhetően egyre nő. [11] A Google-al rákeresve a
„Hunveyor”kifejezésre, több mint 82 ezer találatot kapunk. További, jelen összefoglalónál
részletesebb információk találhatók a Wikipédián [9] és számos szervezet, mint pl. az ELTE
TTK/MTA Kozmikus anyagokat vizsgáló űrkutató csoport honlapján [10]. A
népszerűsítésnek köszönhetően sok diák tartja a HUNVEYOR-t érdekesnek és érdemesnek
arra, hogy ilyen módon gyakorlati tapasztalatokra tegyen szert, vagyis a projekt elérte célját.
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NAPFOLTOK TANULMÁNYOZÁSA A KÖZÉPISKOLÁBAN
STUDY THE SUNSPOTS IN THE SECONDARY SCHOOL
Pető Mária
Református Kollégium Sepsiszentgyörgy
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
Az előadás témája a napfoltok megfigyelése, tanulmányozása illetve a Nap forgási
sebességének kiszámítása egyszerűen, középiskolások számára is hozzáférhető módszerekkel.
A napfoltok közvetlen megfigyelésére teleszkópot, illetve annak kivetített képét használjuk. A
tanórán a SOHO illetve a Debreceni Napfizikai Intézet adatbázisából minden munkacsoport
számára 8-12 képet töltünk le, napfoltokról vagy napfoltcsoportról, amelyeket különböző
napokon, meghatározott időpontban rögzítettek. A kiválasztott képeket egy beosztásos hálóra
helyezve pontosan rögzítjük a napfolt helyét, méretét a különböző napokon, a megjelenésétől
egészen az eltűnéséig. A kapott adatok alapján a diákok kiszámíthatják a Nap forgási
sebességét, illetve olyan kérdésekre válaszolnak, hogy: miként jönnek létre a napfoltok, mitől
függ a megjelenésük, méretük, milyen módon befolyásolja vagy nem a nap energiaháztartását
a napfolttevékenység, stb. Az eredmények ellenőrizhetők, ha ugyanezeket a képeket lefuttatjuk,
az Aladin programmal, így megkapjuk a folt fejlődési adatait és a Nap forgási sebességét.
1.NAPFOLTOK- BEVEZETÉS
A Nap fotoszférájának leglátványosabb képződményei a napfoltok. Távcsővel és néha
szabad szemmel (védőszemüveggel vagy speciális üvegen keresztül) is jól megfigyelhető
alakzatok. A napfoltokról már több mint háromezer éve tudunk. Az első feljegyzések i.e. a
XII. századból egy kínai jós-csonton olvashatók: „Lesznek a Napon jelek? Valóban vannak
rajta jelek.”Az első európai feljegyzések Teofrasztosztól származnak az i.e. IV. századból,
aki az időjóslásra felhasznált jelek között megemlíti a napon látható sötét foltokat is. A távcső
felfedezése hozta az igazi áttörést a csillagászati megfigyelésekben. A XVII. sz elején T.
Harriot, J. Fabricius, G. Galiei illetve C. Scheiner megfigyelései és feljegyzései jelentősek.
Galilei távcsővel végzett megfigyeléseivel (1610) igazolta, hogy a napkorongon látható sötét
foltok tényleg az égitest felszínén vannak és nem a Nap előtt elvonuló bolygók okozzák
azokat. C. Scheiner a „Rosa Ursina” c. könyvében (1630) tette közzé az 1611-1625 közötti
megfigyeléseit, és neki sikerült meghatározni, a napfoltok látszólagos elmozdulásából, a Nap
forgási sebességét. A következő jelentősebb feljegyzések a XIX. sz-ból szármáznak, amikor
H.S. Schwabe (amatőrcsillagász, patikus) 1838-ban közétette 12 év megfigyeléseit,
meghatározta a napfoltok számát illetve egy kb. 10 éves ciklikusságot állapított meg a foltok
gyakoriságában. Schwabe táblázatait Humboldt egészítette ki adatokkal egészen 1850-ig. A
XIX. sz. második felében R.C. Carrington és G. Spörer eredményei a legjelentősebbek.
Napfolt mérések alapján Carrington meghatározta a Nap sziderikus forgási periódusát (25,38
nap), forgási tengelyét és a heliografikus koordinátarendszert. Spörer megállapította, hogy a
napfoltok először a nagyobb szélességeknél jelennek meg, de nem magasabban, mint ±40o és
az egyenlítő közelében halnak el a napfoltciklus végén. A megfigyelési eredmények
statisztikus összegzése az 1. ábrán látható pillangódiagram. [10]
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1.ábra. Pillangó diagram - a napfoltok megjelenési helyének változása
(http://astro.elte.hu/icsip/nap/nap_jelensegek/napfolt_ciklus_in.html)

1.1 A napfoltok fizikája
A naptevékenységek egyik fontos eleme a napfoltok keletkezése. A Nap sugárzási és
konvektív zónájának határfelületén az eltérő forgási sebesség miatt a mágneses fluxus
instabillá válik, és a fotoszférában a fluxuskötegek időnként a felszínre jutnak, illetve
visszacsatolódnak csillagunk belsejébe (a Nap dinamóként viselkedik). A fluxuskötegek
belsejében az erős mágneses mező (kb.105Gauss) miatt lelassul a plazma mozgása, kevesebb
energia szállítódik a felszínre. Ennek eredményeképpen alakulnak ki a felszínnél alacsonyabb
hőmérsékletű foltok, amelyek kevesebb fényt bocsátanak ki. A napfolt sötétebb belső magja,
az umbra, hőmérséklete 4500K körüli, amelyben a kilépő sugárzás erőssége a normál
mennyiségű napsugárzáshoz képest mintegy 20%-os, térerőssége pedig 2000-4000G. A
világosabb, szálas szerkezetű külső rész, a penumbra, amely 75%-os erősségű a fotoszféra
fényerejéhez képest, így hőmérséklete 5500K körüli és mágneses térerőssége 1000-2000G,
(ld. 2. ábra). [4]

2. ábra. Egy napfolt részletes közelképe. (2010. aug. Big Bear Solar Observatory)
A napfoltok jellemzői: területük, számosságuk, alakjuk és élettartamuk. A foltcsoportok
többnyire kissé elnyúlt, hosszúkás alakúak. A foltcsoport elülső, nagyobb részét, amely a Nap
forgási irányában van vezető (preceding) foltnak nevezzük, míg az elmosódottabb befejező
részt követő (following) foltnak. Az ilyen foltcsoportok bipolárisak. Minden csoportoknak
van mágneses polaritása, amelynek mágnesessége egy rúdmágnes É-i, illetve D-i pólusához
hasonlítható: ha a vezető rész É-i akkor a követő D-i polaritású. G. E. Hale 1938-ban foglalta
össze a foltok mágneses polaritásával kapcsolatos megfigyeléseit: Adott napfoltciklusban az
azonos féltekén levő foltok vezető polaritása mindig egyforma, a másik féltekén a vezető
polaritás ellentétes. A következő ciklusban ezek a polaritások felcserélődnek. A foltok mérete
igen eltérő, létezik olyan foltcsoport is, amelynek hosszanti mérete eléri a 400000 km-t. A
legkisebb látható folt átmérője 1000 km körüli, a legnagyobbaké akár 200000 km is lehet. A
napfoltok élettartama 1 naptól (kisebb foltok) néhány hónapig (óriás foltok) terjed. [10]
R. Wolf a zürichi csillagvizsgálóban végzett rendszeres napfolt megfigyelései során
megállapította, hogy néha nagyon sok, máskor nagyon kevés folt található a Napon. A
lefedettség leírására bevezette az úgynevezett napfolt relatívszámot (nem fizikai mennyiség),
amit ma már Wolf-féle relatívszámként (W) használunk.
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W=k(10g+f)

(1)

ahol: f a Napon látható összes folt száma, g pedig a foltcsoportok száma. A k pedig egy a
távcsőre megadott korrekciós tényező. Wolf összegyűjtötte az addigi napfolt-megfigyelési
adatokat, rekonstruálta a naptevékenységeket 1700-ig és megállapította, hogy egy ciklus
hossza 11,2 év körüli, ami a Nap mágneses terének 22 éves periódusú pólusváltásával függ
össze.
A múltban többször is voltak olyan periódusok, amikor a napfolttevékenység nagyon
alacsony volt. Ilyen volt az úgynevezett „kis jégkorszak” is, amely a 17. sz. közepétől a 18. sz
elejéig tartott, az ú.n. Maunder-minimum (ld. 3. ábra). Most a napfoltciklus emelkedő
szakaszában vagyunk, amelyet egy szokatlanul hosszú nyugodt fázis előzött meg (2008-2010
között alig volt megfigyelhető napfolt). A következő napfolt maximumot pedig 2012-re
jósolják (NASA).

3. ábra. A napfoltok relatív számának változási diagramja (Hathaway/NASA/ MSFC )
1.2 A napfolttevékenység következményei
A napfoltoknak és csillagunk aktivitásának követése az űridőjárás előrejelzése miatt fontos,
mert az megzavarhatja a Föld környezetében folytatott munkát, a műholdak működését és
néhány földi tevékenységet is befolyásolhat.
Minél gyengébb a naptevékenység, annál melegebb a Föld. Egyszerűen okoskodva azt
képzelhetnénk, ha csökken a Nap aktivitása, akkor bolygónk le fog hűlni, de ez nem így van.
Műholdas adatok elemzéséből derült ki, hogy a hétköznapi logika nem mindig válik be ilyen
kérdésekben. Ahogyan az utóbbi években (2009-ig) fokozatosan csökkent a napfolttevékenység, úgy egyre több napsütés melegítette a Földet. Ez az eredménye annak az
elemzésnek, amit a NASA napsugárzásmérő műholdja, a SORCE 2004-2007 közötti adatain
végzett Joanna Haigh, a londoni Imperial College légkörfizikusa munkatársaival együtt. [7,8]
A National Center for Atmospheric Research (NCAR) amerikai légkörkutató központ
munkatársai több mint 100 év meteorológiai észlelései, a Nap aktivitásának adatai és
számítógépes szimulációk együttese alapján vizsgálták a Nap aktivitása és bolygónk éghajlata
közötti kapcsolatot [9]. Az adatok feldolgozása és elemzése után nekük sikerült kimutatni,
hogy egy adott terület éghajlata és a naptevékenység között szoros kapcsolat van. Azt
tapasztalták, hogy a Napból a Földre érkező energiának csupán 0,1%-a változik a közel 11,2
éves napfoltciklusnak megfelelően, viszont a napfoltciklus szoros kapcsolatban áll a Csendesóceán trópusi térsége felszíni vizeinek jellemzőivel és a sztratoszféra ózonkoncentrációjával,
ezek pedig a térség időjárási mintázatával. Az ózonkoncentráció bolygónk jelentős részén
befolyásolja az időjárást - a következmény valószínű nem helyi, hanem globális jellegű, [9].
2. A NAP FORGÁSI SEBESSÉGÉNEK A MEGHATÁROZÁSA
A Nap nem merev testként forog a tengelye körül. A látható felszín alatti, vastag rétegben a konvektív burokban örvénylő mágneses áramlások zajlanak, mint a forrásban lévő vízben. A
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felszínen viszont differenciális rotáció jelensége figyelhető meg, azaz a Nap egyenlítője más
szögsebességgel (gyorsabban) forog, mint a pólusokhoz közeli tartományok. Ugyanakkor
létezik egy mélységi differenciális rotáció is, a sugárzási zóna és a fölötte elhelyezkedő
konvektív zóna eltérő szögsebességgel forog, amely a határvonalon az ún. tachoklínán, nyíró
hatást hoz létre. Egy napfoltciklus kezdetén a mágneses tér erővonalai a Nap felszíne alatt a
forgástengellyel nagyjából párhuzamosan futnak, poloidálisak. A differenciális rotáció miatt a
plazmában, a felszín alatt fellépő nyíró hatások, azonban ,,feltekerik'' az erővonalakat,
mágneses hurkokat hozva létre. Ennek eredményeként az erővonalak a felszín alatt -az
egyenlítővel többé-kevésbé párhuzamosan- fluxuscsövekbe rendeződve toroidális teret
képeznek, amelyek közül az instabilak, a plazmában fellépő felhajtó erő hatására, a felszínre
törnek illetve visszacsatolódnak a felszín egy másik pontján. A feltörő mágneses fluxuscsővek
talppontjainál napfoltok jönnek létre. A ciklus végén a mágneses mező polaritása
felcserélődik (ld. 4. ábra), [3,4].

4.ábra. A Nap mágneses terének változása a 11 éves napciklus során. A differenciális rotáció
következtében a kezdeti poloidális mágneses tér erővonalai feltekerednek mágneses hurkokat
hozva létre, amelyek felszíni talppontja a napfolt.
A romániai tanrend szerint, a humán tagozatos XI. osztályban a „Tudomány” c. tantárgy
első két fejezete Naprendszer keletkezésére, fejlődésére, működésére illetve az Univerzum
kozmológiai kérdéseire vonatkozik. Figyelembe véve a tanrendi és tantárgyi követelményeket
valamint a diákok előzetes ismereteit, a Nap működésére, jövőjére vonatkozó kérdéseket a
napfoltok tanulmányozásán keresztül vezetem be, majd ennek segítségével keressük azokat a
hatásokat, amelyeket vélhetően a földi folyamatokban, tevékenységekben idéznek elő.
Az alábbi feladat a Nap felszíni differenciális sebességének a meghatározására vonatkozik.
A tanórai tevékenység elsődleges célja, hogy megismertesse a diákokkal a napfoltok
megfigyelési lehetőségeit, módozatait, a napfoltok mozgásából kiszámítani a Nap forgási
periódusát és sebességét, valamint kapcsolatokat keresni a napfolttevékenységek és földi
folyamatok, jelenségek illetve az űridőjárás között.
A feladat során a diákok 2-3 fős csoportokban dolgoznak. Az elméleti bevezető után,
mindenki letölt a már előkészített SOHO adatbázisból 8-12 magnetogramot, amelyen egy
adott napfolt vagy napfoltcsoport nyomon követhető a megjelenésétől az eltűnéséig több
napon keresztül. [1,2]
FELADATLAP
• Azonosítsátok a megfigyelhető napfoltokat a kapott magnetogramokon. Válasszatok ki
egyet, amelyet követni tudtok a megjelenésétől az eltűnésig.
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5.ábra. Magnetogramok a SOHO adatbázisából [5,6]
(http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/)
•
•

A rácsos fóliát helyezzétek az első magnetogramra és határozzátok meg a kiválasztott
napfolt helyzetét/koordinátáit (heliografikus szélesség és hosszúság). (ld. 6. ábra)
Egy táblázatba jegyezzétek le a napfolt azonosítóját, a megfigyelés időpontját és a
koordinátáit (ld. 1, 2. táblázat).

6. ábra. A napfolt koordinátáinak a meghatározására használható rács és magnetogram.[1,2,5]
•

•

•

Kövessétek a kiválasztott napfoltot az eltűnéséig, és minden alkalommal jegyezzétek
le a megfelelő adatokat. Arra is figyeljetek, hogyan változik a vizsgált időszakban a
folt mérete, alakja, helyzete. Ezeket a megfigyeléseket is rögzítsétek.
A kapott adatok alapján számítsátok ki napról-napra milyen távolságon, szöggel (α)
mozdult el a folt és mennyi a két megfigyelés között eltelt idő (Δt). Ennek alapján
számítsátok ki a Nap forgási periódusát (TNap) és sebességét (vnap).
A kapott értékekből számítsátok a sebesség középértéket és hasonlítsátok ezt össze a
Nap forgási sebességével, amelyet a szakirodalomból kereshettek ki.
1. táblázat. Napfolt adattáblázat (Soós Tamás, Budai Hunor XI. G)
Δαo

Δt (nap)

TNAP(nap)

vnap
(km/s)

Ny 56

16

1,25

28,125

1,56o6

É 3o0

Ny 40

20

1,7462

31, 437

rossz

16:57

É 3o0

Ny 20

30

2,35

28,27

1,5565

dec. 9

1:21

É 3o0

K 10

16

1,3159

29,6o93

1,48o35

dec. 10

8:56

É 3o0

K 26

17

1,3368

28,3o88

1,54836

dec. 11

17:02

É 3o0

K 43

9

0,6979

27,166

1,61346

dec. 12

9:46

É 3o0

K 52

8

0,6493

29,218

1,5oo14

dec. 13

1:21

É 3o0

K 60

13

0,9972

27,6147

1,58727

Megfigyelési

Heliografikus

Év: 2010

Időpont
(h:min)

szélesség

Hosszú-ság
(o)

dec. 3

17:02

É 3o0

dec. 4

23:02

dec. 6

Tközép=29,119159nap
vközép=1,54952km/s
dec. 14
1:47
É 3o0
K 73
5
Eredmények: r3o=6,02736* 10 km esetén Tközép=29,11915 nap, vközép=2πr/T=1,54952km/s
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2. táblázat. Napfolt adattáblázat (Albu Szende, Nagy István, Deák Zenge, XI. F)
Megfigyelési

Heliografikus
hosszúság (o)

Δαo

Δt (h:p)

TNAP(nap)

Vnap (km/s)

Év: 2001

Időpont

szélesség

ápr. 21

9:36

D 70

Ny 82

14

24

25,7142

1,971

ápr. 22

9:36

D70

Ny 68

18

33:36

28

1,81

ápr. 23

19:12

D 70

Ny 50

22

48

25,7142

1,971

ápr. 25

19:12

D70

Ny 22

8

14:14

26,687

1,8991

ápr. 26

9:36

D 70

Ny 14

14

24

25,7142

1,971

ápr. 27

9:36

D70

Ny 0

18

33:36

25,6666

1,9746

ápr. 28

19:12

D 70

K 18

12

24

3o

rossz

ápr. 29

19:12

D70

K 30

8

14:14

26,6874

1,8991

ápr. 30

9:36

D 70

K 38

2o

33:36

25,2

2,o112

május 1

19:12

D70

K 58

14

24

25,7142

1,971

Tközép=26,12197 nap
vközép=1,942km/s
május 2
19:12
D 70
K 72
Eredmények: RNAP= 6,9598* 105km esetén Tközép=26,12197 nap, vközép=2πR/T= 1,942km/s
Kérdések:
• Milyen következtetéseket fogalmazhattok meg a megfigyeléseitek illetve a
számításaitok alapján a napfoltok fejlődésére, mozgására vonatkozóan?
• Hány napfoltcsoportot találtatok a vizsgált diagramokon? Határozzátok meg a Nap
„lefedettségét” a Wolf-féle relatív szám segítségével. Keressetek hasonló képeket a
SOHO adatbázisában és határozzátok meg a napfolttevékenység erősségét.
• Mennyire pontos ez a módszer a Nap forgási sebességének a meghatározására?
Miért fontos a Nap és a napfoltok tanulmányozása? Milyen kapcsolat létezik a
naptevékenység és az alábbiak között?
• Űridőjárás. Űrkutatás.
• Összefüggések kutatása a földfelszín időjárása és a naptevékenység között.
• Földünk tengelyforgási sebességének ingadozása kapcsolatban lehet a
napfoltevékenységekkel. (Jean-Louis Le Mouël -Paris Institute of Geophysics,
Franciaország- és kollégái 1962 és 2009 között már vizsgálták a napfoltok és a
tengelyforgás változása közötti kapcsolatot, keress információkat ezzel kapcsolatban).
• Kommunikációs rendszerek.
ÖSSZEGZÉS
A mérési adatok és számítások elég jól megközelítik a szakirodalomban közölt adatokat a
Nap forgási periódusára és sebességére vonatkozóan. A Nap szinodikus közepes forgási
periódusa 27,275 nap, az egyenlítőnél mért forgási sebessége pedig 2km/s körüli, amely
csökken a pólusok felé. A diákok által kapott adatok jól megközelítik ezeket az adatokat. A
különböző csoportok más heliografikus szélességen levő napfoltot követtek, tehát az
eredmények azt is igazolják (hibahatáron belül), hogy az egyenlítőhöz közeli foltok
gyorsabban forognak, mint a magasabban elhelyezkedő foltok. Az Aladin számítógépes
program pedig lehetővé teszi a kiszámított értékek ellenőrzését, valamint egy animáció
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segítségével könnyen nyomon követhető a napfolt mozgása is.[2] A feladat nem csak fizika
órán hasznos, hanem órákon túli tevékenységeken is érdekes a diákok számára, szakkörön, a
kötelező tananyagon túli témák feldolgozása esetén.
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ASZTROFIZIKA-FELADATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGIN
ASTROPHYSICS PROBLEMS IN THE IB EXAMINATIONS
Gróf Andrea
Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
Az alábbi összeállítás a nemzetközi érettségi vizsga asztrofizika-feladataiból ad ízelítőt. Az
asztrofizika témakörének a Nemzetközi Érettségi programban régóta alkalmazott – és bevált –
középiskolai feldolgozása részenként vagy egészében is alkalmas figyelemfelkeltésre, az
ismeretek színesítésére, a tanultak alkalmazására, hiszen sok ponton, új összefüggésekbe
helyezve kapcsolódik a fizika tananyag kötelező fejezeteihez (hullámok, optika, hőtan,
magfizika, stb.)
MIÉRT ASZTROFIZIKA?
Az iskolánkban is működő Nemzetközi Érettségi (a továbbiakban IB) program több, mint
vizsgarendszer, részletes tematikája és követelményrendszere van: [1] dokumentum. A
kötelező tananyagrészeken kívül (emelt szinten egyenként 22, középszinten 15 órában) két
választható témával is kell foglalkozni, melyek közül világszerte az egyik legnépszerűbb az
asztrofizika. A hazai rendszerben oktatott középiskolásokat is élénken foglalkoztatja ez a
téma, hiszen életkorukból adódóan is vonzódnak az olyan titokzatosnak tartott jelenségekhez,
mint vörös óriás, fehér törpe, szupernóva, fekete lyuk vagy az Ősrobbanás.
Az itthoni középiskolai kötelező fizika-tananyagban a csillagászat fejezetben szerepelnek
asztrofizikai ismeretek. Ezek azonban érintőlegesek, semmiképpen sem olyan mélységűek,
mint az itt bemutatott tematika, amelynek a feladatmegoldás is természetes része. A
középiskolai fizikatanárok képzésében ugyanakkor mindez szerepel. Ez az írás az ő
figyelmüket kívánja felhívni a témában rejlő lehetőségekre. Az alábbi válogatás az IB
vizsgafeladataiból idézve a teljesség igénye nélkül szemlélteti, hogy az itthoni fizikában is
tanítottakhoz viszonyítva miben nyújt ez a program többletet. A többlet részben az
asztrofizika kapcsán belépő új ismeretanyagnak köszönhető, részben pedig – a témától
függetlenül – abból adódik, hogy az IB fizikatanítása a tanulókísérletek (ez az asztrofizikában
éppen nem jellemző) és a közvetített szemlélet révén az itthoninál jobban hangsúlyozza a
természettudomány kísérleti jellegét.
A vizsgafeladatok rendszerint több kapcsolódó elméleti és számolásos kérdésből állnak,
széles ismeretanyagra épülnek. A válogatás a definíciók vagy törvények kimondására
vonatkozó feladatrészeket nem tartalmazza. Feltételezzük, hogy az olvasó a szükséges
elméleti háttérrel tisztában van, ezért a közölt megoldások csak tömören utalnak a felhasznált
összefüggésekre. A számolásos feladatok megoldása részletesebben szerepel, így jól látható,
hogy nem munkaigényesek, és komolyabb matematikai előképzettségre sincs szükség a
hozzájuk.
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A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI TANANYAGA CÍMSZAVAKBAN [1]
KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTEN
1. Ismerkedés az Univerzummal: A Naprendszer. Csillaghalmazok és csillagképek,
galaxisok. Napi és évi látszólagos mozgás az égbolton. Távolságok, parallaxis.
2. A csillagok sugárzása és típusai: Magfúzió. Luminozitás, látszólagos fényesség.
Stefan–Boltzmann törvény, Wien-féle eltolódási törvény. Spektrumok, Doppler-effektus,
vörös- és kékeltolódás, spektrumosztályok. Magányos és kettőscsillagok, cefeida változók,
vörös óriások és szuperóriások, fehér törpék. Vizuális, spektroszkopikus és fedési kettősök.
Hertzsprung–Russell diagram.
3. A csillagok távolsága: Csillagászati egység, fényév, parsec. Parallaxis-módszer. Abszolút és látszólagos magnitúdó, spektroszkopikus parallaxis. Cefeidák periódus-magnitúdó
összefüggése, Cefeida változó mint “standard gyertya”.
4. Kozmológia. Az Univerzum Newton-féle modellje. Olbers-paradoxon. Galaxisok
vöröseltolódása, a Világegyetem tágulása, ősrobbanás, mikrohullámú háttérsugárzás. „Nyílt”,
„sík” és „zárt” Univerzum, kritikus sűrűség.
CSAK EMELT SZINTEN
5. Csillagfejlődés: A fúzió beindulása. Tömeg-luminozitás összefüggés. A fősorozatot
elhagyó csillag fúziós folyamatai, útja a HR diagramon. Chandrasekhar- és Oppenheimer–
Volkov kritérium. Planetáris köd, fehér törpe, szupernóva, neutroncsillag, pulzár, fekete lyuk.
6. Galaxisok, táguló Univerzum: A galaxisok eloszlása, galaxishalmaz és szuperhalmaz.
Hubble-törvény és alkalmazhatósága, a Hubble-állandó meghatározása, a Világegyetem kora.
Könnyű magok és atomok létrejötte.
WIEN- ÉS STEFAN-BOLTZMANN-TÖRVÉNY, MAGNITÚDÓK, HR DIAGRAM
A hőmérsékleti sugárzás a hazai tananyagban kétszer kerül elő: a hőtanban a hőterjedés
módjainak egyikeként teljesen kvalitatív módon, majd a modern fizika bevezetésében, amikor
a Planck-hipotézis kapcsán elmeséljük, hogy a kvantitatív leírás okozta a nehézségeket. A
tanulóknak sokszor nem is nyilvánvaló, hogy ugyanarról a jelenségről van szó. Gyakori az a
tévképzet is, hogy a „hősugárzás” csak infravörös lehet. A két törvénnyel kiegészített
kvantitatív tárgyalás segít eloszlatni a félreértéseket, elmélyíti a megértést, valamint biztosabb
alapot nyújt ahhoz, hogy miben is volt korszakalkotó Planck feltételezése.
A két törvény más módon is hozzájárul a fogalmak tisztázásához: Energia, teljesítmény és
intenzitás a hétköznapi nyelvben és a tömegtájékoztatásban is gyakran hallott és gyakran
rosszul, szinte szinonimaként alkalmazott fogalmak. A csillagok luminozitásával, látszólagos
és abszolút magnitúdójával kapcsolatos feladatok segítik e fogalomkör megértését és akár
matematikaórán is tárgyalhatók, csakúgy, mint a hangintenzitást leíró decibel-skála [2].
(Mivel sem a fúziós folyamatokat, sem a hullámterjedés mikéntjét nem kell érteni hozzájuk,
egyszerűen kezelhető példát adnak a logaritmus alkalmazására.) A magnitúdófogalom
megemlítése fizikatörténeti-történelmi kitekintésre is lehetőséget nyújt [3], [4].
Az alábbi két feladat a fentiek alkalmazásán túl arra is segít rácsodálkozni, hogy mennyi
mindent megtudhatunk a csillagok fizikai és kémiai tulajdonságairól, pedig a róluk érkező
sugárzáson kívül más információforrás nem áll rendelkezésünkre.
FELADAT az [5] vizsgafeladatsorból
(a) Az Orion csillagkép Betelgeuse nevű csillaga által kisugárzott fény intenzitása 0,97 μm
hullámhosszon maximális. Mutassa meg, hogy felszíni hőmérséklete körülbelül 3000 K.
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Megoldás:
Wien törvénye alapján
T 

2 ,90  10  3
2 ,90  10  3

 3000 K .

0 ,97  10  6

(b) A Betelgeuse látszólagos fényessége 2,10·10-8 Wm-2, luminozitása 4,10·104-szerese a
Nap luminozitásának. A Nap látszó fényessége 1,37·103 Wm-2. Határozza meg a Betelgeuse
távolságát csillagászati egységben kifejezve.
Megoldás:
Az L luminozitás, d távolság és I intenzitás I 

L
összefüggéséből
4d 2

LB 4  d B2  I B

;
LN 4  d N2  I N
dB 

4,10  10 4  12  1370
 5,17  10 7 CSE.
2 ,10  10  3

(c) A Nap színképében sötét vonalak láthatók. Magyarázza meg, hogyan jönnek létre a
vonalak, és hogyan használhatók a Nap kémiai összetételének meghatározására.
FELADAT a [6] vizsgafeladatsorból
(a) A Capella és a Nap azonos spektrumosztályhoz (G) tartozó csillagok. A megadott
Hertzsprung-Russell diagram alapján
(i) indokolja meg, miért nagyobb a Capella felszíne, mint a Napé.
(ii) becsülje meg, hányszor akkora a luminozitása, mint a Napé.
(iii) fejezze ki a Capella sugarát a Nap sugarával.
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Megoldás
(ii),(iii): A fenti diagramról leolvasható, hogy
TC  T N

és L C  80 L N ;

A csillagokat abszolút fekete testnek tekintve, a Stefan-Boltzmann törvényt alkalmazva
2

LC
A T4  R 
 C C4   C   80 ;
LN
AN T N  R N 
RC  9 R N .

(b) A Vega csillag látszólagos magnitúdója 0,0. A spektroszkopikus parallaxis
módszerével határozza meg a Vega távolságát (parsecben).
Megoldás:
A látszólagos és abszolút magnitúdók valamint a parsecben kifejezett távolság
összefüggése:
m  M  5 lg

d
,
10

ahol az M abszolút magnitúdó az ábráról leolvasva 0,5. Innen
lg

d
0 , 0  0 ,5

  0 ,1;
10
5
d  8 pc.

TÁVOLSÁGMÉRÉS, DOPPLER-ELTOLÓDÁS, A VILÁGEGYETEM TÁGULÁSA,
HUBBLE-ÁLLANDÓ
A középiskolai tananyag kevés alkalmat ad annak érzékeltetésére, hogy a tudomány nem
lezárt ismeretanyag, sok a nyitott kérdés, feltételezés, igazolásra váró elmélet. A kozmológia
kérdésfelvetései ebbe az izgalmasan bizonytalan világba engednek bepillantást.
A Nemzetközi Érettségi természettudományos tantárgyainak követelményrendszerében a
tudományos ismeretszerzés fontos, elsajátítandó velejárója, hogy tisztában legyünk a
korlátokkal: a törvényszerűségek érvényességi körével csakúgy, mint azzal, hogy mennyire
megbízható eredményt engednek meg az eredendően pontatlan mérési adatok vagy a
számolási feladatban megadott értékek.
Az alábbi két feladat szembeállít egy olyan esetet, amikor alkalmazható egy törvény
(Hubble törvénye) és egy olyan esetet, amikor nem. Az elsőben a grafikonra illesztett egyenes
meredekségének pontatlansága csak egy értékes jegyre megadott eredményt indokol. (Ennél
többet is kell tudniuk a tanulóknak: Ha a mért értékek becsült hibája meg lenne adva, meg
kellene tudniuk határozni a meredekség hibáját, abból pedig a kérdésre adott válasz hibáját.)
FELADAT a [7] vizsgafeladatsorból
(a) Az alábbi grafikon néhány galaxis távolodási sebességét mutatja a Földtől való
távolságuk függvényében. Illesszen egyenest az ábrára, és határozza meg belőle
(i) a H0 Hubble-állandót,
(ii) a Világegyetem korát.
Megoldás
(i),(ii): A Hubble-állandó a grafikonra illesztett egyenes meredeksége:
H 0  70 kms  1 Mpc

1

d

 2 ,3  10  18 s  1 ;

Állandó tágulási ütemet feltételezve v  t  H 0 d , vagyis
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t

d
1

 4 , 4  10 17 s  1, 4  10 10 év.
v
H0

(b) Egy spektrumvonal hullámhossza laboratóriumban megmérve 390,0 nm. Ugyanennek a
vonalnak a hullámhossza egy galaxis spektrumában 395,8 nm.
(i) Határozza meg a galaxis távolodási sebességét.
(ii) A grafikon segítségével becsülje meg a galaxis távolságát.

Távolodási
sebesség
(kms–1)

Távolság a Földtől (Mpc)
Megoldás
(i),(ii):A Doppler-eltolódásra vonatkozó összefüggésből
vc


3 , 0  10 8  5 ,8

 4500 kms

390 , 0
d  70 Mpc .

1

;

(c) A H0 Hubble-állandó értéke egyes csillagászok szerint a 60-tól 90 km s–1 Mpc–1-ig
terjedő intervallumba esik.
(i) Miért ütközik nehézségekbe a H0 állandó pontos meghatározása?
(ii) Nevezzen meg egy okot, amiért jó lenne ismerni H0 értékét.
FELADAT a [8] és [9] vizsgafeladatsorokból
A Földről nézve távcsövön keresztül az éjszakai égbolt ugyanazon részéről két felvételt
készítünk, hathónapos időközzel egymás után. Amikor a két képet összehasonlítjuk, azt
látjuk, hogy az egyik csillag kissé eltolódott a többihez képest.
(a) Mire következtethetünk az eltolódás tényéből?
(b) Miért nem határozható meg ennek a csillagnak a távolsága a Hubble-törvényből?
Milyen objektumokra alkalmazható Hubble törvénye?
(c) A csillag megfigyelt szögeltolódása θ (rad), a Föld pályasugara d. Ábra segítségével
mutassa meg, hogy a csillag D távolságát kis θ esetén a D ≈ d/θ képlet adja meg.
(d) Az Antares csillag parallaxis-szöge 5,0·10–3 ívmásodperc. Határozza meg a távolságát.
Megoldás:
A (c) kérdésben bizonyított összefüggés alapján a távolság
D

1 pc
 200 pc  200  3, 26  9, 46  10 15  6 , 2  10 18 m .
5, 0  10  3
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1 CSE


 4 ,13  10 7 CSE  6 , 2  10 18 m . 
D 
8
2 , 42  10 rad



A MÉRÉSI PONTATLANSÁG KEZELÉSE, KEREKÍTÉSEK
A fenti feladatokból is látható, hogy az eredmény kerekítése igazodik a megadott adatok
pontosságához. Ha a vizsgázó ettől lényegesen eltér, pontlevonást kap. Bár a mérési
adatokból való következtetés egyre inkább helyet kap a hazai rendszerű érettségiben is, az
adatsor általában „túl szép” ahhoz, hogy igaz legyen, és a kiszámolt eredmény észszerű
kerekítése sem követelmény. A matematika-érettségiben még az is rendszeresen előfordul,
hogy egyenesen a feladat szövege írja elő, melyik helyi értékre kerekítsünk – nem feltétlenül
összhangban a bemenő adatok által indokolt pontossággal.
Amikor a hazai középiskolai fizikaoktatásból az IB programba bekerülő diákok a
megfelelő számú értékes jegyre való kerekítés (illetve méréseknél a hibaszámítás)
követelményével találkoznak, kezdetben berzenkednek ellene. Felesleges bosszantásnak
érzik, nehezen szabadulnak attól a tévképzettől, hogy minél több jegyet lemásolunk a
számológép kijelzőjéről, annál pontosabb eredménynek örülhetünk. Sokan úgy érzik, hogy a
pontatlan válasz hamis válasz: ha nem tudjuk pontosan, akkor nem oldottuk meg a feladatot.
Ezt a követelményt tehát nem elég közölni a tanulókkal. Elsajátítása jelentős szemléletbeli
változást igényel, ehhez pedig időre van szükség. Kételkedő kérdéseiket újra és újra felteszik,
a szemléletváltozás előbb-utóbb azonban megtörténik, és a diákok elkezdik magától értetődő
természetességgel kezelni a pontatlanságot, sőt, felháborodnak, ha valahol (például a
televízióban) következetlenséget látnak e téren.
KONKLÚZIÓ
A Nemzetközi Érettségi programja számos, a hazai fizikaoktatásból hiányzó, de könnyen
átvehető vonzó elemet tartalmaz. Ezek közül a fenti összeállítás a következőket igyekezett
érzékeltetni: 1. Választható témák: A tanult törvényszerűségek néhány újabbal kiegészítve
érdekes új területekre engedhetnek bepillantást (asztrofizika, klímaváltozás, kommunikációs
eszközök, orvosi alkalmazások, digitális technológia, stb.), egyúttal segítve a hagyományos
témakörökben megszerzett tudás elmélyítését.
2. A mért és számolt eredmények
pontatlanságának következetes kezelése: A kerekítés pontossága nem technikai kérdés, a
mélyebb megértéshez mindig tisztában kell lennünk azzal, hogy amit tudunk, azt honnan
tudjuk, és mennyire pontosan tudjuk.
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VII.4. ÚJ UTAK KERESÉSE (SZAKMÓDSZERTAN)
MIT TUDNAK A KÖZÉPISKOLÁSOK AZ ENERGIÁRÓL? EGY FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
WHAT DO SECONDARY SCHOOL STUDENTS KNOW
ABOUT ENERGY? – RESULTS OF A TEST
Juhász András 1, Nagy Péter 2
1

ELTE, TTK, Anyagfizikai Tanszék
2
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
16 középiskola, összesen 374 végzős diákját kérdezve vizsgáltuk a a természettudományos
energia-fogalom tanításának eredményességét. A 15 feleletválasztós tesztkérdés és az egyetlen
szabadon fogalmazott választ kívánó feladat más-más oldalról közelített az energia
problémaköréhez. A tesztet elektronikus formában, az iskolai számítógépeken dolgozva
töltötték ki a tanulók. A kérdésekhez az interneten keresztül – jelszóval védett oldalon lehetett
hozzáférni, tanári felügyelet mellett. Az eredmények statisztikai értékelését a pedagógiai
méréseknél elterjedten használt SPSS programmal és a műszaki-természettudományi
tudományterületeken népszerűbb Excel-ben is elvégeztük. Az eredmények alapján a végzős
középiskolások átlagos teljesítménye alig 20-30 %. Ezen belül jól érzékelhetők a leginkább
problematikus területek. Ez utóbbiak eredményesebb tanítására vonatkozóan néhány
javaslatot is megfogalmazunk.
BEVEZETÉS
Az energia a fizika egyik legfontosabb és egyben legsokoldalúbb absztrakt fogalma,
amelynek tartalmát a középiskola egész ideje alatt fokozatosan bővítjük és elmélyítjük.
Alapvető jelentősége miatt alkalmas a végzős középiskolások diszciplináris fizikatudásának
mérésére. Bár a diákok energiával kapcsolatos tudását alapvetően az iskolai fizika-oktatás
határozza meg, a fogalom összetettségének és fontosságának tudatosításához a többi
természettudományos tantárgy és a technika is érdemben hozzájárul. Ilyen vonatkozásban az
energiához kapcsolódva vizsgálható a tanulók interdiszciplináris szemlélete, továbbá az
elméleti ismeretek és a mindennapi technika összekapcsolása. Az energia azonban nem csak
az iskolai szaktárgyak és a reál szaktudományok központi fogalma! Átszövi
mindennapjainkat, naponta találkozhatunk vele a médiában, a gazdasági, politikai,
egészségügyi és életviteli kérdések kapcsán is. Ezeken a területeken jelentése már nem olyan
egyértelmű, mint a természettudományokban, hanem többnyire meghatározatlan, homályos,
nehezen körülírható. Az sem ritka, hogy az iskolából ismert fogalmakat jelentésbeli
csúsztatásokkal üzleti célból áltudományosan, tudatos megtévesztésre használják. Nagyon
fontos, hogy az energiáról az iskolában tanultak, a mindennapi életben is segítsenek
eligazodni. A természettudományos tantárgyaknak tehát úgy kell felépíteniük az energia
fogalomkörét, hogy kialakuljon a diákokban a készség, amivel a pontatlan fogalmazásból is

354

Fizika – Új utak keresése (szakmódszertan)
felismerik, mikor rejlik tudományos tartalom a közlés mögött és mikor állunk szemben
zavaros, féltudományos igazsággal, babonával, esetleg tudatos csalással, kóklerséggel.
Felmérésünkben ez utóbbi készség meglétét is vizsgáltuk.
Napjainkban két alapvető formát használnak teszt jellegű felmérésékhez: a „hagyományos”
nyomtatott munkalapot, illetve a számítógépen on-line kitölthető elektronikus formát.
Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai, mi az on-line számítógépes megvalósítás mellett
döntöttünk. Ennek vitathatatlan előnye a mai fiatalokhoz közelebb álló interaktív megjelenési
forma, a rugalmas alakíthatóság, de mindenek előtt a közvetlen elektronikus adatkezelés és
kiértékelés lehetősége. Hátránya, hogy csoportos íratás esetén a géptermi zsúfoltságból eredő
kooperáció nehezen zárható ki, csakúgy, mint és az internetről történő adatnyeréses csalás
kézenfekvő lehetősége. Az on-line tesztek esetén fontos a titkosság biztosítása is.

A teszt egy képernyőrészlete
A teszt konkrét megvalósítása web-es űrlappal történt, igyekeztünk felhasználóbarát,
áttekinthető és figyelemfelkeltő, esztétikus formát készíteni. A statikus HTML kódon kívül
két dinamikus kódrészletre is szükség volt. Egy javascript rutin biztosította, hogy a teszt
kitöltése után a diák azonnali visszajelzést kaphasson a munkájáról: egy felugró ablakban
megjelenik a válaszok részletes értékelése. A teszt válaszainak az adatbázisba történő
elküldése pedig egy PHP modul feladata. Szintén PHP parancsfájl biztosította a teszt
jelszavas védelmét is.
A teszt első 15 feladatában a kérdés megfogalmazása után a diákoknak választani kellett a
felkínált válaszok közül. Hat olyan feladat szerepelt a felmérésben, ahol mennyiségi
eredmény felismerését vártuk. Ez a tanult fizikai alapösszefüggések alkalmazását, egyszerű
számítások, logikai megfontolások, ill. nagyságrendi becslések elvégzését kívánta. (A diákok
természetesen használhattak kalkulátort, vagy akár papíron is elvégezhették a szükséges
számításokat.) Kilenc feladatra kvalitatív választ kívánt. Több kérdés foglalkozott az
energiafajtákkal és az energia-megmaradás törvényének ismeretével, négy kérdés igényelt
interdiszciplináris ismereteket. Négy kérdés vizsgálta a fizikában tanultak mindennapi,
gyakorlati alkalmazását. Sajátosan fizikai szemléletet és tudásanyagot öt feladat kívánt. Két
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kérdéssel teszteltük a tudományos kijelentések és az áltudományos állítások
megkülönböztetésének képességét. A tesztkérdésekre 7 különböző válasz közül kellett
megjelölni az egyetlen jó választ. Minden esetben lehetséges opciót jelentett a tájékozatlanság
őszinte beismerése: „nem tudom a választ”. A diákok a megíráskor tisztában voltak a
kérdések értékelésének módjával. A teszt kiértékelésékor a jó válasz megjelölése +P pontot
ér, a rossz válasz –P/5 pontot, míg a tájékozatlanság őszinte beismerése nulla pontot (így
teljesül, hogy a véletlenszerűen megjelölt válaszok esetén a kapott pontok várható értéke nulla
legyen). Ezen kívül tudták azt is, hogy az egyes tesztkérdések P pontszáma eltérő. A
számításokat igénylő kérdések esetén a jó válasz 2-3 pontot ért, a kvalitatív megoldások 1
pontot értek. Így tökéletes megoldás esetén 22 pontot lehetett szerezni, míg minden kérdésre
rossz választ jelölve -4,4 pont adódott.
A tesztkérdések ismertetése és az eredmények diszkutálása többszörösen meghaladja jelen
dolgozat kereteit, az alábbiakban csak néhány önkényesen választott példát tárgyalunk.
NÉHÁNY FELELETVÁLASZTÓS TESZTKÉRDÉS ÉS AZ EREDMÉNYEK

A mechanika newtoni szemléletéhez kapcsolódó munkatétel alkalmazásának képességét
vizsgálja: Az autó sebességétől négyzetesen függő kinetikus energiát a fékúttal lineáris
kapcsolatban lévő súrlódási munka emészti fel. A feladatban szereplő fogalmak (kinetikus
energia, súrlódási munka, munkatétel) a középiskolás törzsanyag részei, hasonló feladatok,
feltehetően, minden iskolában szerepelnek a mechanika tanítása során. A jó válaszok aránya
mégis mindössze 22,7 %! A diákok 4%-a ismerte be, hogy nem tudja a megoldást, a többiek
feltehetően úgy érezték, megtalálták a jó választ. A döntő többség (46,5%) a rossz „b” válasz
jelölte meg, triviálisan lineáris kapcsolatot feltételezve a sebesség és a fékút között! Könnyen
tetten érhető a feladatra alkalmazott gondolatmenetük csapdája. Tipikus példája ez a kellő
következetességgel végig nem vitt logikának: a legtöbb diák tudja, hogy az út az
átlagsebesség és az idő szorzata, és a jelen feladat esetén könnyen átlátja, hogy az
átlagsebesség kétszeresre nő, de azt a másik nyilvánvaló tényt, hogy (azonos lassulás mellett)
a fékezési időtartam is kétszeresére nő már figyelmen kívül hagyja. Ez a „gondolati csapda”
kerülhető el a munkatétel alkalmazásával, érdekes, hogy tudván, hogy „energia-tesztet” írnak,
mégis milyen kevesen használták itt az energia fogalmát.
Az eredmény azt igazolja, hogy minden fizikatanári igyekezet ellenére a fizikában tanultak
csak a tanulók kis hányadában „írják felül” a legegyszerűbb hétköznapi szemléletet. Egészen
bizonyos, hogy a kérdésre rossz választ adók döntő része az arisztotelészi szemlélettel él a
köznapokban.
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A fizikatanítás fontos feladata a tárgyi ismeretek átadásán túl az analitikus gondolkozás
fejlesztése, a mennyiségi következtetések kompetenciájának kialakítása is. E gyakorlati tudást
vizsgálta a feladat.
A megoldás első lépéseként értelmezni kellett a számlát. A gázszámlát a mérőórával mért
elhasznált gáztérfogat (m3) alapján, a fűtőérték (MJ/m3) és az egységár (Ft/MJ)
figyelembevételével számított energiáért fizetünk. Ehhez jön még járulékos költségként az
éves szolgáltatási alapdíj egy hónapra eső része, és az ÁFA. A számlázás logikájának
megértése után a számláról leolvasható adatok alapján kellett elvégezni az egyszerű számítást,
és az eredménynek megfelelő összeget a választható kínálatból kikeresni. Ez feladat
rutinmegoldása. Némi logikával és a nagyságrendi megfontolásokkal azonban részletes
számítás nélkül kiválasztható a jó megoldás.
A tesztet kitöltő 374 diák közül 108 fő (28,9%) jelölte meg válaszként a jó megoldást, 22
% a másik öt számjegyű értéket választotta, ami azt mutatja, hogy ha nem is kalkuláltak jól,
de legalább figyeltek, hiszen a számla „elmosódása” ellenére a számjegyek száma
meghatározható. A kitöltők közel 50%-a a közelébe sem került a helyes eredménynek.
A feladat alapján levonható a következtetés, hogy hasonlóan egyszerű köznapi
alkalmazásokat is gyakoroltatni kell. (Természetesen az is igaz, hogy a közüzemi számláknak
olyanoknak kellene lenniük, hogy azt már 8 általános iskolai végzettséggel könnyen meg
lehessen érteni és ellenőrizni.)
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A látszólag periférikus kérdés igen fontos természetszemléleti kérdést vizsgál, a
termodinamika II. főtételének energetikai vonatkozását. A jó válaszok aránya mindössze
14,2%, az egész felmérést tekintve is a leggyengébb. A rossz eredmény egyrészt
magyarázható azzal, hogy a II. főtétel komplex megértése fogalmilag nehéz, különösen a 9.
évfolyamon, ahol a legtöbb iskolában tanítják a hőtant. Ennek következménye, hogy a II.
főtételt általában nagyon leegyszerűsítve tanítjuk. Megelégszünk annyival, hogy a törvény a
termikus folyamatok irányát rögzíti, azaz két különböző hőmérsékletű, termikus kapcsolatban
lévő két testek esetén, spontán módon mindig a melegebb test ad át energiát a hidegebbnek. A
II. főtétel korábbi évtizedekben szokásos megközelítése - a hőerőgépek hatásfokának
vizsgálatán keresztül- szinte elfelejtődött. Megfontolandó lenne a visszatérés. Már csak azért
is, mert gyakorlati szempontból jóval fontosabb üzenete van, mint annak a gyerekek számára
trivialitásnak tűnő megállapításnak, hogy „a melegebb test hűl, a hidegebb melegszik”.
(megtanulják, de nem igazán értik, miért olyan fontos ez a II. főtételnek nevezett állítás.)
A társadalmi kulcskérdésnek számító „energiatudatosság” szempontjához szintén a
hatásfok problémájának tárgyalásával kerülünk közelebb. Természetesen, amikor ezt a
javaslatot felvetjük, nem arra gondolunk, hogy a feladat 9. évfolyamon megoldható, sokkal
inkább arra, hogy a természettudományos tantárgyak diszciplináris tanításának lezárásaként
érdemes lenne bevezetni az érettségi évében egy szintetizáló „integrált” természettudományos
tantárgyat, aminek keretében a főtételek energetikai tárgyalása már megoldható lenne.
(Megjegyezzük, hogy az ELTE Természettudományos Oktatásmódszertani Centrumának
munkacsoportja által készített és a Minisztérium által 2010.-ben elfogadott „Integrált
szemléletű fizika kerettanterv” a gimnáziumok számára” kidolgozott tantervének kéziratában
ilyen integrálva lezáró tantárgy tematikája is szerepel.)
A leggyakoribb válasz szerint (45,2%), a gombelem energiája „az alkatrészek mozgási
energiájává alakul”. Ez a tipikus rossz válasz azért érdekes, mert annak ellenére adódott, hogy
lényegében tárgyi ismeretek nélkül, pusztán logikai alapon kiszűrhető lett volna. A kérdésben
egyértelműen benne van, hogy a választ arra az állapotra kell megjelölni, amikor már az „óra
végleg megállt”, azaz mozgó alkatrész nincs, és így mozgási energia sem lehet. Nehéz utólag
megmondani, mi van a háttérben: a fegyelmezett logikai gondolkodás hiánya, az olvasás és
szövegértés nehézségei, esetleg mindkettő?
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A természettudományos oktatás fontos feladata –a tényszerű ismeretek átadásán túl- a
tudomány „működésének” bemutatása is. A tudósok által felismert és megfogalmazott
törvények igazolásában döntő szerepe van a kísérleteknek. A feladat a modern fizika kapcsán
gyakran idézett relativitás-elmélet egyik fontos tételének kísérleti igazolásával kapcsolatban
tesz fel konkrét kérdést. A relativitás-elmélet emelt szintű érettségi követelmény, a jó választ
jelentő „tömegdefektus” jelensége azonban a magfizika törzsanyagának része, a jó válasz
megadásához nem szükséges a relativitás-elmélet tételes ismerete. Örvendetes, hogy a
felkínált megoldások közül a helyes választ jelölték be legtöbben (30,5%). Aggasztó azonban,
hogy a többség nincs tisztában azzal, hogy kísérleti megerősítés nélkül a fizikában egyetlen
kijelentés sem fogadható el törvény értékűnek.
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A feladat megoldása a klasszikus és modern fizikában tanult ismeretek összekapcsolását,
némi geometriai szemléletet és ezeken alapuló viszonylag összetett számítást igényelt. Ez
utóbbit nehezítette a számok normál alakjának használata is. A feladat relatív nehézségével
összhangban a jó válaszok aránya nem érte el a 18%-ot, a kérdést elutasítók aránya
megközelítette a 10%-ot.

A kérdéssel arról kívántunk tájékozódni, mennyire tudják megkülönböztetni az érettségi
előtt álló diákok a természettudományos tantárgyakban tanult „tudományos” energia-fogalmat
a médiákban és a közbeszédben gyakran előforduló, más tartalommal bíró, de alaktanilag
hasonló szóhasználattól. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert igen gyakran, szerepel az energia
áltudományos okoskodásokban, illetve gyanús találmányok anyagi érdekű reklámozásában.
A diákok kb. harmada jelölte meg a jó választ, ami most egyben a legnagyobb relatív
gyakoriságot is jelenti. Erősen kétséges, hogy a jó választ megjelölők többsége valóban értené
a kötött állapotok fogalmát és jelentését, valószínűbb, hogy csak azt jelölték meg, amelyik
leginkább „tudományos” hangzású, legkevésbé „kommersz” jellegű válasz volt. 18 diák
(4,8%) beismerte, hogy nem tud választani. A diákok abszolút többsége rosszul válaszolt.
Közel egyforma arányban (10-15 % relatív gyakorisággal) jelölték meg az összes felkínált
rossz választ. A feladat tükrében egyértelmű, hogy a fizika tanítása során jobban kell figyelni
arra, hogy diákjainkban tudatosuljon, hogy a hétköznapi életben gyakran egészen más
tartalommal használják (gyakran tudatos megtévesztés céljával is) a természettudományokból
ismert fogalmakat.
Végezetül röviden szólnánk a statisztikai értékelésről. Az egyes kérdésekre adott válaszok
gyakoriság-eloszlását a fenti példákban már láthattuk, igen fontos és hasznos információk
nyerhetők belőlük. A diákok teljesítményét a szerzett pontszámok alapján elemezhetjük (a
bevezetésben leírtuk a pontszámok kiosztásának metódusát). Az alábbi ábrán mutatjuk be a
legfontosabb statisztikai jellemzőket, valamint a gyakoriság-eloszlást szemléltető
hisztogramot. Fontos kiemelni, hogy a tapasztalatok szerint a tesztjellegű felmérések
teljesítmény-eloszlása többnyire nem szimmetrikus. Pozitív ferdeségű (jobbra ferde) eloszlást
olyan esetekben kapunk, amikor a teszt túlságosan nehéz a vizsgált csoport számára, negatív
ferdeségű (balra ferde) eloszlást pedig, ha a túlságosan könnyű. Esetünkben a ferdeség +1-hez
közeli értéke és a hisztogram alakja is arra mutat, hogy a teszt megoldása nehéz az átlagos
tanuló számára.
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Szerzett pontszám statisztika és hisztogram
A tesztnek azt a tulajdonságát, hogy valóban azt méri-e, amit mérni akarunk, validitásnak
(érvényességnek) nevezzük. A jelen tesztünk esetén a validitást nem tudjuk értékelni, mert
ahhoz vagy standardra vagy más – szintén az energia-fogalom ismeretét mérő – mérésekre
lenne szükség, amelyek nem állnak rendelkezésünkre. A teszt fontos jellemzője a reliabilitása
(megbízhatósága), ami azt fejezi ki, hogy mennyire jó a mérés. A reliabilitást az eredmények
alapján megvizsgáltuk (ehhez csak saját mérésünkre van szükség). A reliabilitásra
legelfogadottabb mérőszám az ún. Cronbach-alfa, képlete:
k



cov
var

1   k  1 

cov
var

ahol k a tételek száma a skálában (a tesztkérdések száma), cov a tételek (tesztkérdések)
közötti átlagos kovariancia, var pedig a tételek átlagos varianciája.
A 15 feleletválasztós tesztkérdést tartalmazó felmérésünkre adódó Cronbach-alfa értéke
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0,696

15

A kapott 0,7-hez közeli érték - a jelen teszt esetén, amely a konkrét tudás (ismeret) mellett
képesség és attitűd mérését is szolgálja - kifejezetten magas megbízhatósági szintre utal.
Az egyes feladatok megoldásának és az egész teszt eredményének kapcsolatát a korreláció
jellemzi. Ez a két valószínűségi változó közötti (lineáris) kapcsolat szorosságát fejezi ki,
leírására legelterjedtebb az ún. Pearson-féle korrelációs együtthatót használják. Elvégeztük a
tesztkérdések közötti korreláció analízisét is, de ennek részletes bemutatása jelen tanulmány
kereteit meghaladja. Ha a vizsgált két valószínűségi változó egyike dichotóm (bináris) jellegű,
akkor az ún. pontbiszeriális korrelációt használjuk. A pontbiszeriális korreláció segítségével
jellemezhető a bináris változó (esetünkben helyes-helytelen válasz) értékei és a másik változó
(jelen esetben az elért összes pontszám) nagysága közötti kapcsolat.
Pontbiszeriális korreláció
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11.
0,59 0,54 0,34 0,46 0,37 0,41 0,53 0,47 0,44 0,39 0,35
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RÖVID, FOGALMAZOTT VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADAT
A feladattal azt kívántuk vizsgálni, hogy mennyire tudják kapcsolatba hozni, illetve
megkülönböztetni a diákok az iskolában tanultakat és a hétköznapi életben, a sajtóban,
médiában gyakran hallott kijelentéseket. Miként tudják véleményüket önállóan
megfogalmazni. (A válaszokat a kérdés után a számítógépes munkafelület erre fenntartott
részébe kellett begépelni a tanulóknak).
A feladat:
A sajtóban gyakran olvashatunk arról, hogy elfogynak energiakészleteink, ugyanakkor
fizikaórán az energia-megmaradásról tanulunk, (azaz, hogy energia nem keletkezik és nem fogy
el, az energia megmarad).
Néhány mondatos válaszban oldd fel az ellentmondást!

Értékeléskor a válaszokat kategóriákba sorolva csoportosítottuk és minősítettük.
A 374 diák közül 112 fő nem írt semmit a szövegmezőbe, vagy beismerte, hogy nem tud
hozzászólni a problémához, 8 diák komolytalan választ adott be. A feladat megoldásával
érdemben 254 tanuló (68 %) foglalkozott.
41 válaszból (11%) egyértelműen látszik, hogy írója érzi a különbséget a fizikában
megtanult energia-megmaradás tétele és a köznapi életben emlegetett energia fogyása között,
érti, hogy az energia-megmaradás tétele általánosan minden energiafajta összmennyiségének
állandóságát mondja ki zárt rendszerben, ezzel szemben az energiaválság speciálisan a
technológiai folyamatok szempontjából értékes ún. nem megújuló, fosszilis eredetű
energiahordozók korlátozott mennyiségére vonatkozik. A technológiai folyamatok során az
ezekben az energiahordozókban tárolt energia nem tűnik el, hanem olyan energiafajtákká
alakul, ami már számunkra nem hasznosítható. Az eszerint elfogadható válaszok
természetesen tartalmi mélységükben és megfogalmazásuk szakszerűségében is eltérőek.
Érdemes megjegyezni, hogy mindössze egyetlen válaszban van közvetlen utalás a II. főtételre.
52 válasz (13%) formálisnak tekinthető, kontextus nélkül idézi a energiáról tanult
szöveget, miszerint : „energia nem vész el, csak átalakul”.
15 válaszból kiderül, hogy írója nem fogadja el az energia-megmaradás tételét. Többen a
felvetett probléma látszólagos logikai ellentmondásával indokolják véleményüket, de vannak,
akik történelmileg tartják túlhaladottnak a régi időkben kimondott megmaradási tételt.
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A válaszokból egyértelműen mutatják, hogy a környezeti problémákkal kapcsolatos
kérdések az iskolában és a médiában egyaránt kiemelt szerepet kapnak. Szinte alig volt olyan
válasz, ami ne tért volna ki a fosszilis energiahordozók veszélyeire és ne hangsúlyozta volna a
megújuló energiák szerepét. Érdekes, hogy a nukleáris energiát alig említik az
energiaprobléma lehetséges megoldásaként. Figyelemre méltó, hogy az energiaprobléma
vonatkozásában teljes mértékben hiányzik a mennyiségi szemlélet, ami az igények és a
megújuló forrásokból reálisan kitermelhető energia mennyiségének tükrében tekintené a
problémát. A középiskolai fizikaoktatás fontos feladata lenne e mennyiségi szemlélet
fejlesztése, annak tudatosítása, hogy a megújuló források „energiasűrűsége” csekély,
kiaknázása drága és nehéz. Hasonlóan fontos feladat lenne a természettudományos szemléletű
kockázatelemzés szemléletformáló bemutatása is.
ÖSSZEGZÉS
Felmérésünk tapasztalatai szerint az energiával kapcsolatos fizikatanításunk eredménye a
kívánatostól messze elmarad – átlagban 15-20 %. Feltételezzük, hogy a fizika más
területekein sem sokkal jobb. Meggyőződésünk szerint az eredményesség javításához tantervi
és módszertani változásokra lenne szükség.
A tantervi szinten kiemelt figyelmet kellene fordítani az életkori sajátosságokra, a kognitív
képességek fejlődésére. A termodinamika általános érvényű főtételeinek tanítása például
érettebb gondolkozást és absztrakciós képességeket igényel, ezért a mainál később lenne
célszerű tanítani. A helyi tantervek szintjén erőfeszítéseket kell tenni a természettudományos
tárgyak kereszttantervi koncentrációjára. A fizika tanítása során több gyakorlati példára,
hétköznapi alkalmazás bemutatására lenne szükség. Nagyon hasznosnak tartanánk a
szaktárgyi természettudományos oktatás lezárásaként egy integrált szellemű tantárgy
bevezetését, amelynek kiemelt célja lehetne azoknak a kérdéseknek a feldolgozása, amelyek
az ember és a természet viszonyát, az ezzel kapcsolatos globális problémákkal foglalkoznak.
Módszertani szempontból a tanulók motiválását és az ebből adódó aktivitást tartjuk a
legfontosabbnak. Ebben a kísérletezés és a fizika mindennapi alkalmazásainak bemutatása
játszhatja a döntő szerepet.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megköszönjük az ELTE Fizika Doktori Iskola „A fizika tanítása” programjában résztvevő
kollégáknak a feladatok előzetes véleményezésében nyújtott segítségét, valamint Bérces
Györgynek, Tasnádi Péternek és Tél Tamásnak a feladatok szakmai lektorálását. Köszönjük
továbbá minden kolléga segítségét, akik vállalták, hogy diákjaikkal megíratják a tesztdolgozatot.
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A FIZIKAI FOGALMAK MEGÉRTÉSÉNEK HIÁNYOSSÁGAI
EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN
WEAKNESSES IN THE UNDERSTANDING OF THE
PHYSICAL CONCEPTS IN VIEW OF A SURVEY
Radnóti Katalin
ELTE TTK Fizikai Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
A bolognai rendszerű képzés bevezetése óta gyakorlat, hogy a fizika illetve a mérnöki
szakokra felvételt nyert diákok az oktatás megkezdése előtti héten fizika tárgyból felmérő
dolgozatot írnak. A dolgozat célja a felsőoktatásba belépő diákok fizika tudásszintjének
vizsgálata. 2009-ben 2185fő vett részt ebben a felmérésben. Jelen írás első részében a
dolgozatok összesített eredményeit mutatom be. A második részben néhány feladat megoldása
során elkövetett jellegzetes tanulói hibákat elemzem. Végül néhány javaslatot fogalmazok
meg.
BEVEZETÉS
A világban egyre többen foglalkoznak olyan szakmódszertani kérdésekkel, a kifejezetten
ilyen jellegű kutatásokkal foglalkozó tanszékek munkatársai, mint a különböző fontos
fogalmak alakulása a gyermeki világkép fejlődése során, a különböző differenciálatlan
képzetek, és azok elkülönülése az oktatás során. Hogy, csak néhány példát említsek, a
sebesség – gyorsulás, a lendület –erő, az energia – erő, feszültség – áramerősség, fogalmak
keveredése a tanulók gondolkodásában [1]. A fenti fogalmak elkülönülése sok esetben még a
12. évfolyam végére sem történik meg, mely még a felsőoktatásba érkező első éves hallgatók
dolgozatainak elemzései során is kimutatható.
A téma további hazai kutatása azért is fontos, mivel az alapfogalmak megfelelő
bevezetésével, azok tanulói munkában való használatának rendszeres vizsgálatával, sokat
lehetne segíteni a fontos összefüggések megértésében, és ezzel a fizika megszerettetésében, a
pályaválasztó diákok körében a természettudományos, illetve mérnöki szakok
népszerűségének növeléséhez [2].
A VIZSGÁLAT CÉLKITŰZÉSEI
 Annak vizsgálata, hogy a felsőoktatásba belépő hallgatók milyen tudásszinttel
érkeznek, és az megfelelő-e a választott szak követelményeinek?
 A felvételi pontszám megfelelő információt ad-e a hallgatók tudásáról?
A VIZSGÁLAT LEBONYOLÍTÁSA
A hallgatók egy 60 perces dolgozatot írtak a regisztrációs hét folyamán, tehát abban az
időben, amikor a felsőoktatási intézmény még nem „avatkozott bele” a képzésbe. A kérdések
összeállításánál azt tartottuk szem előtt, hogy a felsőoktatás számára fontos, a sikeres
előrehaladáshoz szükséges tudásanyag meglétét vizsgáljuk meg. A dolgozat kifejezetten a
középiskolából hozott, ott elsajátítandó ismereteket térképezte fel. A Függvénytáblázatot nem
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használhatták a hallgatók, mivel azt is szerettük volna megtudni, hogy a legfontosabb
összefüggéseket ismerik-e. Ahol adatokra volt szükség, azokat megadtuk a feladatban.
Az előkészítés során a feladatlap központilag készült el, valamint ehhez részletes
megoldási, javítási útmutatót is mellékeltünk, hogy a pontozás, amennyire lehetséges,
egyforma szempontok szerint történjen. Minden intézmény saját maga szervezte a dolgozatok
megíratását és javítását az egységes útmutató alapján. A kollégák az eredményeket egy
központilag előkészített Excel táblában rögzítették és ezeket küldték vissza feldolgozásra.
A KIRÉTÉKELÉS MÓDSZERE
Az adatok feldolgozása Excel táblázatkezelő program segítségével történt. A dolgozatok
megoldásait a demográfiai adatokkal együtt egy táblázatban numerikusan kódoltuk. A
kiértékeléshez szükséges válogatásokat, összesítéseket, átlagokat az előre programozott
makrók segítségével végeztük el. Összesen 16 csoport írta meg a dolgozatot, a kollégák ennyi
Excel fájl-t küldtek. Ezeket mind külön – külön is kiértékeltem és néhány grafikonnal,
szöveges elemzéssel együtt visszaküldtem a kollégáknak további elemzésre, illetve a táblázat
statisztikai része segítségével további összefüggések is vizsgálhatók voltak.
A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
A dolgozat felépítése a következő volt:
- 14 darab tesztes kérdés
28 pont
- 2 számításos feladat (8+14) 22 pont
A dolgozatra maximálisan 50 pontot lehetett szerezni. Az eredmények eloszlása az 1. ábrán
látható.

1. ábra. A felsőoktatásba belépő hallgatók fizikatudása.
Amint az eloszlásból látható, a dolgozat elég gyengén sikerült. A teljesítési átlag 47%.
Elemzésünk során több háttérváltozó függvényében is vizsgáltunk a tanulói
teljesítményeket, többek közt azt is, hogy a hallgatók milyen pontszámmal érkeznek a
felsőoktatásba.
A felvételi pontok és a dolgozatban elért pontok összefüggései a 2. ábrán láthatók.
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2. ábra. A hallgatók által hozott felvételi pontszámok és a fizikadolgozatban elért pontok
összefüggése.
Azt találtuk, hogy a magas felvételi pontszámokkal érkező hallgatók nagyon jó, de nagyon
rossz teljesítményt is tudnak a felmérésben nyújtani. A felmérő során mért eredmények
rámutatnak a felvételi rendszer visszásságaira. Erősen kérdéses, hogy a magas felvételi
pontszám vajon mér-e egyáltalán valamit.
A FELMÉRÉS KÉT ÉRDEKES FELADATA ÉS MEGOLDÁSA SORÁN
ELKÖVETETT JELLEGZETES TANULÓI HIBÁK ELEMZÉSE
Az egyik kérdés a nemzetközi szakirodalomban is szereplő, jellegzetes tanulói tévképzeteket,
félreértelmezéseket vizsgáló kérdés a következő volt:
Mekkora feszültség mérhető az AB pontok között ideálisnak tekinthető
feszültségmérővel a vázolt két esetben? Válassza ki, hogy melyik állítás helyes a
felsoroltak közül! Indokoljon!

1)
2)
a.) 1,5V és 1,5V
b.) 0V és 0V
c.) 1,5V és 0V
d.) 0V és 1,5V
e.) Nem dönthető el, mert nem tudjuk az izzó ellenállását.
17,9%- os volt a feladat megoldottsága.
Csak a c.) válasz jó, hiszen nyitott kapcsoló esetében nincs sehol potenciálesés, tehát a
telep feszültségét mérhetjük. A zárt kapcsoló esetében pedig magának a kapcsolónak alig van
ellenállása, így alig van rajta potenciálesés, így 0 V mérhető. A feladat a nemzetközi
szakirodalomból ismert, az áram és a feszültség fogalmak helyes értelmezését firtató kérdés.
Látszólagos egyszerűsége ellenére sokaknak gondot szokott okozni. A szakirodalomban leírt
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jellegzetes félreértelmezések a magyar diákok körében is megjelentek, amint azt az
eredmények mutatják. Ez még azok körében is okozott nehézséget, akik emelt szinten
érettségiztek és országos döntősök voltak. A legjobb 37 hallgató megoldása 52,7%-os.
Sokan írtak arra a tévképzetre utaló megjegyzéseket, mely szerint, ha nem zárt az áramkör,
akkor nem is lehet feszültséget mérni. Hasonló gondolatmenetek alapján jutottak arra a
következtetésre, hogy csak a d.) válasz lehet a jó. Mivel 5 féle válaszlehetőség volt megadva,
ezért ha véletlenszerűen jelöltek választ a hallgatók, akkor 20%-os teljesítési átlagnak kellett
volna adódnia. Ez alatta van, tehát „tudatos” volt a helytelen válaszadás.
Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy a fizika BSc-re jelentkezett hallgatók közt
kifejezetten szép, teljes mértékben korrekt válaszok is voltak.
A másik elemzésre kiválasztott feladat a következő:
Korunk egyik legnagyobb műszaki teljesítményének számító, a CERN-ben megépített
LHC (Large Hadron Collider = Nagy hadron ütköztető) gyorsítóját az elmúlt évben
kapcsolták be először. A tervek szerint a föld alá helyezett kör alakú 26,7 km kerületű
gyorsítóban 7 TeV (tera = 1012) energiájú protonok fognak keringeni és ütközni. A teljes
kerület mentén 2808 csomagban keringenek a protonok. Egy csomagban 1,15.1011 darab
proton van. (1 eV = 1,6.10-19 J)
 Mekkora egy protoncsomag teljes energiája?
 Ha egy 150 kg tömegű kismotor ekkora mozgási energiával rendelkezne, mekkora
sebességgel mozogna?
 Mekkora a teljes kerület mentén mozgó protonok energiája?
 Mekkora tömegű 25°C fokos aranytömböt lehetne megolvasztani ekkora
energiával? [3].
Adatok: az arany fajhője 126 J/kg°C, olvadáspontja: 1337,6 K, olvadáshője 64,9 kJ/kg.
(14 pont)
Megoldás
a) 7 TeV = 7∙1012 ∙ 1,6∙10-19 = 1,12∙10-6 J egy darab részecske energiája.
Egy csomag energiája tehát: 1,12∙10-6 J ∙ 1,15∙1011 = 1,29∙105 J.
b.) A kismotor sebessége v 

2E

m

(2 pont).

5

2,58  10
= 41,47 m/s ~ 149 km/h.
150

(5 pont).

c) A teljes kerület mentén mozgó összes proton energiája:
Eössz = 1,29∙105 J ∙ 2808 = 362,2 MJ.
(2 pont).
Eössz
E össz  c  m  T  L  m , amiből kapjuk:
m
 1849 kg.
(5 pont).
c  T  L
A feladat megoldása 35,1%-ban volt sikeres. 820 fő nem foglalkozott a feladattal, nulla
pontot kaptak. Ők 25,4%-osra írták a dolgozatot. 292 fő megoldása teljesen jó volt, maximális
pontszámot kaptak. Ezek a hallgatók 86,3%-osra írták meg a dolgozatot.
A feladat megoldása kapcsán nagyon sok érdekes hiba és tévképzet jelent meg.
Többen nem tudták helyesen a mozgási energia képletét, elfelejtettek 2-vel osztani.
Volt, aki a sebességet az F = m.a összefüggésből akarta kiszámolni, majd ebből kifejezte a
„sebességet”, v = F/m – ként. De szerepelt F = v.m képlet is. Találkoztam E = m.a, F = m.v2
/2 illetve F = m.v2 összefüggésekkel is, de a centirpetális erő képletével is, melyek
mindegyike azt mutatja, hogy a hallgatók az energia fogalmát az erővel keverik. Többen
keverték a mértékegységeket is, mint J és N. Volt, aki le is írta, hogy Fmozg. = E1 és N a
mértékegysége. Továbbá szerepelt a Emozg. = a.m.g összefüggés is.
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Nagyon sokan voltak, akinél a mozgási energia m.v , vagyis az energia fogalma teljes
mértékben keveredik az impulzus fogalommal. Ennek a ténynek az az érdekessége, hogy ezt a
korábbi kutatások során csak kvalitatív, szöveges megfogalmazások esetében vizsgálták.
Esetünkben pedig számításos feladatok esetében került elő ez a probléma.
Az olvadáshőről nagyon sokan elfeledkeztek, csak felmelegítették az aranyat az
olvadáspontjára.
Mint azt a bevezetőben írtuk, a Függvénytáblázatot nem használhatták a diákok. Ha
engedtük volna, akkor minden bizonnyal kikeresték volna a megfelelő összefüggéseket.
Ellenben így azt is láthatjuk, hogy mennyire keverednek a diákok fejében a különböző
fogalmak.
NÉHÁNY JVASLAT AZ OKTATÁSIRÁNYÍTÁS SZÁMÁRA
A rossz teljesítmény hosszú időre és sok okra vezethető vissza. Én kizárólag szakmai
szempontok alapján csak néhányat szeretnék kiemelni, melyek rövid távon orvosolhatóak
lennének:
 Azok a diákok, akik tanulmányi versenyeken vettek részt, sokkal jobban teljesítenek.
Javasoljuk, hogy az a diák, aki rangos tanulmányi versenyen /OKTV, Diákolimpia
stb./ (az OKM által meghatározott kritériumok alapján) eredményes, szakirányának
megfelelő felsőoktatási helyre mehessen rögtön, pl. kapjon 480 pontot. Ez komoly
ösztönzést jelentene a diákok számára.
 Javasolom a felvételi pontszámok szakspecifikus számítását, mivel jelen formájában
nem tükrözi a diákok olyan jellegű előzetes tudását, mely szükséges lenne választott
szakjuk eredményes elvégzéséhez.
 A szakirányú érettségi bevezetése.
 Úgynevezett reál osztályok létrehozása, az OKNT ad hoc Bizottságának 2008-as
javaslatának megfelelően [4], a tanárok nagyobb ösztönzése akár anyagilag is, az
iskolai szertárfejlesztés segítése, a fenti céloknak megfelelő pályázatok kiírása.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az adatgyűjtés és kiértékelés társadalmi munkában készült, melyben nagyon sokan vettek
részt. Dolgoztak az egyes intézmények oktatói, hallgatói, sok olyan személy, akinek még a
nevét sem ismerem, de fontosnak tartották felmérésünk sikeres lebonyolítását.
Külön köszönetet mondok Dr. Király Bélának (NYME), aki több éven keresztül a
számítógépes feldolgozásban, szerkesztésében és egyéb szakmai munkában nyújtott komoly
segítségért!
IRODALOMJEGYZÉK
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2002.
2. Radnóti Katalin, Pipek János: A fizikatanítás eredményessége a közoktatásban.
Fizikai Szemle. LIX. évfolyam 3. szám 107-113. oldal, 2009.
3. Cid, R., Cid, X.: Taking energy to the physics classroom from the Large Hadron
Collider at CERN. Physics Education. 44/1. 78-83. p. 2009.
4. Radnóti Katalin: A természettudományi nevelés és a fizikaoktatás helyzete a 2008as tanári felmérés tükrében. Új Pedagógiai Szemle. 2009/3. szám 3-17 oldal. 2009.
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MINÉL ELŐBB ANNÁL JOBB!
THE SOONER THE BETTER!
Molnár Milán, Papp Katalin
Szegedi Tudományegyetem

ÖSSZEFOGLALÁS
Cikkünk a természettudományos nevelés egyik legégetőbb problémájával, a tanulói attitűdök
helyzetével foglalkozik. Néhány külföldi és hazai vizsgálat alapján elemezzük az attitűdök
változásait. Magyarázatokat keresünk az alacsony fizika és kémia tantárgyi attitűdökre. Ezek
alapján lehetséges megoldásként bemutatjuk a minél korábban elkezdett természettudományos
nevelés előnyeit, a benne rejlő lehetőségeket, és néhány konkrét példát.
BEVEZETÉS
A kíváncsi, minden iránt érdeklődő gyerek, miért felejt el kérdezni? A természet, miért
válik izgalmak tárházából érdektelen információhalmazzá? Ami kihívás volt a játékban, miért
válik nyűggé a tanulásban? Ezekre a kérdésekre keressük a választ az alábbiakban. Úgy
gondoljuk, hogy a természettudományos érdeklődés nem csak a társadalom egy szűk
rétegének veleszületett sajátja, hanem mindnyájunkban alapvetően megtalálható tulajdonság.
Ez a tulajdonság azonban olyan, mint az összes többi. Ha nem hagyunk neki teret
kibontakozni, ha háttérbe szorítjuk, akkor elsorvad. Véleményünk szerint pontosan ez történik
azokban az emberekben, akik magukat nem tartják természettudományos érdeklődésűnek. A
főbb problémákat a következőképpen foglalhatjuk össze: A gyermek műveltségének
valamennyi területét folyamatosan fejlesztjük az óvodás kortól egészen az érettségiig. A
természettudomány az egyetlen kivétel! Amikor a gyerek kérdez, nem kap választ, mondván a
tudomány még korai neki. Amikorra válaszokat kap, neki fogynak el a kérdései vagy nem az
őt érdeklő kérdésekre kap választ!
TANULÓI ATTITŰDÖK VÁLTOZÁSA A TIMSS VIZSGÁLATOK ALAPJÁN
A TIMSS vizsgálatokban a tanulói tudásszint mérése mellett megvizsgálták a tanulók
viszonyulását a természettudományos tantárgyakhoz. Mielőtt a konkrét adatokkal
foglalkoznánk, nézzük meg, hogy a TIMSS milyen mérőszámot használ az attitűd mérésére.
Ez nem más, mint az ún. PATS (Positive Affect Toward Science) index. Ezt úgy alakítják ki,
hogy a tanulónak három állításról el kell dönteniük, hogy nagyon egyetért vele, kicsit egyetért
vele, kicsit nem ért vele egyet, vagy nagyon nem ért vele egyet. A három állítás a következő:
szeretek tudományt tanulni, a tudomány unalmas, szeretem a tudományt. Az első és a
harmadik állítás sokban hasonlít egymáshoz, de különválasztásuk alkalmas annak eldöntésére,
hogy a diák a tudományos érdekességek iránt csak passzívan érdeklődik, vagy tényleg
motivált a tudományos tudását energia befektetés árán növelni. Kiértékeléskor három
kategóriába sorolják a gyerekeket. Van, aki magas PATS indexet kap, van, aki közepeset, és
van, aki alacsonyt. Magas PATS indexet kap az a diák, aki egyetértett az első és a harmadik
állítással, és nem értett egyet a másodikkal, alacsony PATS indexet kap, aki pont fordítva
vélekedett, és közepes PATS indexet kap, aki vegyesen választott. Ezek alapján tudják
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kimutatni, hogy egyes korcsoportokban miként alakul a természettudományos érdeklődésű
tanulók aránya.
Először a legfrissebb, 2007-es vizsgálat eredményei közül a hazai adatok alapján
hasonlítsuk össze a két populáció természettudományos attitűdjét, vagyis a 14 és a 10 éves
korcsoportét. 10 éves korban a tanulók még osztatlanul tanulják a természettudományt, ennek
a tantárgynak mondhatni kellemes a megítélése közöttük: a tanulók 69%-a magas attitűddel
rendelkezik a tárgy irányába. A gyerekek 14%-ának közömbös a természettudomány, és a
maradék 18% idegenkedik tőle (1. táblázat). Nyolcadik évfolyamon természetesen már négy
különböző tantárgy formájában tanulják a diákok a természettudományt, így nehezebb is
összehasonlítani az attitűdjüket a kisebbekével. Viszont még mielőtt bármilyen számítást
elvégeznénk, szembe tűnik egy adat, hogy egyik tantárgy esetében sincs hasonlóan magas
százalék a magas attitűd mellett. Ez már önmagában problémás, hiszen azt gondolhatjuk,
hogy a kicsiknél valaki például azért szereti nagyon a tudományt, mert szereti az állatokat, és
mikor majd mozgásegyenletekkel kell foglalkozni, az már nem tetszik neki, hiába az is
természettudomány. Viszont nyolcadik osztályban az egyébként legjobb megítélésű biológiát
is csak a tanulók 53%-a szereti igazán (2. táblázat). A konkrét százalékokat az alábbi
táblázatok tartalmazzák.[1]
1. táblázat: Természettudományos attitűdök megoszlása 10 éves magyar gyerekek között [1]
magas PATS
közepes PATS
alacsony PATS

69%
14%
18%

2. táblázat: Tantárgyi attitűdök megoszlása 14 éves magyar gyerekek között [1]

biológia
földrajz
kémia
fizika
átlag

magas
PATS
53%
39%
29%
31%
38%

közepes
PATS
20%
21%
21%
24%
22%

alacsony
PATS
27%
40%
50%
45%
41%

Az összehasonlíthatóság kedvéért a nyolcadikos tantárgyi PATS indexekből képeztünk egy
átlagos természettudományos indexet. Ez megfeleltethető a negyedikes bontatlan
természettudományos PATS indexeknek. A különbségek szembetűnők, és számszerűen
bizonyítják, hogy az iskolai évek alatt, a tanulók veszítenek lelkesedésükből a
természettudományok tanulása iránt.
A hazai eredmények után vizsgáljuk meg röviden a több mint 40 ország eredményeit
magába foglaló nemzetközi átlagot [1]. Kezdjük a 10 évesekkel (3. táblázat).
3. táblázat: Természettudományos attitűdök megoszlása 10 évesek között, nemzetközi átlag
magas PATS
közepes PATS
alacsony PATS

77%
13%
11%

Sajnos szemmel látható, hogy már 10 éves korban rosszabb magyar gyerekek
természettudományos attitűdje, mint a nemzetközi átlag. Ebből az következik, hogy a hazai
természettudományos oktatás elmaradása már az elemi iskola szintjén elkezdődik.
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A 14 évesek nemzetközi átlagaiból egyértelműen kiderül, hogy a magyar attitűd átlagok
drasztikus visszaesése egyáltalán nem törvényszerű, csupán egy újabb tünete a
természettudományos oktatásunk hiányosságainak (4. táblázat). Az IEA országai között nem
mindenhol tagolják tantárgyakra a természettudományt az általános iskola végén. Ezekben az
országokban megmarad az integrált természettudományos oktatás. A szeparált formában
tanuló országok esetében most is elvégeztük az átlagszámítást, ami alapján
összehasonlításokat végezhetünk. Látszik, hogy nemzetközi viszonylatban is tapasztalható
némi attitűdbeli visszaesés, és két különböző oktatási megközelítés között is van némi
különbség. Egyértelmű azonban, hogy az osztatlan és a tantárgyakra osztott
természettudományos oktatás között nincs akkora különbség, hogy a hazai gyenge
eredményeket az osztatlan képzéssel magyarázhatnánk. A probléma másban gyökerezik, és a
következőkben igyekszünk felvázolni néhány lehetséges okot, és megoldási lehetőséget.
4. táblázat: 14 éves gyerek természettudományos attitűdjeinek nemzetközi átlagai [1]
osztatlan természettudományos tantárgy
magas PATS
65%
közepes PATS
19%
alacsony PATS
16%
tantárgyakra osztott természettudomány
magas PATS
66%
közepes PATS
14%
alacsony PATS
24%

HAZAI VIZSGÁLATOK MAGASABB ÉLETKORRA
Vizsgáljuk meg a természettudományos tantárgyakhoz fűződő tanulói attitűdöket
részletesebb hazai elemzések alapján. A TIMSS attitűd-vizsgálatai alapján láttuk, hogy a 14
éves tanulók tantárgyi attitűdje az elmúlt 16 évben (legalábbis annak vizsgált 12 éves
intervallumában) romlott. Az 1. ábra egy hazai attitűdvizsgálat eredményét mutatja. Érdemes
alaposan elemezni az ábráról leolvasható tendenciákat [2].

1. ábra. A tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök az iskolaévek függvényében [2]
Jól látszik az ábráról, hogy bár az idegen nyelv kivételével minden tantárgy attitűdje
csökken az iskolában töltött évek alatt, szembetűnő a természettudományok sereghajtó helye,
a kémia, a fizika és a matematika a legkevésbé kedvelt tantárgy az iskolai évek végére. A
tantárgyak két jól elkülöníthető csoportra válnak aszerint, hogy milyen ütemben csökken a
hozzájuk fűződő tanulói attitűd [2]. Az ábrából kitűnik, amire a TIMSS vizsgálatok
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eredményei alapján is utaltunk, hogy a természettudományok elválnak egymástól az attitűd
értékek szerint. Amíg a fizika és a kémia a két utolsó helyet foglalja el, addig a biológia és a
földrajz az élmezőny tagjai maradnak.
Ezek alapján sejthető, hogy a TIMSS vizsgálatoknál látott attitűd visszaesés, amely a
földrajzot és a biológiát jellemezte a korábbi osztatlan természettudományhoz kapcsolódó
attitűdhöz képest, annak a tendenciának köszönhető, amely minden tantárgyat érint. Az
átlagos attitűd visszaesés jelentős volta pedig a fizikának és a kémiának köszönhető. Arra
gondolhatunk, hogy a gyerekek megalapozatlanul szembesülnek ezzel a két tantárggyal,
hiányzik a kisiskolás kori ráhangolás. Talán ennek tudható be, hogy ijesztőnek, érthetetlennek
találják. A fizika és a kémia tanításában nincs meg az a fokozatosság, amely a többi tantárgyat
jellemzi.
A KISISKOLÁS KORI FIZIKA -ÉS KÉMIAOKTATÁSRÓL
A fizika és a kémia tanításának kezdete azért marad a felső tagozatra, mert alapos
elsajátításához a gyerekeknek el kell érniük egy megfelelő szellemi fejlettségi szintet. Ez
teljesen érthető és logikus. Viszont elfelejtjük, hogy a kedvcsinálás, érdeklődés fenntartása
nem minden esetben igényel alapos bizonyításokat. Ahogy azt már feljebb írtuk, a biológia és
a földrajz sokat köszönhet annak, hogy az alsó tagozatos osztatlan természettudományos
tantárgy remekül előkészíti az alaposabb tudományos igényű szaktárgyi tanulmányokat. Senki
nem mondhatja, hogy a biológia alapos elsajátításához ne lenne szükség jól kialakult
absztrakciós készségre, és logikus gondolkodásra. Mégis lehet olyan tantervet kidolgozni,
amely képes megtartani a gyerekek érdeklődését addig, amíg elérik azt a kort, amikor már
szaktantárgyi igényességgel is tanulhatják a biológiát.
Nem állíthatjuk, hogy a fizika tantárgy-pedagógia nincs felkészülve arra, hogy hasonló
megalapozó, érdeklődést megtartó tananyagot és módszert adjon a kisiskolás korosztályt
tanító tanárok kezébe, aminek segítségével azok elérhetnék, hogy a szaktárgyi tanulmányok
kezdetekor a tanulókat ne érje ilyen sokkszerű élmény. Akkor miért nem tanítunk mégsem a
kisiskolás korban alapozó fizikát és kémiát? Egy nemzetközi vizsgálat eredményeit érdemes
itt megemlíteni, amely az általános iskolai tanítók tanítási magabiztosságát vizsgálta a tanított
tantárgyak tükrében. Az eredményeket a 5. táblázat tartalmazza.
5. táblázat Tanítói magabiztosság a tanított tantárgyak tükrében [3]
Anyanyelv

4,21

Matematika

4,24

Tudomány

3,64

Informatika

3,00

Technika

3,04

tudományterületek
Biológia

3,87

Kémia

3,07

Fizika

2,97

tanári kísérletek

3,63

tanulói kísérletek

3,58

372

Fizika – Új utak keresése (szakmódszertan)

A felmérés 2006-ban készült a Pollen Seed Cities for Science program keretében [3]. Jól
látható, hogy a tanítók nemzetközi átlagban is alacsony önbizalommal viseltetnek a
természettudományok iránt. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy a tanítók azokat a
tudományterületeket részesítik előnyben, azokban mozognak otthonosan, amelyeket a
gyerekek is jobban fognak szeretni a későbbiekben. A kémia és a fizika itt is az utolsó
helyekre szorult, ezért nem meglepő, hogy az ilyen tanárok keze közül kikerült felső tagozatos
diák sem fogja szeretni a fizikát, illetve a kémiát. Érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon ez
mennyire öngerjesztő folyamat.
A hazai problémák okainak alaposabb feltárása érdekében magyar tanítók körében is
hasznos lenne elvégezni egy hasonló magabiztossági vizsgálatot.
A LEHETSÉGES MEGOLDÁSOKRÓL
A tanítói magabiztosság problémájára dolgoztak ki egy rövidtávon is kiválóan működő
módszert Franciaországban. A La main à la pâte program keretében Samuel Lellouch és
David Jasmin egyetemi hallgatókat küldött az általános iskolákba, hogy segítsék a tanítók
munkáját [4]. A projektet 1996-ban indították, azóta 1500-2000 műszaki illetve
természettudományos hallgató vett részt benne, és több mint 20 ország csatlakozott a
kezdeményezéshez. A projekt lényege, hogy a kérdezésen alapuló természettudomány tanítási
stratégiát 3-11 éves gyerekek között alkalmazzák. A kérdezés, a sok egyéni és csoportos
aktivitás felkelti és megtartja a gyermekek figyelmét, hiszen csupa érdekes, és főleg saját
maguk által megvizsgálható, kipróbálható jelenséggel foglalkoznak.
Szintén egyetemisták segítségére épít Németországban egy kisiskolásokkal és óvodásokkal
foglalkozó természettudományos nevelési program. A különbség az, hogy felismerték, nem
csak egyetemisták, hanem középiskolások is komoly segítséget jelenthetnek egy ilyen
tevékenységben. A középiskolásoknak és tanáraiknak is nagyon hasznos ez, hiszen ha valaki
az általa megtanultakat továbbadja, saját szavaival
újrafogalmazza, akkor sokkal letisztultabb tudása lesz. A
gyerekeknek pedig azért hasznos, mert ezek a diákok nem
csak korban, de gondolkodásban is közelebb állnak a
gyerekekhez, mint bármelyik tanár. Ezért nagyon
hatékony az oktatási intézmények közötti kooperáció [5].
Hasonló kezdeményezés a szintén Franciaországból
útjára indult Pollen projekt, amely lényegében
úgynevezett magvárosok hálózatát jelenti [6]. Egy-egy
2. ábra. Csoda vagy tudomány?
ilyen magvárosban kiépítenek egy teljes közösségi
összefogást a természettudományos tanításra, amelynek
része a városháza, a művelődési ház, a gimnázium, az
egyetem, kutatóintézet, ha van, egyszóval lényegében
mindenki, és ők közösen segítik, a maguk módján, az
általános
iskolai
képzést.
A
magvárosokhoz
csatlakozhatnak más települések és iskolák, akik szintén
megkapnak minden olyan segítséget, amelyet azok az
iskolák, akik beléptek a Pollen keretei közé.
Rendelkezésre állnak tanítást segítő eszközök, elméleti
3. ábra Varázsoljunk hullámokat!
anyagok, tantervek. A Pollen rendszeresen szervez
továbbképzéseket, és folyamatosan méri a munka
hatékonyságát. Magyarországot magvárosként Vác képviseli a programban [7].
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Szegeden, 2010 nyarán szaktábort, majd 2010 őszétől heti rendszerességgel indítottuk el a
„Játszunk Tudományt!” szakkört 6-10 éves gyerekeknek, amely a Százszorszép Gyermekház
gondozásában működik (2. és 3. ábra). Célunk az, hogy kisiskolás gyerekek olyan tartalmas
délutáni foglalkozáson vegyenek részt, mely során a világ izgalmas jelenségei iránt meglévő
kíváncsiságukat fenntartjuk, megerősítjük. A szakkörön a tanulók olyan játékos kísérleteket
végeznek, melyek érdekesek, akár otthon is könnyen megismételhetők. A kísérletek alapján
alapvető tudományos fogalmakat vezetünk be, melyeket a sok ismétlés folytán lassan
„ízlelgetve” magukévá tesznek. Ennek keretében fokozatosan fejlesztjük absztrakciós
készségüket, logikus gondolkodásukat, és olyan környezetet teremtünk, ahol kiélhetik
kísérletezési vágyukat, és minden kérdésükre választ kapnak. Abban reménykedünk, hogy a
szakkörön résztvevő gyerekek nem felejtenek el kérdezni, amikor majd tantárgyi keretek
között tanulják a fizikát és kémiát, és számukra a természet a csodák tárházából nem válik
érdektelen információhalmazzá.
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TANULÓI TÉVKÉPZETEK A MECHANIKÁBAN
STUDENTS’ MISCONCEPTIONS IN MECHANICS
Kuczmann Imre
Nádasi Ferenc Gimnázium, Budapest
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A cikk ismerteti a tanulói tévképzetek fogalmát általánosságban és konkrét példákon
keresztül. Kiemeli a velük való céltudatos foglalkozás fontosságát. Érinti a feltérképezésük
módjait és beszámol egy tévképzeteket kimutató teszt legmarkánsabb eredményeiről. Érinti a
tévképzetek osztályozásának kérdését, szól széles körben való elterjedtségükről, valamint a
korrigálás és megelőzés lehetőségeiről. Felhívja a figyelmet arra, hogy párhuzam figyelhető
meg a tanulói tévképzetek és a tudományos életben tapasztalható tévképzetek közt.
BEVEZETÉS
A diákok a fizikaoktatástól függetlenül is rendelkeznek olyan elképzelésekkel, amelyek
befolyásolják fizikai gondolkodásmódjukat. Ezek megkönnyíthetik a tanár munkáját, de meg
is nehezíthetik. Létezik a helytelen elképzeléseknek egy jól azonosítható, sajátságos
gondolkodásmódot tükröző formája, amikor a diákok látszólag igaz elképzelésekkel
rendelkeznek, és nem fogadják el könnyen az ezeket felváltó tudományos ismereteket. Ez a
tanulói tévképzetek esete. A tanulói tévképzeteknek figyelemreméltó szerepe van a fizika
oktatásában. Velük csak akkor vehetjük fel a harcot, ha tisztában vagyunk a sajátosságaikkal.
Tanulói tévképzeteknek a tudományos ismereteknek ellentmondó iskolai hiedelmeket
nevezhetjük [1]. Valószínűleg elkerülhetetlen velejárói a tanítási folyamatnak. Nem egyszerű
tévedésekként kezelendők, fontos sajátságuk, hogy látszólag alátámasztottak, ezért ellenállnak
a korrigálásukra irányuló erőfeszítéseknek [1]. Sokszor éppen a kulcsfontosságú fizikai
ismereteknek mondanak ellent, így alapvetően akadályozzák az ismeretek elsajátítását.
Tudatosítanunk kell, hogy a fizikai szituációk tényleges, kvalitatív megértésével függenek
össze. Ezzel már Galilei is tisztában volt, mikor a Párbeszédek megírásában céltudatosan a
tévképzetek feloldására törekedett. A cél: tudatosítani gyakori előfordulásukat és megfelelő
stratégiákat találni a kezelésükre.
A tévképzetek jelenségével nemcsak a mechanikában, hanem a fizika más területein is
bőven találkozhatunk, pl. a termodinamikában, az elektromosságtanban, optikában,
relativitáselméletben és kvantumelméletben is. A kvantumelméleti szituáció téves
értelmezésének tipikus példája a szétrepülő fotonpár polarizációs állapotaira vonatkozó
mérések problematikája, melyet néha pillanatszerű jelátvitellel vagy rejtett paraméterek
segítségével próbálnak magyarázni. A tévképzetek kutatását a későbbiekben több területre is
szeretnénk kibővíteni, de kezdetben csak a mechanika kérdéskörére korlátozódunk. A
felsorolt konkrét példák ezért csak erre a területre szorítkoznak.
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NÉHÁNY KONKRÉT KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI TÉVKÉPZET
A következőkben a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány a tanítási folyamat során és
a diákok körében végzett felmérések alkalmával talált gyakoribb tévképzetet:
- Az egymást előző járműveknek azonos a sebességük, amikor egymás mellett haladnak el.
- Amikor két test sebessége egybeesik, akkor egyenlők a gyorsulások.
- A nehezebb tárgyak nagyobb sebességgel esnek a földre.
- A test sebessége egyenesen arányos a rá ható erővel, ha a testre nem hat erő, akkor a
sebessége nulla.
- Az egymást taszító személyek közül az erősebb kisebb erőt tapasztal.
- A passzív tárgyak, mint pl. egy asztal, nem lehetnek erő forrásai.
- A hatás-ellenhatás törvényében vizsgált erők ugyanarra a testre hatnak és az erők
egyenlősége egyúttal a test egyensúlyának a feltétele.
A TÉVKÉPZETEK FELTÉRKÉPEZÉSÉNEK MÓDJAI
A tévképzetekre vonatkozó ismeretek elsődleges forrása a tanári tapasztalat. A tapasztalt
tanároknak komplex ismereteik lehetnek a tévképzetekről. A kezdő tanárok egy része viszont
nem is feltételezi, hogy a diákoknak tévképzeteik is lehetnek [1]. A tanári munka
előkészítésekor célszerű a tévképzetek feltérképezésével tudatosan foglalkozni, az egyes
témakörök tanítása során külön is, lehetőleg már az adott témakör megkezdése előtt. Ezt
megtehetjük kérdőívek segítségével, tesztek feldolgozásával, interjú készítésével vagy ezek
kombinációjával is. Az interjúkról készült hangfelvételt aprólékosan elemezhetjük. A tesztek
előnye a könnyű statisztikai kiértékelhetőség, hátrányuk viszont, hogy elfedhetik, valójában
milyen mértékben értik a diákok a tananyagot. A tévképzetek vizsgálatára Hesteness [2]
korábbi vizsgálataiban használt tesztekből saját kérdéssort állítottunk össze. A teljes
kérdéssort viszont nem mutatjuk be, mert még további csoportokban tervezzük a kipróbálását.
Az eddigi vizsgálat még nem tekinthető szignifikánsnak, mivel a tesztet csak 15 kilencedikes
és 16 tizenegyedikes írta meg. Illusztrációképpen azonban egy kérdést bemutatunk. Minden
esetben csak egy helyes válasz volt a felkínált lehetőségek közt, ezt a diákokkal közöltük is.
Egy dobozt 4m/s állandó sebességgel húzunk a padlón. Milyen következtetés vonható
le a dobozra ható erőkre vonatkozóan?


Ha a húzóerőt megkétszerezzük, akkor a doboz sebessége 8m/s -ra nő.



Ahhoz, hogy a dobozt állandó sebességgel húzzuk, súlyánál nagyobb erőt kell
kifejtenünk.



A húzóerőnek a dobozra ható súrlódási erővel kell megegyeznie.



Ahhoz, hogy a doboz állandó sebességgel mozogjon, a súrlódási erőnél nagyobb erőt
kell kifejteni.



Egyetlen erő hat a dobozra, a húzóerő; az olyan külső erők, mint a súrlódás, nem
„igazi” erők, mert csak a mozgás akadályozására képesek.

A fenti kérdés a 15 kilencedikes és 16 tizenegyedikes tanuló körében kipróbált tesztben is
szerepelt. A tesztben a legmarkánsabban az alábbi tévképzetek nyilvánultak meg:
- A 9. évfolyamban az érintett tanulók zöme (14 diák a 15 közül) arra gondol, hogy a
nehezebb tárgyak nagyobb sebességgel, tehát rövidebb idő alatt esnek a földre. Ez az
elképzelés a 11. évfolyamban már nem annyira jellemző, de 16 diák közül 7-nél itt is
előfordul 8 helyes válasz mellett.
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- Mindkét csoportra jellemző az a nézet (11 kilencedikes és 12 tizenegyedikes), hogy a
nagyobb jármű ütközéskor nagyobb erőt fejt ki a kisebbre.
- A fonálon vízszintes síkban pergetett labda a fonál elszakadása után csak 6 kilencedikes
és 10 tizenegyedikes szerint halad tovább érintőirányban.
- A függőlegesen feldobott labdára (a levegő ellenállását elhanyagoljuk) felfelé haladás
közben folyamatosan csökkenő felfelé mutató erő hat (ez 11 kilencedikes és 12
tizenegyedikes nézete).
- 13 kilencedikes és 12 tizenegyedikes hiszi, hogy a kerekes széken ülők közül az fejtett ki
nagyobb erőt a másikra, amelyik a talpát a másik térdére téve az ellökést végrehajtotta.
- 11 kilencedikes és 9 tizenegyedikes gondolja, hogy a lift olyankor halad egyenletesen
felfelé, amikor a kötél húzóereje nagyobb, mint a gravitációs erő (esetleg a gravitációs erő és
a légnyomásból származó erő összege!).
- 13 kilencedikes és 14 tizenegyedikes elfogadja azt, hogy a golflabdára az egész repülési
idő alatt hat az ütés ereje.
A feltett kérdések alkalmasak voltak arra, hogy kiderüljön, milyen megállapításokra jutnak
a diákok a jelenségek felszínes ismerete esetén, illetve ha a dinamika törvényei helyett
bizonyos téves, de igaznak látszó elképzelésekből indulnak ki.
A TÉVKÉPZETEK OSZTÁLYOZÁSA
A tévképzetek különböző szempontok szerint osztályozhatóak. Besorolhatók pl. a
kinematika vagy dinamika körébe, mint a fenti konkrét példák. Csoportosíthatók aszerint is,
hogy honnan erednek, milyen tevékenység hatására alakultak ki, vagyis milyen információ
volt a forrásuk. Erre az alábbi szakaszban látunk példát. Az irodalomban olvashatunk
matematikai jellegű, általános jellegű, laboratóriumhoz kötődő, tanteremhez kötődő
tévképzetekről [3]. Hasznos csoportosításra ad lehetőséget az, ha a háttérben meghúzódó
téves alapelvet próbáljuk megtalálni. Az az elképzelés, hogy a mozgás fenntartásához erőre
van szükség, vagy hogy a testek természetes állapota a nyugalom, pl. az Arisztotelészi
gondolkodásmód jele. Ennek nem része a tehetetlenség törvénye. Abban, hogy a fizikai
gondolkodás túljutott ezeken a problémákon, fontos szerepe volt Galilei és Newton
munkásságának. További tipikus gondolkodásmód az is, hogy a magára hagyott testek
mozgása belső mozgatóerő (impetus) hatására történik, és a mozgás addig tart, amíg ez a
belső erő el nem fogy. Ez szintén oka lehet fizikai szituációk rossz értelmezésének. Az
emberek gondolkodását a soroltakon kívül egészen meglepő tévképzetek is vezérelhetik, mint
pl. hogy külső mozgatóerőt csak élőlények képesek kifejteni.
A TÉVKÉPZETEK KELETKEZÉSÉNEK GYÖKEREI
A tanulói tévképzetek sokféle forrásból táplálkozhatnak és visszavezethetők külső és belső
okokra egyaránt [1]. Külső tényezőnek tekintjük a televíziót, a rajzfilmeket, a számítógépes
játékokat, a korosztályból vagy felnőttektől átvett információkat, újsághíreket stb. A
legfontosabb megerősítő szerepe viszont a saját tevékenységnek van. A diák számtalan
esetben tapasztalhatja, hogy a mozgás megszűnik, ha megszűnik a mozgást kiváltó erő. A
mechanika tanulmányozása során felmerülő tévképzetek így nagymértékben összefüggésbe
hozhatók a mindennapi tapasztalattal. A kvantummechanika tanulmányozása során felmerülő
tévképzetek ezzel szemben igen távol esnek a köznapi tapasztalattól, ezért nehezebben is
magyarázhatók [4].
A tanárok többsége feltételezi, hogy a tévképzetek főleg a diákokra ható külső okokkal
magyarázhatók, nem pedig gondolkodásbeli hiányosságokkal. Valóban, nemcsak a gyenge
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tanulóknak lehetnek tévképzetei. Ne feledjük el, hogy a fizikában belsőleg nehéz
alapfogalmak is vannak, mint a tömeg, az elektromos töltés vagy az energia, vagy olyan
összetett alapelvek, mint a megmaradási törvények [5]. Ezeknél bizonyos előismeretekre kell
támaszkodnunk. A tanár általában számol az előismeretek meglétével, pedig előfordul, hogy
ezek nincsenek is meg [6]. A diákok különböző ismeretekkel lépnek az osztályba és ha
nincsenek meg a megfelelő szintű előismereteik és képességeik, akkor alkalmazzunk
bármilyen tanítási módszert, nem értik meg a tananyagot [1].
KOROSZTÁLYTÓL FÜGGETLEN ELŐFORDULÁS
A tévképzetek minden korosztály gondolatvilágában előfordulnak. Felsőbb évfolyamok
felé haladva a számuk csökken, ami bizonyára a mentális fejlődéssel kapcsolatos [7]. A
magasabb évfolyamok egyre komplexebb modelleket képesek elsajátítani. Számos cikk mutat
rá, hogy tévképzetek kimutathatók a fizikát felsőfokon tanuló hallgatók körében is. Külföldi
mérnökhallgatók egy tévképzetekre irányuló felmérésben pl. 20 százalékos eredményességet
értek el, de azután sem érték el az 50 százalékot, hogy a tévképzetekre irányuló speciális
oktatásban részesültek [7]. A fizikatanárnak készülő hallgatók is rendelkezhetnek
tévképzetekkel, és ezzel többnyire maguk sincsenek tisztában. Azt, hogy tévképzetek a
gyakorló tanárok körében is előfordulnak, szintén több országra kiterjedő felmérések
mutatják. Ezekben az esetekben a tanár is hozzájárulhat a gyerekek fejében levő tévképzetek
fennmaradásához vagy létrejöttéhez. A tanárok körében egyébként hasonló tévképzetek
figyelhetők meg, mint a diákok körében [7].
KORRIGÁLÁSI MÓDSZEREK
Gyakran hosszú évek során kialakult és látszólag logikusan alátámasztott tévképzeteket
kell átformálni. Létező ismereteket nehezebb megváltoztatni, mint újakat megtanítani. De ez
is sikerülhet, ha összehasonlítjuk az előítéleteket a kísérleti tényekkel. A diákokat
laboratóriumba kell vinni, ahol kvalitatív tapasztalatokra tehetnek szert. Gondoskodni kell
arról, hogy megfelelő szituációkban artikulálhassák az előítéleteiket, hogy ezek
tudatosulhassanak. Legjobb, ha ez még az adott tananyag tanításának a megkezdése előtt
megtörténik [7], [8]. Általában is fontos, hogy a kvalitatív kérdések tisztázása megelőzze a
számszerű elemzéseket [5]. Nagy figyelmet kell szentelni az alapvető elvek megértetésének,
megalapozásának. Olyan tanítási módszerekre van szükség, amelyek elősegítik a pontos
megértést. A tapasztalatszerzést alkalmas szoftverek is támogathatják. Például a diák egy
szimulációban autót vezet, miközben kirajzolódnak a sebességre és megtett útra vonatkozó
grafikonok. Létezik olyan szoftver is, amely a diákok válaszait egy tévképzet-adatbázissal
hasonlítja össze, képes a tévképzeteiket azonosítani és a további munkájukat ennek
megfelelően szervezni [9].
A diákok gondolkodásmódját és saját tempóját figyelembe kell venni, individuális
visszacsatolásokra van szükség. A finom részletek egy frontális előadásban elvesznek. Az
egyéni tempót a számítógépes programok jól biztosíthatják, de természetes, hogy sok
tekintetekben nem képesek az olyan finom hozzáállásra, mint az ember [6].
ÖSZTÖNZÉS AZ ODAFIGYELÉSRE
A tévképzetek keletkezésének okaival, a kezelésük módjával kevés tanár foglalkozik,
kevesen szentelnek nekik figyelmet már a tanítási folyamat tervezésének fázisában. A tanárok
feltételezik, hogy megbirkóznak a tévképzetekkel. Ez nagy eltéréshez vezethet a feltételezett
tanulói eredményesség és a valós eredmények közt.
Tévképzetekkel igen kiterjedt irodalom foglalkozik, bár a forrásokat sok tanár nem ismeri
és az eredmények nem szűrődnek le az oktatásba [1],[10]. Pedig fontos a tudományos rálátás
a tanított ismeretanyag szélesebb összefüggéseire. A tapasztalatcserét jól segítheti egy
378

Fizika – Új utak keresése (szakmódszertan)
internetes fórum is, ahol a tanárok anonim módon és nyíltabban tárgyalhatják meg a
problémáikat [10]. Érdemes jobban összekötni a tévképzetek kutatását a megismerés
elméleteivel és a pedagógia más ágazataival [11].
PÁRHUZAM A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSÉVEL
A diákok tanulási folyamatában hasonló stádiumok figyelhetők meg, mint a tudomány
fejlődésében [12]. Kevés ismeret birtokában mindkét területen olyan hipotézisek
keletkezhetnek, amelyek bizonyos szituációkban látszólag érvényesek, de nem tükrözik a
jelenségek valódi arculatát. Tanulságos ezért a fizika történetét ilyen szempontból is
tanulmányozni. Párhuzam figyelhető meg a diák-tévképzetek tartóssága és a fizikával
foglalkozók körében fellelhető tévképzetek tartóssága közt is. Persze tévképzetek nem csak a
fizikában fordulnak elő, hanem más tudományágakban is [13].
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FIZIKATANÍTÁS MÁSKÉPP
NEW PHYSICS EDUCATION
Honyek Gyula
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest

ÖSSZEFOGLALÁS
A fizika és a többi természettudományos tantárgy komoly válságba jutott. A diákok elutasítják
a fizika és a kémia tantárgyakat, a középiskolák nem képesek felkészíteni a szakirányú
továbbtanulásra, hazánkban ma gyakorlatilag senki sem akar természettudományi szakos
tanár lenni. Alapvető változtatásokra van szükség. Ez a cikk a fizika tantárgy oktatásának egy
lehetséges megújítását és számos újonnan jelentkező problémát tárgyal.
BEVEZETÉS
Már meglehetősen régóta a fizika és a kémia a két legelutasítottabb tantárgy a középiskolások
körében. Az érettségizőknek mindössze 6-7 %-a tesz fizikából érettségi vizsgát, döntő
többségében középszinten. Fizikából emelt szinten a diákok kevesebb mint 1 %-a érettségizik,
ami lényegében azt jelenti, hogy egy törpe kisebbségtől eltekintve a tanulók felkészületlenül
kezdik meg fizikával kapcsolatos felsőoktatási tanulmányaikat. A fizikaoktatás kudarca oda
vezetett, hogy ma már gyakorlatilag senki nem akar fizikatanár lenni, az ország tanárképző
intézményeiben jelenleg elhanyagolható számban (kevesebb mint tíz fő) tanulnak nappali
képzésben fizika tanárszakos hallgatók. Ezek a közismert tények azt bizonyítják, hogy a
hagyományos fizikaoktatás megbukott, gyökeres változtatásokra van szükség. Ez az írás
megpróbálja megmutatni a lehetséges változtatások irányát, azonban már a bevezetőben is
hangsúlyozni kell, hogy a probléma olyan összetett, a kialakult helyzet annyira súlyos, hogy
egyelőre senki nem láthatja a megújulási folyamat végét. Ezért a cikket nem optimista
összegzés zárja, hanem a szerzőben felmerült megválaszolásra váró kérdések felsorolása.
EGY HASONLAT
A fizika tanításában szükséges megújulás jól szemléltethető az autóvezetés oktatásban
bekövetkezett változásokkal. Régen az autós iskolákban részletesen tanították a gépkocsik
műszaki felépítését, működését. A gépjárművek viszonylag egyszerűek voltak, gyakran
elromlottak, kevés volt a szerviz, ezért sok autós rendezkedett be arra, hogy a kocsijában
folyamatosan vitt magával szerszámokat és néhány alapvető pótalkatrészt, melyekkel szükség
esetén saját maga megjavította a lerobbant autót. Ma már az autók nagyon ritkán romlanak el,
és ha a baj mégis bekövetkezik, akkor a szervizben a gépkocsira csatlakoztatott számítógép
diagnosztizálja a bajt, és útmutatást is ad a szerelőknek, hogy mi a teendő. Ezért a mai
autóvezetőket csak arra kell megtanítani, hogy a motorháztető kinyitása után, jól látható
piktogramok segítségével meg tudják különböztetni azt a három élénksárga kupakot, amelyek
a motorolaj, az ablakmosó folyadék és a hűtővíz tartályok beömlő nyílását fedik. Az oktatók
felhívják az autós iskolák tanulóinak a figyelmét arra, hogy a három sárga kupak használatán
kívül soha semmilyen módon ne nyúljanak a motorhoz, mert ezzel csak árthatnak, saját
maguknak okozhatnak beláthatatlan károkat. Tehát a mai autós iskolákban nem szükséges
megtanítani a gépkocsik működési elveit (bár a legtöbb helyen nagyon röviden ismertetik
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ezeket az elveket), elegendő műszaki ismeretként azt tudni, hogy a benzinmotoros autókba
benzint, a dízelmotoros autókba pedig gázolajat kell üzemanyagként tölteni.
Remélem, hogy ez a példa világosan mutatja, hogy megváltozott világunkban másképp
kell a fizikát tanítani a közoktatásban. Többszörösére nőtt a gimnáziumi tanulók létszáma,
jelentősen (gyakorlatilag felére) csökkent a fizika tantárgy óraszáma, miközben a
fizikatanárok kétségbeesetten próbálják a régi tartalmakat a leszűkített lehetőségek között
leszegényítve tanítani. Megváltozott a tanulói attitűd is; a mai diákok többsége nem tesz
erőfeszítéseket a kemény tanulással elérhető tudás megszerzésére. Az új oktatási-módszertani
eszközök többsége a játékos, szórakoztató tanulást preferálja, azonban a matematikai alapokat
igénylő mélyebb fizikatudás nem érhető el könnyed szórakoztatás közepette. Megváltozott a
fizika tudománya is, a mai fizikusok olyan mértékben specializálódnak, hogy gyakran még ők
sem értik egymás nyelvezetét, jelölési rendszerét. Eközben a tanárok úgy próbálják
emberközelbe hozni a fizikát, hogy a régi fizikusok munkásságát mutatják be, miközben a
fizikatanárok többségének fogalma sincs arról, hogy a mai fizikusok tevékenysége
köszönőviszonyban sincs azzal, ahogy a régiek dolgoztak. Hol van ma már az a bevett
gyakorlat, hogy az egyetemi tanárokat a legjobb gimnáziumi tanárok közül választották ki?
PARADIGMA VÁLTÁS A FIZIKAOKTATÁSBAN
A felsőoktatást legjobban az érdekli, hogyan tudná a középiskola újra megfelelően
felkészíteni a tanulókat a szakirányú továbbtanulásra. A fizikatanárok munkájának döntő
része viszont olyan tanulók oktatása, akik nem készülnek szakirányú továbbtanulásra, akiket
többségükben nem érdekel a fizika, akik értelmetlen időtöltésnek tartják a fizikaórákat, akik
nem hajlandóak erőfeszítéseket tenni az alapvető fizikai törvények megértése, elsajátítása,
alkalmazása érdekében. Ezek a tanulók alkotják a döntő többséget, a fizikatanárok
energiájának legnagyobb része arra fordítódik, hogy velük kell(ene) valami hasznosat,
értelmeset csinálni. Ebben az írásban ezért elsősorban ezzel a legnépesebb réteggel
foglalkozunk.
A hagyományos fizikaoktatás menete egy-egy új témakör tárgyalásakor
figyelemfelkeltéssel indul, majd az alaptörvényekhez vezető utat mutatja meg a tanár, amit a
megfelelő törvény(ek) kimondása követ. Ezek után a megértés elmélyítése általában a
törvény(ek)hez tartozó számolási feladatokkal történik, amit időnként tanári vagy tanulói
kísérletezés, mérés is színesít. A témakör gyakorlati hasznát, az alkalmazásokat, a törvények
alapján működő eszközöket, a törvényekkel megmagyarázható természeti jelenségeket a
legtöbbször az anyag végén próbálja meg bemutatni a tanár, ha erre még marad ideje a szűkös
óraszámi keretek között. A témazáró dolgozatok nagyon gyakran számolási feladatokból
állnak, esetleg feleletválasztós kérdések, illetve definíciók kimondását, kísérletek leírását
megkövetelő kérdések is lehetnek. A számonkéréshez igen ritkán tartoznak olyan kérdések,
melyek az alkalmazások, természeti jelenségek leírására vonatkoznak. A tanulók többsége ott
szokta elveszteni a fonalat, ahol (bármilyen egyszerű) matematikai leírásra van szükség. Az
erősen lecsökkentett óraszám még a tehetséges diákok többségének sem elegendő ahhoz,
hogy elmélyüljenek a témában, ezért csak a matematikai apparátus formális használatára,
képletek behelyettesítésére képesek. Ez értelmes fiatalnak igen ritkán okoz örömöt, sokkal
inkább azt érjük el így, hogy a diákok teljesen értelmetlennek érzik a tantárgyat. A
legrosszabb ebben a folyamatban az, amikor a fizikatanár kezdi úgy érezni, hogy értelmetlen a
munkája.
El kell érnünk, hogy se a tanárok, se a diákok ne érezzék értelmetlennek a fizika tanítását,
illetve tanulását. Ehhez leginkább az szükséges, hogy hasznos ismereteket tanítsunk, és ezeket
a hasznos dolgokat kérjük számon. Néhány alapvető fogalmon és törvényen kívül ne tanítsuk
a fizikát a hagyományos módon, vagyis ne az alaptörvényekre és számítási feladatokra
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építsük a fizikaoktatást, hanem a fontos, hasznos, a mindennapi életünkben állandóan
jelentkező jelenségeket, alkalmazásokat, gyakorlati eszközöket, környezeti problémákat, ezek
megoldási módszereit, az energiatakarékosság lehetőségeit és mindenféle érdekességet
tanítsunk. Se diák, se szülő ne mondhassa, hogy a fizikaórákon haszontalan témákkal
foglalkozunk. Meg kell mutatnunk a fizika üzenetét a tanulóknak! Meg kell mutatnunk, hogy
az épített, technikai környezetünkben milyen sok helyen alkalmazzuk a fizika tudományának
az eredményeit! Be kell bizonyítanunk, hogy a fizika eredményeit felhasználva lett életünk
ennyire kényelmes, biztonságos! Meg kell mutatnunk, hogy az orvostudomány milyen
széleskörűen használja a fizika tudományának az eredményeit a diagnosztikában és a
terápiában!
A fizikaórákon a fizika társadalmi üzenetén, a fizika gyakorlati hasznán legyen a hangsúly.
Próbáljuk így elérni, hogy a diákjaink környezettudatosabban éljenek, amennyiben
döntéshozói pozícióba kerülnek, akkor sok szempontot mérlegelve, az objektív tényekre
alapozva tudjanak dönteni. Minimális mértékben használjuk a matematikai képletekre alapuló
számításokat, ne törekedjünk arra, hogy az alaptörvényekből kiindulva legyenek képesek
bonyolultabb jelenségeket leírni, modellezni. A fizikaórákon céljaink elérése érdekében
használjuk a korszerű pedagógiai módszereket, dolgoztassuk a tanulókat kooperatív
csoportmunkában, használjuk az aktív tábla és egyéb IKT eszközök kínálta lehetőségeket,
végezzenek diákjaink jól kigondolt projekt munkákat, törekedjünk a kompetencia alapú
oktatásra.
AZ ÚJ FIZIKA ÚJ GONDOKAT SZÜL
Az új tartalomhoz új tankönyvre van szükség. Azonban nem elég egy új tankönyv, hanem
folyamatosan megújuló módon sok egyéb oktatási anyag elkészülte is feltétele a sikernek. A
tanárok nehezen fognak átállni az új paradigmára, őket számos segédanyaggal kell segíteni.
Ezeket az anyagokat leggyakrabban internetes elérhetőséggel kell a diákok, a tanárok, illetve
a szülők számára eljuttatni. A világunkban, szűkebb és tágabb környezetünkben állandóan
gyors változások történnek, és ehhez a fizika tantárgyának is igazodni kell, követni kell a
változásokat, a tartalomból a régi, elavult ismereteknek ki kell kerülni, és az új dolgoknak
ezek helyére kell lépni.
Újra kell szervezni a tehetséggondozást. A tehetséges diákok kérdéseket fognak feltenni,
mélyebben meg akarják érteni a jelenségek, alkalmazások, technikai eszközök fizikai hátterét,
de erre az iskolai órák keretében nem lesz elegendő idő, illetve az lesz a legnagyobb gond,
hogy nagyon kevés ilyen érdeklődő tanuló lesz. Azokban az iskolákban, ahol sok tehetséges,
szorgalmas, érdeklődő diák lesz az osztályokban (például fizika tagozatokon) ott nem lesz
semmi probléma, mert ott nem az új, hanem a hagyományos módszer szerint kell tanítani, de
sajnos ilyen iskola, ilyen osztály nagyon kevés lesz. Az átlagos iskolákban a kevés számú
érdeklődő tanuló számára biztosítani kell a tehetséggondozást. Első lépésben internetes
interaktív programokkal lehet kiválogatni a tehetségeket, és őket megfelelő színvonalú
szakkörök, illetve más tehetséggondozó programok felé kell irányítani.
Legalább az érettségit megelőző két évben külön csoportokban kell a szakirányú
felsőoktatásra felkészíteni a diákokat. Ehhez a jelenleg létező emelt szintű érettségi megfelelő
keretet ad. A felsőoktatásban legalább a kutatóegyetemeknek a felvételi követelményeikben
elő kell írniuk két tantárgyból az emelt szintű érettségit. Az egyetemeknek magasra kell
állítaniuk a felvételin a mércét, vagyis az elit szakokon drasztikusan csökkenteniük kell a
felvételi keretszámaikat. Ha az egyetemek, főiskolák rákényszerülnek a tömegképzésre, akkor
a szűk elit szakok mellett olyan kurzusokat is kell indítaniuk, melyeket az átlagos tudású,
szorgalmú és tehetségű diákok is sikeresen képesek lesznek elvégezni.
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NYITOTT KÉRDÉSEK
Világosan látom, hogy a fent leírt úton kell haladni. Mindemellett tele vagyok kétségekkel.
Hogyan fogják a tanárok a paradigmaváltást fogadni? A legjobb tanárok, és ők a hangadók, a
legjobb iskolákban tanítanak, ahol még nem olyan égető a változtatás sürgőssége. Ha ők nem
állnak a folyamat mellé, akkor az új fizika bevezetése lelassul, esetleg teljesen leáll.
Az új fizika teljesen új tanárképzést igényel. Hazánkban a legtöbb tanárképző egyetem
konzervatív nézeteket vall, semmi sem garantálja, hogy a tanárképző intézmények úgy
változtatják meg a programjukat, hogy előre meneküljenek, és ne az események után
kullogjanak. Mára Magyarországon gyakorlatilag megszűnt a nappali szakos
természettudományi tanárképzés. Ami jövőre újra fog indulni, az ismét az egységes,
kétszakos tanárképzés lesz. Vajon ezek az újraindított szakok visszatérnek a régi
tanárképzéshez, vagy tartalmukban teljesen megújított módon fogják elindítani az egységes,
kétszakos tanárképzést?
Lesznek-e hallgatók a természettudományos tanárszakokon? Hogyan lehet újra vonzóvá
tenni a tanárképzést? Lehetővé teszi majd a tanári életpálya az értelmiségi létet? Vagy a
tanárokból gyermekmegőrzők, diákszórakoztatók válnak? Lesznek-e olyan jól képzett
természettudományos tanárok, akik aktívan részt fognak venni a tehetséggondozásban?
Hogyan lehet az egyetemeket bevonni a tehetséggondozásba? Az egyetemek módszertanosai
továbbra is elefántcsonttornyaikban fognak ülni, vagy szívesen szereznek gyakorlati
tapasztalatokat középiskolákban egy-egy osztály tanításával?
Egyelőre a legnagyobb baj a fizikával és a kémiával van, de ez nem jelenti azt, hogy a
többi tantárgy nincs válságban. Felvállalja-e a közép- és felsőoktatás, hogy teljes megújulásra
van szükség? Hosszú távon még a jelenlegi tantárgyi szerkezetet is újra kell gondolni. Ki
fogja felvállalni, hogy előírja, mit kell a gyermekeinknek megtanítani? Rengeteg olyan
hasznos ismeret van, amit a mai iskola nem tanít (jogi ismeretek, pénzügyi ismeretek,
egészségügyi ismeretek, erkölcs és etika, háztartási ismeretek, takarékossági alapismeretek, az
egészséges életmód, életvitel, környezettudatos magatartás, stb.). A távoli jövő iskolája nem
fog hasonlítani a mai intézményekre, de egyelőre senki sem látja, hogy ez az iskola milyen
lesz.
Globalizálódott világunkban észrevehetjük, hogy többé-kevésbé minden országban
ugyanazok a problémák, és nagyon hasonlóak a döntéshozói reakciók is. De nemcsak az
oktatás válságával kell megküzdenünk, hanem szembe kell néznünk a pénzügyi, a gazdasági,
a társadalmi és a politikai berendezkedési válságokkal is. Azt állítják a szakértők, hogy a Föld
hét milliárdnyi lakosságát egy milliárd ember el tudja tartani. A középkorban az emberek
többsége a mezőgazdaságban dolgozott, az újkorban az iparban, a legújabb korban a
szolgáltatásban. Hajmeresztő dolog rádöbbenni, hogy a tendencia az, hogy lassan a többség a
szórakoztatásban dolgozik. Egyre inkább azt várják el a tanároktól, hogy az iskolai
tevékenységük a gyerekek szórakoztatása legyen, a tanulók játék közben sajátítsák el azokat
az ismereteket, melyeket senki nem tud jól megfogalmazni. Mindez az óvodákban, illetve alsó
tagozaton jól működik, de tíz éves kor felett elkezdődnek a bajok, és mire a tanulók eljutnak a
középiskolába, ott már semmi sem akar megfelelően működni. Sokan állítják, hogy hasonló a
helyzet a Római Birodalom bukásához. A római polgárnak alanyi jogon járt kenyér és
cirkusz, lassan mára az egész emberiség római polgár lesz, akiket a világ népességének kis
része tart el és közben szórakoztat. Nincsenek már barbárok, akik egy új világot
teremthetnének. Senki sem látja, hová vezet ez…
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CSOPORTMUNKA
TEAM-WORK
Zsigri Ferenc
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest

ÖSSZEFOGLALÁS
Hat-évfolyamos, tizenegyedikes osztályomnak a 2010/2011-es tanévben voltak utoljára fizika
órái. A korább természetesnek tűnő négyes körüli fizika átlag félévkor három bukás mellett
alig lett hármas. Az amúgy értelmes diákok, akiknek a továbbtanulásuk szempontjából a jó
fizika osztályzat nem jelent több pontot, nem foglalkoztak rendszeresen a tárggyal, mely
számukra felesleges nyűg lett. A csoportmunka hangulatosabbá tette az órákat, s
eredményesebbé a tanulást.
BEVEZETÉS
A 2010/2011-es tanévben az ELTE Apáczai Gyakorló Gimnáziumban az egyik általános
tantervű, hat évfolyamos 11 osztály osztályfőnöke, és egyben fizika tanára voltam. Az ilyen
típusú osztályainkba nagyon nagy a túljelentkezés, és általában nagyon „jó-eszű” gyerekek is
kerülnek ide. Erre utal a folyamatosan magas (4,3 körüli) osztályátlag. A fizika átlag is 4,0
körüli, amíg nem lesznek tizenegyedikesek. Ezen az évfolyamon a fizika heti három órás, és
az utolsó, kimenő év a tárgyból.
Az okos, érdeklődő, tisztességes gyerekek félévi fizika átlaga alig volt hármas. A
megoszlás abnormális, hármast szinte nem lehet kapni. Többnyire négyes-ötösök és egyeskettesek vannak.
Hogy lehet ekkora zuhanás? Tantárgyi szempontból miért szelektálódik ennyire egy
osztály 11-ikre?
AZ OKOK
Mindenki tovább szeretne tanulni, és nem is akárhol
Az érdeklődés és a lehetőségek (az egyes tárgyakból szerzett jegyek) tizedik végére a
többségnél már meghatározzák a pályairányt. Nálunk ezek humán, természettudományi
(elméleti, mérnök, orvos), közgazdász. Ez alapján választanak fakultációt, további
szakköröket, jelentkeznek versenyekre.
A felvételihez eredményes érettségi kell. Tanulják is rendesen a kötelező érettségi
tárgyakat. A félévi átlagok: magyar 4,8, történelem 4,4, angol 4,9 (előrehozott érettségit tett
15 diák), matematika 3,9 illetve 4,2 (utóbbi fakultációs csoportban).
Kell egy természettudományos tárgy is, ez a többségnek földrajzból már megvan, vagyis
van két ötösük.
A nem kötelező tárgyak mindegyikével (olasz, német, francia, kémia, biológia) is az a
helyzet, mint a fizikával, csak a rontás nem négyesről, hanem magasabbról indult, így a félévi
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eredmény is négyes körül volt. Számszakilag a kémia van még hármas körül. A biológia
négyes felett.
Mivel sem a fizikából, sem a kémiából nem kötelező érettségizni, a felvételihez ezen
tárgyakból pontot szerezni, ezért a könnyebb utat választják. Könnyebben tanulható
tárgyakkal foglalkoznak.
A TÉNYEK
Mit tesz a 11-kes diákom fizika címén?
a.) Szereti, érti, élvezi a tárgyat, jár fizikával kapcsolatos szakköreimre, kömalozik,
eredményesen vesz részt versenyeken. Az osztályban 8-10 ilyen diák van.
b.) Utálja, nem érti, számára szenvedés 45 percet nyugton ott lenni. Ehhez persze az
vezetett, hogy a dolgozatokat be kell jelenteni. Így lehet kampányszerűen tanulni, (persze így
valamit mindig kampányszerűen tanul…) amit el is felejt, nem lesz mire építeni, míg az előző
csoport tagjainak nem kell magolni.
c.) A többi minden lehetséges köztes…
A TÜNETEK
a.) Nincs felszerelés (tankönyv, zsebszámoló, füzet, függvénytábla…)
b.) Olyan helyre akar ülni, ahol nem látom, a másik csoport meg előre, előre. Harc a hátsó
és első padokért, persze más órán, más helyen levőekért. Hol van már az ülésrend? Az a
demokratikus jogok megsértése!
c.) Csendes, de nem tudja megismételni az utolsó mondatot.
d.) kötelező olvasmányt olvas
e.) Más tárgy házi feladatát készíti, aztán azon az óráén megint másét.
f.) Keresztrejtvényt fejt, amőbázik, újságot olvas,…
Azért ezt néha szóvá kell tenni, aminek sértődés az eredménye.
Az első félévben sok volt a demonstrációs kísérletet, több tanulói gyakorlatot lehetett
végezni. Ezek leírása már elegendő lett volna a hármashoz. Többeknek ez sem sikerült.
Maxim kiadós, Út a tudáshoz tankönyvünk széles skálán segít kielégíteni az érdeklődést.
Színes, gazdag képanyagú, internet barát, bőven tartalmaz köznapi élettel kapcsolatos
kérdéseket. Egyáltalán nem a számolás a fő szempont.
A be nem jelentett röpdolgozatok jelezték, hogy nagy a differenciálódás.
Javító röpdolgozatokat kellett tehát íratnom. Délutánonként a más irányú elfoglaltságuk
miatt erre nincs mód. Maradt a fizika óra. Így nagyok sok órán az első padokban rövid, az
alkalmaknak megfelelő, 10-25 perces írásbeli feladatokat adtam. Ilyenkor legalább kétféle
feladatsor volt. Az eredményes diákok közül is írattam eggyel-eggyel, hogy legyen „mintám”.
Amíg írtak, addig a többiekkel nem mehettem tovább, nem akarván, hogy még nagyobb
legyen az írók elmaradása. Csendesebbnek is kellett lenni, ezért páros feladatokat adtam a
többieknek. Esetenként a könyv alapján az óra anyagát, vagy annak egy részét is fel lehetett
így dolgozni. Ezt persze ellenőrizni is kellett. Mire megírták az első padban lévők, addigra a
többiek is elkészültek. Ekkor két lehetőség volt. Az osztályból néhányan ismertették
feladatukat és a megoldást, így az íróknak is volt lehetősége azt megérteni. Vagy előbb az
írók ismertették, mi volt a feladatuk, mire jutottak vele. Az idő szabta meg, hogy lehetett-e
mindkettőt tenni.
A gyenge persze többnyire gyengét írt. Így lett félévkor három bukás. Saját osztályban
harminc év alatt volt ennyi bukott diákom. Némelyik megnyugtatott, ne aggódjak, év végén
nem fog megbukni. Hittem nekik.
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Hangsúlyozom rendes diákok, délután szakkörökre, külön órákra, nyelvtanfolyamokra
járnak, zenélnek, sportolnak.
ÚJ IRÁNYOK
Nagyon elkeserített a helyzet. Korábbi osztályaimban nem volt ekkora visszaesés,
érdektelenség a tárgy iránt. Ha a fizika átlag négyes alá került, már külön szülői értekezletet
hívtam össze. Itt nem láttam ennek értelmét. A felvételi érdekében a szülők többsége sem
erőltette a fizika tanulását. Néhányan meg is jegyezték, hogy „nem minden” a fizika. Ő sem
ért hozzá, és mégis „ember” lett.
Mit tegyek? Vagyok annyira hiú, hogy egy négyesre megtanítsam nekik a tárgyat. Az
utolsó fejezetek, modern fizika, csillagászat pedig mindig is érdekelték tanítványaimat.
Ötösért adtam szorgalmi feladatokat, választható házi feladatokat. Aki jó jegyet akart,
annak igényesebbet, aki gyengébbet, annak egyszerűbbet. Kértem, legalább húsz percet
készüljenek az órákra, s meglesz az eredménye.
Lehetett az aktuális témában verset írni. Elmondtam nekik Marx-Holics Tóth E.
Atomközelben című könyvében szereplő négysoros versikét:
Suhan, mint a sólyom,
Lüktet, akár a láz,
Nem láz, nem sólyom
Elektron, nem más
A fényre vonatkozó megfelelőjét Inter Feri alkotta meg:
Szervusz kedves fényecske,
Hullám vagy, tán részecske,
Amit én a foton tudok,
Világítok, tehát vagyok.
Megismertem a LIMERIK féle, aabba versformát. Íme egy Napos Csibétől:
Döbbenet, miket állít a fizika
Őrült dolgokat olvashatsz ma
Száguldó elektron,
Hullámzó proton
Lesz belőlük plazma?
Lehetett rajzolni, festeni, bármit, ami a témával kapcsolatos. Ez sem hozta a lemaradókat
lázba.
Azt gondoltam, a tesztek megoldása majd életet lehel a társulatba.
Így az órákon oldották meg a tankönyvi teszteket. Amint elfogytak, máshonnan hoztam,
vagy összeállítottam néhányat. Persze nem minden órán, és nem egész órán. Egy pár kapott
egy lapon kérdéseket. Megadott idő után a mögötte ülőkkel kellett egyeztetni. Ezt követően a
négyes csoport egy tagja felírta eredményét a táblára. Így lett egy kérdés mellett 7-8 válasz.
Az eltérő válaszoknál érvelni lehetett álláspontjuk mellett. Egészen élvezetes vizák
kerekedtek. Felszólításomra pedig mindig számítani lehetett és kellett. A következő órák
valamelyikén aztán néhányan az első padban írók kaptak a korábbi tesztkérdésekből is. A
válaszokat persze megkevertem.
EGYÜTT KÖNNYEBB
Így haladtam szinte észrevétlenül, fokozatosan a csoportmunka irányába.
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Ez a módszer idegen nyelvi órákon megszokott. Irodalom órán is sokszor használták,
voltam is többször ilyen óráikat látogatni, és azt tapasztaltam, hogy szinte mindenki rendesen
dolgozott.
Eddigre már a csillagászathoz értünk. Az új anyagot a könyv alapján több részre osztottam.
A tanulók hat-nyolc csoportra oszlottak. A csoportok kialakítása több módon történt. Mindig
a praktikusság volt szemem előtt. Például az egymás közelében ülők, vagy a hiányzók helyére
ültettem máshonnan, esetleg az első padban írók helyére ültettem másokat. Általában négy-öt
diák volt egy csoportban. Mindig én mondtam meg, ki, hova kerül. A csoportok összetétele
óráról-órára változott. Két csoport is ugyanazt a témát kapta. Egy csoport csak egy
feladatlapot kapott. A csoportnak nevet kellett adniuk. Valamelyiküknek jegyzetelni kellett.
Valakinek az időre is kellett figyelni. Az óra végén be kellett adni a munkalapot. Ekkor az
összes diák minden csoport feladatlapját megkapta.
A kérdések képekhez kötődtek. Voltak köztük a tankönyvből valók, és mások. A képeket
projektorral kivetítettük, ezek alapján ismertette a csoport egyik tagja a megoldást. Az egész
olyan volt, mint egy prezentáció, amikor csak képek vannak, s valaki ezek alapján tart
előadást. Az a csoport, aki ugyanezt a feladatot kapta, értékelte az elhangzottakat. A felelő ki
lehet sorsolni, az azonos témát feldolgozó csoport jelölheti ki. A későbbiekben
röpdolgozatban ellenőriztem, mi maradt meg az elhangzottakból.
Azt vettem észre, hogy dolgoznak, élvezik ezt a fajta tevékenységet.
A későbbiekben feladatokat, problémákat, nem veszélyes számolásokat is így oldattam
meg. Ahol tudtam, ott igyekeztem az elhangzottakat más tantárgyban tanultakhoz kötni.
Madách Imre Az ember tragédiájában írja, hogy „ a Nap négy ezredév után kihűl…”
Miután tisztáztuk, a az ezredév nem 0,365 nap, megvizsgáltuk, hogy lett a négyezer év.
Becslésünkben a napállandót, a Nap-Föld távolságot és egy jó minőségű szén égéshőjét
használtuk fel. Mondtam is, egy irodalmár is tudhatta a fizikát. Aztán a tömeg-energia
ekvivalenciája megmutatta, hogy lehet hosszabb életű. A csillagok fejlődése pedig
megmutatta, mi a valós helyzet. A csillagászatban, Kepler törvényei kapcsán ismét előkerült a
Tragédia, nevezetesen a Prágai szín. A Párizsi szín pedig azt szimbolizálta, hogy az álmok
megvalósíthatók. Csak tenni kell értük.
Egyre gyakrabban tartottam ilyen órákat. Az éves ismétlésnél már természetesnek tűnt.
Az óráimra való felkészülés három órát is igénybe vett, az első padokban ülők munkáinak
javítása pedig további egy órát. Annyit készültem egy órára, mint egy tanárjelölt. Mindezt
azért tehettem meg, mert három tizenkettedikes csoportom (tagozatosak és fakultációsok)
kiment.
Az erőfeszítésnek meglett az eredménye. Nem volt bukás. A fizika átlag ugyan nem lett
négyes, de nagyon közel került ahhoz. S mindez úgy, hogy senki nem érezhette az adott
osztályzatokat ajándéknak
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A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM MATEMATIKAFIZIKA DVD-JÉNEK ISMERTETÉSE
PRESENTATION OF THE MATEMATICS - PHYSICS DVD
MADE BY PAZMANY PETER CATHOLIC UNIVERSITY THE
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Futó Béla
Piarista Gimnázium, Budapest

ÖSSZEGZÉS
A konferenciára készült poszter a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs
Technológiai Kara (PPKE ITK) kezdeményezésére és támogatásával létrejött matematikafizika DVD-t mutatta be. A DVD olyan segédanyagokat tartalmaz a két tárgyból, amelyeket
középiskolások használhatnak az egyetemi tanulmányaikra készülés során. A DVD anyaga
segíti a felkészítő tanárok munkáját is.
BEVEZETÉS
A PPKE ITK oktatóinak tapasztalata, hogy az egyetemre felvételt nyert diákok fizikában
való jártassága eléggé különböző: vannak nagyon jól felkészült diákok, és vannak olyanok,
akiknek az első években sok pótolni valójuk van. Közismert, hogy ez az állapot nemcsak a
PPKE ITK-n tapasztalható. Valamennyi felsőoktatási intézmény hasonló jelenségeket
tapasztal nemcsak a fizikával, hanem valamennyi felvételi tárggyal kapcsolatban. Ennek okait
sokan többek között a jelenlegi érettségi/felvételi rendszerben, az egyre alacsonyabb
követelményeket
támasztó
oktatási
rendszerben,
a
társadalom
megváltozott
értékszemléletében látják.
A PPKE ITK vezetői elhatározták, hogy segítséget nyújtanak azoknak a diákoknak, akik
igényesen szeretnének felkészülni a felsőoktatási tanulmányokra. Tehát nemcsak a felvételi
követelmények teljesítését, a pontszámok elérését tartják célnak, hanem szeretnének
felkészülni magasabb színvonalú egyetemi tanulmányokra is. Ehhez szükséges a felkészítő
tanárok munkájának segítése is. Ennek a tervnek megvalósítására az ITK vezetői középiskolai
tanárok segítségét kérték matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom valamint történelem
tantárgyak területén. E cikkben elsősorban a DVD fizika anyaga kerül bemutatásra, de
kitérünk a matematika rész tartalmának ismertetésére is.
A DVD FIZIKA RÉSZE
Az egyetem vezetőinek segítségével a fizika munkacsoport tagjai elhatározták, hogy
összeállítanak egy olyan anyagot, amely a fizika időtálló ismeretanyagának elsajátításában
nyújt segítséget. Időtálló az a tananyag, ami pl. 50 éve is nélkülözhetetlen volt az akkori kor
tudományos eredményeinek megértéséhez és pl. 50 év múlva a legújabb kor eredményeinek
megértéséhez vezető úton is szükséges lesz. A DVD fizika része 5 fejezetből áll, öt különböző
szerző készítette ezeket. A fizika rész tartalma:
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1. táblázat: A DVD fizika része

1.
2.
3.
4.
5.

A szerzők
Futó Béla
Piarista Gimnázium, Budapest

Az egyes részek címe
Emelt szintű középiskolai fizikaismeretek
Építkező problémamegoldás
(A matematika-mentestől az emelt szintű
fizikáig)

Urbán János
Piarista Gimnázium, Budapest
Jaloveczki József
Szent László ÁMK, Baja
Teiermayer Attila
Karolina Iskola, Szeged
Dégen Csaba
Németh László Gimnázium, Budapest

Mozgásegyenletek megoldása Excellel
Fotók segítségével megoldható számítási
feladatok fizikából
Fizikatörténeti kiegészítések

Első rész
Az első rész olyan segédanyagot tartalmaz, amely az egész középiskolás tananyagot
felöleli. Aki ezen „átküzdi” magát (mert fizikából sincs királyi út), igényesen felkészül az
egyetemi tanulmányokra (nemcsak a felvételire). Az összeállított tananyag kicsit meghaladja
a középiskolai emelt szintű érettségire felkészítő, fakultációs tananyagot. A leírt tananyagot a
szerző a gyakorlatban kipróbálta, használta; az óravázlatai alapján készítette. A középiskolai
fizikaanyagot 22 fejezet öleli fel. Minden fejezetnek azonos a felépítése:
 először a témához tartozó fontos fogalmakat definiálja és értelmezi – ez a rész tanári
segédanyagként használható,
 majd feladatokat találhatunk nehézségi szint szerint csoportosítva: a fogalmi feladattól
a versenyszintűig,
 majd a feladatokhoz kapcsolódó észrevételek olvashatók – szintén elsősorban tanárok
számára,
 minden fejezet tartalmaz egy kidolgozott megoldást is, legtöbbször érdekes
összefüggésekre rávilágítva,
 végül ellenőrző feladatsor található a fejezetek végén.
Az anyag feldolgozásához óraszámkeretet is javasol a szerző.
Második rész
A második rész 21, eredetileg kvalitatív problémákat felvető, feleletválasztós feladat több
lépcsőben történő megoldását tartalmazza. A „több lépcső” a tesztfeladat röviden indokolt
megválaszolását, majd numerikus feladattá alakítását, esetenként általánosítását jelenti. A
numerikus feladatok megoldása először mindig paraméteresen történik, ez mélyebb elemzést,
diszkussziót tesz lehetővé. A feladatok az emelt szintű érettségi tesztfeladatai voltak az elmúlt
években. Eredeti állapotukban mindenféle matematikai apparátus felhasználása nélkül is meg
lehet oldani azokat, hétköznapi tapasztalatokra építve vagy valamely egyszerű fizikai törvény
alkalmazásával. A kérdéseket ugyanakkor könnyen numerikus feladattá lehetett fejleszteni. A
fejezet célja: megmutatni, hogy a józanésszel, egyszerű módon megoldható problémák
izgalmasabb, mélyebb elemzése válik lehetővé, ha matematikai módszereket is alkalmazunk.
Fel kell venni ugyanis a küzdelmet az utóbbi években elharapózott matematika-iszony ellen: a
matematika-mentesnek megmaradó fizika inkább bábszínház, mint tudomány.

389

Fizika – Új utak keresése (szakmódszertan)
Harmadik rész
A harmadik rész néhány kinematikai, dinamikai probléma mozgásegyenletének ún.
numerikus módon, Excel program segítségével való megoldását mutatja be. A megírt
programok a különböző egyenletek megoldása során előre betáplált adatokkal dolgoznak, de a
programokban a bemeneti adatok tetszőlegesen változtathatók. A megoldásokat grafikusan
látjuk. Ez azért előnyös, mert a grafikonok értelmezése mélyebb összefüggések felismerésére
is elvezetheti a diákokat. Az összeállítás tartalmaz elméleti ismétlést, összefoglalót is. A
„feladatok” című részben lehet próbálkozni könnyebb-nehezebb problémák megoldásával. Itt
ajánlatos az ellenőrzéshez (és esetleg ha nem sikerül elindulni a megoldással) a felkínált Excel
programot használni. A feldolgozott témák:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Egyenes vonalú mozgások állandó erő hatására;
Ingamozgások vizsgálata;
Rezgések;
Hajítások;
Mozgás centrális erőtérben;
Töltött részecske mozgása elektromos- és mágneses mezőben.

Negyedik rész
A negyedik részben számítási feladatok találhatók. Csak annyi a különbség a hagyományos
feladatokhoz képest, hogy az adatokat a szerző nem adta meg numerikusan, hanem egy
fotóról kell leolvasni őket. A fényképeken a kinematika, a nyomás-hidrosztatika és a statika
témakörébe tartozó jelenségekkel találkozunk. Az adott fényképek segítségével fogalmazza
meg a szerző a kitűzött feladatot. A feladatok megoldása során az első lépés az, hogy
megállapítjuk, mit ábrázol a kép, elképzeljük magát a jelenséget, amelynek dokumentuma a
fotó. Ezután végiggondoljuk, milyen törvények, összefüggések segítségével írható le a
jelenség, és hogyan oldhatjuk meg a feladatot. Szükségünk van még a kiindulási adatokra a
tényleges számítások elvégzéséhez. Ezeket a képekről olvassuk le. Ehhez nyugodtan
rajzoljunk a képre, mérjünk meg távolságokat, szögeket! A valós távolságokat sokszor a
képen mérhető távolságokból találhatjuk ki megfelelő kalibráció után.
Ötödik rész
Az ötödik rész fizikatörténeti kiegészítéseket tartalmaz. Nemcsak fizikusokról,
feltalálókról olvashatunk ebben a részben, hanem néhány felfedezés történetéről, törvény
kialakulásáról is, illetve a háttérben rejlő összefüggésekről, amik igazán érdekessé teszik a
fizika történetét. Ez a fejezet azért is különösen fontos, mert az emelt szintű és a középszintű
fizika érettségin alapvető fizikatörténeti ismeretek egyaránt követelmények.
A DVD MATEMATIKA RÉSZE
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának felkérésére olyan
segédanyag összeállítására vállalkozott egy hét fős középiskolai tanári munkacsoport, amely
segíteni hivatott a matematika érettségire készülő középiskolás diákokat és tanáraikat. Vonzó
és hasznos file-gyűjtemény készítése volt a cél a matematika iránt az átlagnál jobban
érdeklődő, a sikeres főiskolai-egyetemi felvételi után a matematikát saját leendő szakmájuk
mellett segédtudományként tanuló középiskolás diákok számára. A tematikailag vegyes
válogatás kiaknázza a számítógép által biztosított szemléltetési lehetőségek gazdagságát
(JAVA, GEOGEBRA, PPS, DOC, PDF), lehetőséget ad a felhasználói interaktivitásra. A
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DVD a felhasznált programok alkalmazásában segíti a felhasználót. A matematika rész
tartalma:

2. táblázat: A DVD matematika része

1.

A szerzők
Barcza István
Bencés Gimnázium és Kollégium,
Pannonhalma

Az egyes részek címe
Matematikai paradoxonok

2.

Dr. Bay László – Velkey Balázs Fényi
Gyula Jezsuita Gimnázium és
Kollégium, Miskolc

3.

Dr. Katz Sándor
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
és Kollégium, Bonyhád

4.

Könnyű Jánosné
Református Kollégium Gimnáziuma,
Sárospatak

5.

Páll Csaba
A Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziuma, Pécs

6.

Ritter Betty
A Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziuma, Pécs







Két kör közös érintői
Koordinátageometria
Kritikus út - a CPM módszer
A Kirchhoff-féle hurokegyenletek
Lehet vagy nem? Konstrukciók és
lehetetlenségi bizonyítások
 Válogatás az evangélikus középiskolák
és az Arany János Tehetséggondozó
Program iskoláinak készült felmérők
logikai feladataiból
Trigonometria síkban és térben

 Interaktív animációs feladatok
gyűjteménye
 Aranymetszés és Fibonacci sorozat a
természetben és a matematikában
 Kis feladat
4. "Isten maga is matematikus" avagy a
matematika tanításának motivációs
kérdései
5. Kooperatív feladatok gyűjteménye

Első rész
Az első rész műfaját tekintve leginkább egy tanári kézikönyvhöz áll közel. Összesen kilenc
paradoxont tartalmaz, zömében a valószínűség számítás területéről. Ezek egyike sincs benne a
középiskolai törzsanyagban, de "nyugodtan" benne lehetne. Könnyen érthető, életszerű
matematikai problémák ezek. Alkalmasak arra, hogy megoldásuk során egymástól gyakran
különböző, de egyaránt hihetőnek tűnő következtetéseket vonjuk le. A különböző megoldások
mellett- és ellenérvelésre is késztet az írás. Az egyes paradoxonok tárgyalását bevezető
feladatok készítik elő. Példákat látunk arra, hogy a manipulatív elem hogyan jelenhet meg a
statisztikában, és hogy a sorrendre történő szavazás eredménye mennyire függ a választás
lebonyolításának szabályaitól.
Második rész
A második rész négy, egymástól független egységet tartalmaz. A négy egység azonos
pedagógiai módszerrel készült. A tankönyvek kész geometriai ábrákat tartalmaznak. Ebben az
anyagban azonban geometriai ábrák lépésenként készülnek: a geometriából jól ismert
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szerkesztés menetét nyomon követhetjük, ami segít az anyag megértésében. Ügyesen
használják fel a szerzők A számítógépes szemléltetés előnyeit kihasználva a szerzők interaktív
anyagot készítettek.
A harmadik es a negyedik egység készítője eredeti foglalkozása szerint mérnök, aki egy
egészen konkrét ütemezési-munkaszervezési illetve villamosságtani-áramköri feladatot old
meg. A kidolgozás során a "megoldó társat" - több mint kétszer száz diakép segítségével megismerteti a gráfok és hálózatok valamint a lineáris egyenletrendszerek alapfogalmaival.
Harmadik rész
A harmadik rész két kiérlelt es sokszorosan kipróbált feladatgyűjteményt tartalmaz,
amelyek 12-18 éves diákok számára készültek. Témájuk a logika, a számelmélet és a
kombinatorika középiskolás szinten. A feladatsorok egyszerűek, egymásra épülnek, és gazdag
anyagot ölelnek fel. Aki hagyja magát végigvezetni rajtuk, a gondolkodás iskoláját járja. A
Rácz-Tanár-Úr Életműdíjas szerző két másik anyagot is küldött, amelyek a Kitekintés Távlatok részben nyertek elhelyezést. A feladatgyűjtemények kapcsán betekinthetünk a
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tehetségfejlesztő munkájába.
Negyedik rész
A negyedik részben síkbeli és térbeli trigonometria feladatokat találunk szépen
dokumentált megoldásokkal. A szokásos síkbeli feladatok természetes módon nőnek ki térbeli
problémákká, fizikai alkalmazásokká. A feladatokat a trigonometria történetének rövid
bemutatása, valamint a trigonometrikus függvények alaptulajdonságainak ismertetése előzi
meg. Az ábrák a nyilvános forráskódú, ingyenes, és nagyon gyorsan megtanulható Geo Gebra
programcsomag segítségével készültek.
A szerző arra biztatja gyakorló középiskolai tanár kollégait
matematika és
számítástechnika szakosokat egyaránt , hogy használjak maguk is ezt a szemléltetési
lehetőséget, ezt a diákok számára is vonzó informatikai alkalmazást.
Ötödik rész
Az ötödik rész három egységet tartalmaz: egy nagyot és két kisebbet. Az „Interaktív
animációs feladatok gyűjteménye” alighanem az egész DVD diákok számára leginkább
kedvcsináló, legközvetlenebbül használható és hasznosítható része. Kiválóan alkalmas otthoni
tanulásra és állandó önellenőrzésre is. A száznál jóval több JAVA applet a középiskolában
tanított matematika szinte valamennyi fejezetet érinti.
Elkészítéséhez egy tapasztalt informatikus-tanár többhavi munkájára volt szükség. A
gyűjtemény elérhető a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium honlapjáról is. A Fibonacci
sorozat es az aranymetszés természetesen halas téma, hiszen mutatják a matematika beépült
az egyetemes emberi kultúrába.
Hatodik rész
A hatodik rész két, egymástól független egységből áll. A kooperatív feladatok
gyűjteménye arra ösztönzi a felhasználó tanárt, hogy diákjait az ismétlő órákon kisebb
csoportokban a tananyagról beszéltesse, ha úgy tetszik együtt "dolgoztassa". Az egyes
csoportok versenyezhetnek is egymással, mindegyikük a saját kirakójátékával - az ehhez
szükséges háromszög alakú, feliratozott papír-lemezkéket szabadon letölthető pdf fájlok
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tartalmazzák. A másik szaktanári segédanyag is komoly pedagógiai értéket hordoz: személyes
hangvételű és dinamikus írásmű, amelynek korábbi változata első díjat nyert a Magyar
Tudományos Akadémia középiskolai tanárok részére meghirdetett esszé-pályázaton.
A Kitekintés - Távlatok rész többek között az ELTE es a SOTE két professzorának egyegy, a tudományos ismeretterjesztés legjobb hagyományait képviselő előadásának képi és
írásos változatát tartalmazza. Az esszé szerzője a huszadik század utolsó harmadának egyik
legismertebb es legnagyobb hatású alternatív közgazdásza.
3. táblázat: Kitekintés – távlatok (esszék, előadások, beszámolók)
1.

A szerzők
E.F. Schumacher

2.

Csermely Péter

3.

Laczkovich Miklós

4.

Katz Sándor

Az egyes részek címe
A legfontosabb erőforrás – az oktatás
Mire tanítanak bennünket a sejtek hálózatai,
avagy hogyan lesz a válságból esély
Mi a matematika? – A matematikai
igazságról (előadás a Mindentudás
Egyetemén, 2006. november 6.)
Rövid összefoglaló a Bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnáziumban végzett
matematika tehetséggondozásról,
tantárgyfejlesztő tevékenységekről
Tanulói kutatómunka a Bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnáziumban

Végezetül lelkesítésként idézzük fel Pósa Lajos tanár úr gondolatát, aki igazán sokat tett és
tesz a tehetséges diákok nevelésben. Ő úgy látja, hogy nagyon sok gyerek elkallódik. Soha
nincs része érdekes matematikaórában, nem is tudja, hogy a matematika érdekes lehet. Ha
vannak képességei, nem bontakoznak ki. Iskolába jár, ahol nem történik semmi érdekes. Ki
tudja, mi történne, ha megérintené valami a szívét. Reméljük, hogy a DVD segít minél több
tehetség felismerésében, fejlesztésében.
A DVD térítésmentesen beszerezhető a PPKE ITK Dékáni Hivatalában.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet illeti Roska Tamást, Csurgay Árpádot és Garay Barnát, a PPKE ITK
professzorait, a DVD ötletéért, mentori segítségükért. Gergelyi Domonkost és munkatársait a
DVD informatikai munkájának szervezéséért és a szerkesztési feladatok elvégzéséért.
Köszönet illeti továbbá a DVD valamennyi szerzőjét, továbbá Kitekintés Távlatok című
részben közölt tanulmányok szerzőit, akik hozzájárultak azok közléséhez.
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AZ AUTÓZÁS FIZIKÁJA
THE PHYSICS OF THE CAR
Hegedüs János
Leőwey Klára Gimnázium, Pécs;
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A dolgozat a középiskolai fizika oktatás egy lehetséges eszközének, a mindannyiunk által
használt személygépkocsinak a fizika tananyagba történő beépítését taglalja. A gépkocsi
mozgásának illetve működésének hátterében rejlő fizikát az egyes tanévekre lebontva
példákkal illusztrálja, és megmutatja, hogy a jármű mely része és milyen módon varázsolhatja
be a hétköznapokat a tanórákra.
BEVEZETÉS
Napjainkban, tanított tárgyától függetlenül szinte minden tanár szembesül diákjainak
érdektelenségével. A középiskolás diákok oktatásának így egyik sarkalatos pontja lehet az
érdeklődés felkeltése. Amennyiben nem sikerül kellően lekötni a diákok figyelmét, és külső
kényszer, mint pl. a felvételiként is szolgáló érettségi vizsga sincs jelen, szinte reménytelen a
helyzet. Olyan témát, technikai eszközt kerestem e célból, mely egyszerűnek tűnik, nem
veszélyes, amit mindannyian már láttunk, sokszor megfigyelhető, és rengeteg fizikai
lehetőséget, mérnöki alkalmazást rejt magában. Így jutottam el a személyautó fizikájához.
AUTÓ AZ ÓRÁKON
A következőkben a teljesség igénye nélkül a gimnáziumi tananyagot és a kerettantervet
követve, tematikusan végigjárom az egyes fejezeteket, és évfolyamokra bontva esetenként
konkrét példákkal mutatom be az autó helyét a fizikaórákon. A didaktikai lehetőségeket a
terjedelmi korlátok miatt többnyire csak felvillantom, és a feladatok megoldását sem
részletezem.
Elsőként, egy az összes évfolyamra érvényes, átfogó sematikus ábrán keresztül
érzékeltetem az eszköz alkalmazásának létjogosultságát. (1.ábra)

1. ábra. Az autó a fizikaórán
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KILENCEDIK ÉVFOLYAM
Az „m” tömegű tömegpont, mely álló helyzetből adott gyorsulással indul, be kell
vallanunk, kevés diák érdeklődését kelti fel.. Ám, ha átfogalmazzuk a szöveget és a „80 km/h
sebességgel padlógázzal ösztökélt Trabant”-ról vagy egyéb megnevezett autótípusról van szó,
szívesebben állnak neki a feladatnak a kinematikával ismerkedők:
1. feladat: „A Bugatti Veyron sportkocsi 2,4 másodperc alatt éri el a 100 km/h tempót.
Villámgyors váltószerkezetének köszönhetően egyenletes gyorsulással képes 320 km/h
sebességet elérni. Fékezéskor a vezető, a járművel együtt 4,5 g-vel lassul. Számítsd ki
mekkora úton gyorsul fel a gépkocsi állóhelyből 100 km/h-ra, majd add meg a féktávolságot,
ismerve, hogy a sofőr reakcióideje 0,3 másodperc! (Féktávolságon az akadály észlelése és a
megállás között befutott teljes úthosszat értjük.)
Érdemes megemlíteni, hogy az autók biztonságtechnikai eszközeit, pl. a légzsákvezérlő
készüléket vagy a pirotechnikai övfeszítőt adott gyorsuláskorlát segítségével szabályozzák.
A diákok többségét sokkolja a következő példa, mely valós adatok alapján készült:
2. feladat: „A légzsákok kioldását vezérlő rendszer gyorsulásmérői 30g és 500g közötti
intervallumon működnek. Az alsó küszöböt használva számoljunk „csupán” 30g nagyságú
hirtelen lassulású ütközéssel! Mekkora terhelést jelentene ez az utasokra légzsák nélkül, ha
tömegük 75 kg?” Az adatokkal 22500 N erő adódik!)
A személygépkocsit sok más dinamikai törvénnyel kapcsolatban is példaként hozhatjuk,
hiszen nyomja az alátámasztást négy kerekénél, hat rá a nehézségi erő, abroncsai jó esetben
tapadnak, rossz esetben csúsznak a talajon. Az első évfolyamban a körmozgásánál a kerekek,
a hűtőventilátor lapátja, a kormánykerék szerepelhet leggyakrabban, de az egyéb forgó
alkatrészeket is felsorolhatnánk. Néhány tanórán kipróbált feladat:
3. feladat: „Autónk motorját állandóan forgó ventillátor szele hűti, melynek fordulatszáma
közepes sebességnél percenkénti ötszázas értékű. Mekkora terhelést kell elviselnie a
ventillátor lapátjának, ha átmérője 40 cm?” (Terhelésen a centripetális gyorsulás és a
nehézségi gyorsulás hányadosát értjük.)
4. feladat: „Egy kerékjavító műhely állványos szerkezetében a felszerelt gumiköpenyt
180km/h-nak megfelelő fordulatszámra gyorsítják fel, majd perceken keresztül egyenletesen
hajtják. A szelepsapka a forgástengelytől 25 cm távolságra, a gumiköpeny legkülső pontjánál
5 centiméterrel beljebb kering. Mekkora a fordulatszám az egyenletes tempónál? Számold ki,
hogy a másodperc század része alatt mekkora szögtartományt súrol a szelepsapkához húzott
sugár az egyenletes keringés során! Ha az egyenletes felgyorsítás fél perc alatt történik,
mekkora a szöggyorsulás? Rajzold fel a szögsebesség- idő grafikont, és a szögelfordulás-idő
grafikont az első percre vonatkozóan!”
Forgalmasabb út járdáján állva, stopperórával méréseket végezve, olyan adatsorhoz
juthatunk, amiből az előttünk elhaladó gépkocsik sebessége és gyorsulása kiszámolható.
Természetesen, fel kell, hogy hívjuk a figyelmet az esetleges hibaforrásokra. Az új
szempontokat figyelembe véve a gyerekek többsége ámulattal nézi az elrobogó autósereget.
TIZEDIK ÉVFOLYAM
A hőtan témakörében a belsőégésű motorok ütemeinek megismerése, a hozzájuk rendelt
körfolyamatok tárgyalása nyújthat lehetőséget új, ám a hétköznapi életben is hasznos tudás és
ismeret felépítésére. A négyütemű Otto-motor működésének részletes elemzését mindenképp
javasolhatjuk, hiszen a technikai környezet megismerése rendkívül fontos, azonban az
általános iskolák technika tantárgyában legtöbb helyen informatikaoktatás zajlik. Hasznos az
olyan animált ábra, mely a szívás, sűrítés, robbanás, munka és kipufogás ütemét szemlélteti a
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p-V diagramon. A közismert körfolyamat szöveges ismertetését mellőzzük, szakaszait a négy
ütemet bemutató, és indikátordiagrammal is illusztráló ábrával idézzük fel. (Az
indikátordiagram a motor működése során mért nyomás térfogat kapcsolatot mutatja.) Az
ábráról látszik, hogy az idealizált, látható két adiabatából és két izochórból álló Ottó
körfolyamathoz képest az indikátordiagram torzul. (2.ábra) Az Ottó motor működésének
lényeges eleme, hogy a benzin levegő keverék külső szikra hatására robban fel.

2. ábra. Az ideális Otto-körfolyamat [1]
Ugyancsak fontos lehet technikai szempontból a négyütemű diesel motor működésének
részletezése is. Érdemes kiemelni, hogy bár a diesel és a benzinüzemű motorok szerkezeti
elemei hasonlóak, a diesel motor csak „tiszta” levegőt szív be, a hajtóanyag és a levegő
keveredése a hengertérben történik meg, tehát belső keverékképzésről beszélünk. [2] Az
éghető keverék elégése öngyulladással kezdődik, ezért az öngyulladás eléréséhez a hajtóanyag
levegő keverék gyulladási hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletnek kell lenni a
hengertérben. [3]
A termodinamikai hatásfok első közelítésben a Carnot körfolyamat hatásfokával
becsülhető. A benzinüzemű motorok szélső hőmérséklet értékeivel erre 80 % adódna. A
motorok működését leíró ideális körfolyamat termodinamikai hatásfoka ennél kisebb, és ezt
tovább csökkentik a fellépő veszteségek. A motor főtengelyen mérhető munkából számított
hatásfok hagyományos felépítés esetén csak 20-30 %. [4] Jobb osztályokban érdemes
legalább az idealizált Ottó körfolyamat hatásfokát levezetni.
Sok diákot elgondolkodtat a kérdés, hogy miért indulás előtt és nem bizonyos út megtétele
után ellenőrizzük a kerekekben lévő levegő túlnyomását. Néhány kérdéssel, vagy utalással
rávezethetjük őket a helyes válaszra: utunk során járművünk kereke felmelegszik, így nem a
valós nyomásértéket mérnénk. Ennek kapcsán előkerülhet a „bar” mint SI-n kívüli
mértékegység.
5. feladat: „Mekkora erő hat a dugattyúra, ha a motor hengerében a nyomás 25 bar, és a
dugattyú sugara 8 cm nagyságú?
Az elektromosságtan témaköréhez is szolgáltat a gépkocsi fizikája életszerű példákat!
Az autókban egyenáramú körök 6-12-24 V-os rendszere működik, ahol figyelembe kell
venni az akkumulátor töltését megszabó (Ah) paramétert. A bekapcsolva felejtett irányjelző
vagy világítás, életszerű, és talán tapasztalatból ismert kellemetlenségeket idéz fel. A
generátort, önindítót, egyenirányítót bevihetjük a tanterembe, s ha ettől az óra kicsit műhelyszagú lesz, talán még nagyobb a hatása. Esetleg az indukciós jelenséget is könnyebb
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érzékeltetni egy autó gépházteteje alá bekötött, működő generátorral, és a hozzá kapcsolt
feszültségmérő-berendezéssel.
Gyakorlatban megoldott feladatok:
6. feladat: „Egy szórakozott sofőr autójának helyzetjelzőjét elfelejti lekapcsolni. Az autó
motorja nem működik, így a generátor a kivett töltést nem pótolhatja. Alig öt óra alatt merül
le az akkumulátor, melyre a 75Ah 12V paramétereket írták rá. Hány darab párhuzamosan
kötött 5 W teljesítményű izzó működhetett folyamatosan? Miként változna az időtartam, ha
további két 21 W teljesítményű féklámpa izzót is bekapcsolva maradt volna?”
7. feladat: „Utánfutó vontatmánnyal az út szélén veszteglünk műszaki hiba miatt. Az
előírásnak megfelelően az elakadásjelzőt bekapcsoltuk, mely 1,5 másodpercenként fél
másodpercig hozza működésbe a hat darab 12 V 21W-os izzót. Mennyi ideig fog kitartani a
járművünk 55Ah 12 V-os akkumulátora?”
TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM:
Itt elsőként a rezgéstan témakörében lehet segítségünkre a járműtechnika. Áttekinthetjük a
biztonságos üzemeltetés feltételeit, a megfelelően működő lengéscsillapítók tulajdonságainak
ismertetésével. A csillapítás megfigyelésére, akár műszaki állomástól kérhetünk adatsort. A
kerekeknél elhelyezkedő rugókra a rugalmas erőtörvény érvényes, bemutatható a spirálrugó és
laprugó közötti különbség. (Itt a felhasználási cél alapján különböző formájú, terhelhetőségű
rugós szerkezeti elemekről van szó, melyek neve az elem formájára utal.)
8. feladat: „A gépkocsik rugózását célszerű úgy alakítani, hogy a kocsiszekrény
sajátfrekvenciája távol essék az autót üzem közben érő periodikus hatásoktól. Miért? Ha a
gépkocsi rugózását egyetlen, rugónak képzelhetjük, amely 150 kg tömegű teherrel terhelve
4Hz frekvenciával rezeg, mekkora a rendszer rugóállandója? Mekkora többletterhelést
kellene a rugóra tenni, hogy a frekvencia a felére csökkenjen?
A tizenegyedik évfolyamon szerepelnek az elektromágneses rezgések is. Ennek kapcsán
megtaníthatjuk a rádió működését, és foglalkozhatunk a rádió- adás és vétel
mechanizmusával. Igényesebb, kísérletezni szerető osztállyal HIFI rendszert építhetünk,
erősítőt gyárthatunk.
Az autó a fénytanban is rengeteg lehetőséget nyújt. A régebbi sík visszapillantó tükrök és
az újabb már domború visszapillantó tükrök összehasonlításával biztonságosabb közlekedésre
is nevelhetjük a már jogosítvány-érett diákokat. Szintén KRESZ-tesztbe illő kérdés a
domború tükrök szerepének megértése a be nem látható útkereszteződésekben. Érdemes
foglalkozni a tükrök fókuszpontjának szerepével a tompítottról fényszóróra való váltás során.
Közlekedésbiztonsági szempontból fontosak a fényvisszaverő prizmák. A nagyító alá
helyezett igazi „macskaszem” szinte mindig elbűvöli a tanulókat!
Végül alkalmas példákat találhatunk akár az üzemanyagok, akár a karosszériát alkotó
ötvözetek összetételének ismertetésével az atomfizikai oktatásban, illetve anyagtechnológiai
érdekességekre lelhetünk a modern luxusautók űrtechnikából kölcsönzött anyagainak
megismerésével.
Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni, hogy továbbra sem autószerelőket vagy jármű
technikusokat képzünk, hanem a közönséges gimnazisták érdeklődését kívánjuk felkelteni a
technikai érdekességekkel.
ÖNÁLLÓ FELADATOK
Az önálló feladatok száma végtelen. Csupán rajtunk múlik, hogy a diákokkal együtt
hajlandóak vagyunk-e némi kutatómunkát végezni. A kérdések kitűzésekor ügyeljünk a

397

Fizika – Új utak keresése (szakmódszertan)
pontos megfogalmazásra, és vegyük figyelembe, hogy akár a fizikától eltérő téma is szóba
jöhet. Például: De Gaulle francia elnök Citroënjét 1961-ben támadás érte, mégsem sebesült
meg az elnök, hála az autó hidropneumatikus rendszerének. Nézz utána a működési elvének!
[5], [6] Alkalmazzák-e az adott technikát a mai járművekben? Vagy: Az első kaucsuk
alapanyagú gumiabroncs történetének nézz utána! Gyűjts információt a Wankel-motorok
felépítéséről és működéséről! [7],[8]. Mikor készítették az első hibrid járművet?
TAPASZTALAT
Gimnáziumunkban nyelvi osztály, tehetséggondozó osztály, és reál-osztály is működik, a
tanulók a 14-19 éves korosztályba tartoznak. Mindhárom évfolyamban és mindhárom
diákcsoportnál több alkalommal „bevetettem” az autót, mint szemléltető eszközt. Eleinte
csak, mint érdekességet használtam fel, de néhány óra után már várták a tanulók a
személygépkocsis példát az adott fizikai témakörben. A sikerhez egészen biztosan hozzájárult
a megfogható, tanterembe bevitt alkatrészek sokasága. A tizenegyedik évfolyam tanulói
esetében az érdeklődésen kívül az érdek is hatalmas szerepet kapott, mivel az órán elsajátított
ismeretek autóvezető jogosítványuk megszerzésében is segítettek. Van olyan diák is, aki az
órán hallottak alapján döntött a továbbtanulásával kapcsolatban, autómérnökként képzeli el
jövőjét. Kijelenthetem, hogy az ötlet bevált, a fiúkat száz százalékban lekötötte, és a
lánytanulókat is sokkal könnyebben meg lehetett nyerni a fizikatanulás számára. A három
évfolyam négy osztálya ma már egy kicsit másként tekint a hétköznapi, négykeréken guruló
szerkezetre, amit autónak nevezünk.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm Dr. Koniorczyk Mátyásnak a cikkel kapcsolatos értékes észrevételeit, Dr.
Tasnádi Tamásnak az útbaigazító kiegészítéseket, és Lukics Gyöngyinek a nyelvhelyességi
lektorálást.
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A FÉNYKÉPEK HASZNÁLATA A KÖZÉPISKOLAI
MECHANIKA TANÍTÁSÁBAN
APPLICATION OF PHOTOS IN TEACHING MECHANICS IN
SECONDARY SCHOOL
Teiermayer Attila
Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A fizikatanítás legkritikusabb részeinek egyike a feladatmegoldás. Mivel a hagyományos
feladatok a tanulóknak problémát okoznak, így nagy előítélettel vannak ezzel szemben. A
fényképek segítségével kitűzött feladatok alapja egy kísérlet vagy jelenség, ebből bomlik ki a
feladat. A megoldási módszer ismeretében lehetővé válik a tanult összefüggések gyakorlása,
az ismeretek számonkérése, sőt mérési feladatok is végezhetők velük. Írásomban a módszert
ismertetem egy konkrét feladaton keresztül és bemutatok néhány alkalmazási területet. Az
elmúlt tanévben három középiskolai osztályban teszteltük a feladatokat, a módszer ismertetése
közben leírom az itt szerzett tapasztalatokat is.
BEVEZETÉS
A feladatmegoldás a fizikai gondolkodás igazi iskolája, fontosságában a fizikát tanítók
nem kételkednek annak ellenére sem, hogy a diákok körében nem örvend népszerűségnek. A
szokásos feladatok felidéznek egy jelenséget, elmondanak egy történetet, közlik a
megoldáshoz szükséges adatokat, és feltesznek egy vagy több kérdést. A tanulók számára az
első nehézséget a szituáció megértése és a kérdés értelmezése jelenti, ezért nehezen találnak
rá azokra az összefüggésekre, amelyek segítségével a probléma megoldható. Ezek
ismeretében pedig következhetne a konkrét számolás. A jó matematikai tehetséggel megáldott
tanulók sokszor formálisan, a fizikai tartalom átgondolása nélkül oldják meg a feladatot, mely
alapján úgy tűnik, hogy eredményesen dolgoztak, de a lényegi fizikai gondolkodáshoz nem
kerültek közelebb.
Az említett problémák alapján érdemes végiggondolni, hogyan lehetne a diákoknak
kitűzött feladatokat úgy alakítani, hogy azok a gondolkodásukat is fejlesszék. Ha a feladatokat
kísérletekhez, jelenségekhez kötjük, a folyamat a szemük előtt zajlik le, és a szituációt
könnyebben átláthatják. Lehetőségünk van azonban arra is, hogy ezeket a jelenségeket videón
vagy fényképen rögzítsük. Ennek több célja is lehet: egyrészt a feladat időben később is
megoldható, akár házi feladatban vagy dolgozatban is; másrészt vannak olyan jelenségek,
különösen a kinematikában, amelyek értelmezése sokkal egyszerűbb fénykép vagy
videofelvétel segítségével.
A FÉNYKÉPES FELADATOK MEGOLDÁSÁNAK FŐBB LÉPÉSEI
A konkrét feladat a következőképp szól: A következő kép címe: Nighttime
Cycloid.(1.ábra) A fotót Charles A. Grimmet készítette 2008-ban, és a High School Physics
Photo Contest című pályázaton díjat nyert vele. [1]
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1. ábra. A feladathoz tartozó kép
A felvétel készítésekor az édesapja terepjárójának egyik kerekére egy világító diódát
helyezett, és a 10 s expozíciós idő alatt az autó egyenletes sebességgel mozgott. A kerékre
szerelt dióda a képen látható, ún. cikloisz nevű görbét rajzolta a képre.
a) Számítsuk ki az autó mozgásának sebességét, ha azt tudjuk, hogy a világító dióda a
kerék peremén volt elhelyezve, és a kerék 16” átmérőjű!
b) Mekkora a kerék szögsebessége, fordulatszáma?
A megoldás első lépéseként értelmeznünk kell a jelenséget. A világító tárgy összetett
mozgást végez: a tengely körül egyenletes körmozgást, a tengellyel együtt pedig egyenletes
haladó mozgást. E kettő szuperpozíciójaként alakul ki az a mozgás, amely a cikloiszt a képre
rajzolja. A felvétel hosszú expozícióval történt, a feladat szövege szerint 10 másodpercig
tartott. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem látjuk az autót egy elmosódott sávként a képen.
A válasz talán az lehet, hogy az expozíció végén egy erős vakuvillanással vált láthatóvá az
autó, amúgy csak a lámpái látszódhattak a sötétben. Erre a kép forrásánál nem találunk
utalást, így akár egy kisebb vita is elindulhat a diákok között, melynek során lehetőségünk
van az érvelés és a vita nem is olyan könnyű tudományát tanítanunk.
A második lépés a kérdés értelmezése: A képen látható „adatokból” hogyan tudjuk
meghatározni az autó haladó mozgásának sebességét? A hátsó lámpa által húzott vastag vonal
hossza megegyezik a kocsi által a felvétel 10 másodpercében megtett úttal. Ha ezt elosztom az
expozíciós idővel, kiszámolhatom a mozgás sebességét. A haladó mozgás sebessége
megegyezik a kerék külső pontjának kerületi sebességével, így a kerék sugarának ismeretében
kiszámolható a szögsebesség és a fordulatszám is.
A teszt során azt tapasztaltuk, hogy az első lépés az, amely a legkevesebb problémát jelenti
a diákok számára. Nagyobb gondot jelent a fizikai tartalom megragadása. Ehhez már nem
elég a velük született gyakorlati érzék, ezt már tanulni kell. A speciális tantervű osztály
tanulóinak nem tanítottuk a képes feladatok megoldásának módszerét, csak egy éven belül
három felmérőt írattunk velük, melyekben az aktuális tananyagot fényképes feladatok
formájában kértük számon, és ezek végén lehetőség nyílt a feladatok nagyvonalú
megbeszélésére. Megfigyelhető volt, hogy a tanév során a második vagy harmadik dolgozat
már jobban sikerült. A hagyományos tantervű osztályokban még szembetűnőbb volt, hogy a
módszer tanítására szükség van.
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A harmadik lépésben megkeressük azokat az adatokat, amelyek a megoldáshoz
szükségesek. A cikloisz egy periodikus görbe, az egy periódusnak megfelelő távolság épp a
kerék kerületével egyezik meg. A kerék átmérőjét ismerjük, ebből ki is számolhatjuk a
kerületét. Ha vonalzóval megmérjük a periódus és a lámpa fényének hosszát, és ezt a kettőt
összehasonlítjuk, akkor megkapjuk, hogy hányszor hosszabb a fényes vonal az egy
periódusnál. Mivel ennek hosszát viszont a kerület segítségével konkrétan kiszámítottuk, az
autó által megtett út ismertté válik. Tapasztalataink szerint ez a legkritikusabb lépés a
megoldás során. Tanulóinknak ahhoz kell a legnagyobb bátorság, hogy a vonalzójukkal mérni
kezdjenek a képen. Itt nem kapják készen az adatokat, hanem nekik kell meghatározniuk, és
ehhez ugyancsak szoktatnunk kell őket.
A negyedik lépés a számítás elvégzése. A kör kerülete

K  1,28m .
A vonalzóval történő mérés után azt kapjuk, hogy a valóságos út s=4,57 m, amiből
v=

4,57 m
m
km
=0, 457 =1, 64
10 s
s
h .

A feladat során az SI-től idegen, de a technikában alkalmazott mértékegységet is használtunk,
ez ugyancsak fejlesztheti a diákok gyakorlati tudását.
Innen a szögsebesség és a fordulatszám:
m
0, 457
v
s
1 és n = 2 ω = 0,138 1 .
ω= =
=0, 022
s
r 8⋅0, 0254 m
s
A KÉPES FELADATOK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI
Fogalom tanítása, tanult fogalom ismétlése
Határozd meg a 2. és a 3. ábrán látható képen a fénykép elkészítésének módját. Az egyes
mozgásoknál add meg a vonatkoztatási rendszert is!

2. ábra. Az autó az út széléről fényképezve

3. ábra. Az autó a mozgó autóból fényképezve

A bal oldali képen jól látszik, hogy a talajhoz képest álló fényképész készített felvételt
egy mozgó autóról, a vonatkoztatási rendszer lehet a talaj vagy a fotós. A jobb oldali képen
egy az autóval megegyező sebességgel haladó fényképész készítette a képet. Ha a
vonatkoztatási rendszer a talaj, akkor az autó mozog, ha a fényképész, akkor az autó áll.
Tanult törvények alkalmazása, gyakorlása
A képen egy diótörőt láthattok „működés közben”.
 Milyen egyszerű gép ismerhető fel benne?
 Rajzoljátok be a diótörő egyik szárára ható erőket!
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Hányszor nagyobb erő hat a dióra az általunk kifejtetthez képest?

A diótörőről a diákok megtanulják, hogy egykarú emelő, most a 4. ábrán látható módon
be is rajzolhatják az erőket és az erőkarokat:

4. ábra. Az előző kép az erőkkel és az erőkarokkal
Egyensúlyi helyzetben felírhatjuk, hogy
F 1+ F t = F 2

és
F1k1 = F2 k 2 ,
hiszen az O forgásponton áthaladó Ft erőnek nincs forgatónyomatéka.
A feladat az

F2
F1

hányadosra kíváncsi, amely a forgatónyomatékokra vonatkozó

összefüggésből megegyezik a

k1

k 2 hányadossal, ezeket a távolságokat egyszerűen

vonalzóval lemérhetjük, ezáltal a kérdéses hányados egyszerűen kiszámolható.
A kép alapján a dióra ható –F2 erő kb. 2,3-szer akkora, mint az általunk kifejtett F1.
Jelenség értelmezése, mérés végzése
A következő képen két egyforma tömegű golyó ütközését láthatjátok. (A kép digitális
filmfelvétel segítségével vágással készült.)
 Mekkora volt a jobb oldali golyó sebessége az ütközés előtt? (A golyó átmérője 4 cm.)
 Mekkora sebességre tett szert a bal oldali golyó?
 A jobb oldali golyó az ütközés után nagyjából lefékeződött és megállt. Rugalmasnak
tekinthető-e az ütközés? Ha van energiaveszteség, hány százalékos? (A golyó tömege
18 gramm, g=9,81 m/s2.)

402

Fizika – Új utak keresése (szakmódszertan)

5. ábra. A feladathoz tartozó kép a megfelelő jelölésekkel
Az első kérdésre az energia-megmaradás tétele segítségével adhatunk választ, ha abból a
tényből, hogy a golyó átmérője 4 cm, arányosan kiszámítjuk, hogy az 5. ábrán h-val jelölt
magasság 4,73 cm, és ebből az ütközés előtti sebesség:
m
v  2gh  0,96
.
s
A második kérdést úgy válaszolhatjuk meg, ha észrevesszük, hogy vízszintes hajításnak
megfelelő parabola pályán mozog a golyó, és az x=20,36cm, y=32,72 cm értékpárok
meghatározása után kapjuk, hogy
0,2036m
m
2y
= 0,78 .
t=
= 0,26s , valamint v =
0,26s
s
g
Innen már látható, hogy az ütközés nem teljesen rugalmas, hiszen egyenlő tömegű testek
esetén sebességet kellett volna cserélniük. Az energiaveszteséget a következő összefüggéssel
számíthatjuk ki:
1
mv 22
v 2
2
Δ=
= 2 ,
1
v1
mv12
2
ahol v2 jelenti az ütközés utáni, v1 pedig az ütközés előtti sebességet. Az adatokat
behelyettesítve =0,66, tehát az energiaveszteség 34%-os.
Az alkalmazási lehetőségek száma ennél természetesen nagyobb. A diákokkal végzett
munka során kiderült, hogy a képes feladatoknak van létjogosultsága a fizika feladatok
megoldása során, és remélhetőleg néhány év múlva a tesztsorozat végén az is bebizonyosodik,
hogy egyértelműen fejleszti a diákok fizikai gondolkodását.

()

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
Szeretném megköszönni témavezetőmnek, Dr. Juhász Andrásnak az íráshoz nyújtott
segítségét, hasznos tanácsait. Köszönöm Tóth Károly tanár úrnak (SZTE Ságvári Endre
Gyakorló Gimnáziuma) és Csanádi Anikó tanárnőnek (Karolina Gimnázium, Szeged),
hogy lehetővé tették a feladatok tesztelését tanítványaik körében.
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KÍSÉRLETEK A FIZIKATÁBORBAN
EXPERIMENTS IN PHYSICS CAMP
1

Izsa Éva1,Baranyai Klára2,

Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest,
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója
2

ÖSSZEFOGLALÁS
A Berzsenyi Dániel Gimnázium fizika tehetséggondozó tábort szervezett Ipolydamásdon a
tanév végén. A táborra a gyerekek a tanév folyamán 2-3 fős csoportokban kísérletekkel
készültek. Az önképzőköri csoportok munkáját a tanáraikkal való konzultáció segítette. A
táborban a csoportok bemutatták egymásnak a kísérleteket, a hozzájuk kapcsolódó méréseket.
A cikkben a táborban bemutatott nyolc téma közül négyet ismertetünk.
BEVEZETÉS
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban működő fizikatagozatra járó gyerekek szívesen
foglalkoznak fizikával a tanórán kívül is. Ezért szerveztünk számukra önképzőkört, illetve
önképzőköri tábort. A program egy pályázat kapcsán a tanév utolsó hónapjaiban indult. Az
önképzőkörre jelentkező gyerekek két-három fős csoportokban dolgoztak különböző
témákon. A tanév végén tábort szerveztünk a programban részt vevő gyerekeknek. Itt
megmutatták egymásnak, hogy mivel foglalkoztak, ismertették, hogy mit tanultak az elmúlt
időszakban, bemutatták a kísérleteiket, méréseiket, egymást tanították. A témák kiválasztása
általában a tanárok ajánlásával történt. Törekedtünk arra, hogy olyan témákat találjunk,
amelyek számunkra is újak, izgalmasak, tanulságosak. Lehetőleg a fizikaórán tanultakhoz
kapcsolódó, de azon túlmutató problémákat, kísérleteket kerestünk. A tábori programot közös
kirándulás, csillagászati megfigyelések is színesítették. A programban 28 tanuló vett részt, a
munkát négy tanár segítette.
A TÉMAVÁLASZTÁS
A csoportok egy része cikkeket kapott a Quantum [1] című, az Amerikai Egyesült
Államokban megjelent, angol nyelvű folyóiratból. A folyóirat részben az orosz Kvant
fordítása. A Quantumban szereplő cikkek tartalma általában megérthető a középiskolás
fizikatudás alapján, de a teljes megértés elmélyülést, erőfeszítést igényel. A folyóirat állandó
rovata az „In the Lab” könnyen elvégezhető kísérleteket és méréseket mutat be. Innen
választottuk ki az első két témát: a vízen lebegő rézlemez és a felülről fűtött folyadékok
vizsgálatát.
A másik két témán olyan gyerekek dolgoztak, akik nagyon lelkes eszközépítők. Az ő
témáikat a 2011-ben Sárospatakon megrendezett Fizikatanári Ankét ihlette. Itt láthattuk az
egyszerű eszközökből megépíthető ködkamrát, az olcsó alkatrészekből, egyszerűen
megépíthető stroboszkópot.
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VÍZEN LEBEGŐ RÉZLEMEZ [2]

1. ábra Víz felszínén lebegő rézlemez
1 mm vastag rézlemezből vágjunk ki körülbelül 10 cm átmérőjű korongot, a korong
közepére kalapáljunk egy kis mélyedést! Helyezzük a rézkorongot a mosogató medencéjébe a
víz felszínére, miközben a csapból függőlegesen vízsugár folyik rá, amely középen, a
bemélyedésnél éri el a korongot (1. ábra). A rézlemez nem süllyed el, fennmarad a felszínen,
pedig biztosan nagyobb a sűrűsége, mint a vízé, ráadásul a becsapódó vízsugár nem
elhanyagolható nagyságú erővel lefelé nyomja a korongot. Erre nem lehet a felületi feszültség
a magyarázat, az itt ellensúlyozandó erők ehhez túlzottan nagyok.
A magyarázatot a Bernoulli-törvény szolgáltatja: a csapból érkező és a lemezre csapódó
vízsugár szétterül, és sugárirányban nagy sebességgel, vékony réteget képezve folyik tovább.
A nagy sebességű áramlás következtében lecsökken a nyomás, jóval alacsonyabb lesz, mint a
rézlemez alatt. Így a nyomáskülönbségből származó erő elegendően nagy lesz ahhoz, hogy a
korongot a víz tetején megtartsa. Ha elzárjuk a csapot, a korong azonnal lesüllyed.
FELÜLRŐL FŰTÖTT FOLYADÉKOK [3]
A tavakat, tengereket többnyire a Nap sugárzása melegíti felülről. A felső réteg
felmelegszik, a sűrűsége lecsökken, és mivel a nagyobb sűrűségű réteg alul helyezkedik el, a
sűrűségkülönbség nem indít konvekciót a folyadékban. Érdekes megfigyelni, hogy hogyan
alakulnak a hőmérsékleti viszonyok a felülről fűtött folyadékokban. Ilyen felülről fűtött
folyadék egy nagy uborkásüveg víz, amelyet közvetlenül a felszín alatt egy merülőforralóval
melegítünk (2. ábra).

2. ábra Merülőforralóval felülről melegített víz
a festék becseppentése előtt (bal oldalon) és után (jobb oldalon)
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Amikor a víz a merülőforraló körül elkezd forrni, cseppentsünk egy kis ételfestéket a
vízbe! Meglepve tapasztalhatjuk, hogy a festéket az áramlások eloszlatják, de csak a folyadék
felső régiójában, melyet éles határvonal választ el az alsó, festetlen, az áramlásokban részt
nem vevő víztömegtől. A hőmérsékletet megmérve a határfelület két oldalán 40-50 C
különbséget is tapasztalhatunk. Ahogy a víztömeg melegszik, az áramlás egyre nagyobb
víztömeget mozgat meg, a határvonal lefelé húzódik. A határvonal sebessége az idő
múlásával csökken, végül nullává válik, amikor a veszteségek fedezéséhez szükséges
teljesítmény a felvett hőteljesítménnyel megegyezik.
600 W teljesítményű merülőforralót használva a teljes uborkásüveget át tudtuk melegíteni,
a határvonal egyenletesen süllyedt (3. ábra). A határvonal helyzetét az üveg mellé állított
vonalzóról könnyen leolvashatjuk.

A határvonal süllyedése nagy fűtőteljesítmény
mellett

A határvonal süllyedése alacsony
fűtőteljesítmény mellett
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3. ábra. A meleg tartomány vastagságának növekedése az idő függvényében
bal oldalon nagy, jobb oldalon kis teljesítményű merülőforralóval.
Alacsonyabb teljesítményű forralóval jól látszik a sebesség csökkenése az idő
előrehaladtával.
STROBOSZKÓP
A mintául szolgáló stroboszkópot a sárospataki Fizikatanári Ankéton mutatta be ifj.
Zátonyi Sándor tanár úr. A gyerekek megkapták a kapcsolási rajzot és a leírást. Az ő feladatuk
volt az alkatrészek összegyűjtése, megvásárlása és a lámpák megépítése. Két változatnak
futottak neki. Az első lámpa állandó 50 Hz-es frekvenciával működik hálózati feszültségről.
A másik egy számítógép párhuzamos portján keresztül kapja az 5 V-os feszültségjeleket,
amelyek frekvenciája és kitöltési tényezője a gépen futó, Zátonyi kolléga által fejlesztett,
honlapjáról letölthető programmal vezérelhető. Egyik lámpa sem a kapott minta szolgai
másolása lett. A gyerekek kreativitását jelzi, hogy bátran hozzá mertek nyúlni a kapcsolási
rajzokhoz, és a nekik nem tetsző vagy nehezen megoldható részeket saját megoldásokkal
váltották ki. A belső részeket a tartódoboz falához csavarozott bakokra rögzítették. Ugyanígy
oldották meg a LED-lámpa foglalatát is, miközben magát a lámpatestet is a dobozba
süllyesztették. Ezekkel a lépésekkel nagyban növelték a lámpák stabilitását, strapabírását.
Változtattak az áramellátáson is. Találtak az interneten egy olyan transzformátort, ami a
lámpához tökéletes feszültségre alakította a hálózati feszültséget, és súlyával, méretével a
doboz stabilitását is növelte. A másik lámpához pedig egyikőjük egy otthoni telefontöltőt
hozott, ezt a lámpához építették, így feleslegessé vált a drága elemek használata. Tehát ez a
lámpa is közvetlenül a hálózatról üzemeltethetővé vált. A projektben a legnagyobb problémát
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a számítógép jelentette. Nehezen és sokára találtunk olyan régi és még működő számítógépet,
aminek volt párhuzamos portja. Így maga a számítógépről való vezérlés készült el utoljára, és
az a feladat, hogy a már tökéletesen működő lámpákhoz kísérletsorozatokat tervezzenek és
mutassanak be a diákok, az új tanév feladatává vált.

4. ábra. Az 50 Hz-es stroboszkóp belseje.

5. ábra. Az 50 Hz-es stroboszkóp kívülről
KÖDKAMRA
Az ötletgazda Sebestyén Zoltán tanár úr volt, az eredeti ködkamrát szintén a Fizikatanári
Ankéton mutatta be. Mivel a modern fizika, a sugárzások mindig is érdekelték, érdeklik a
középiskolásokat, ezért választottuk ezt a feladatot a következő csapatnak. Kiindulásul ők is
megkapták a ködkamra interneten megtalálható leírását. Nehezebb feladatuk volt több okból
is. Nekik az elméleti háttérből is fel kellett készülniük, utána kellett járni a sugárzásoknak, a
ködkamra működési elvének. Bonyolította a dolgot, hogy az eredeti változatban a kamrát adó
salátás tányér már évek óta fellelhetetlen volt. A gyerekeknek meg kellett találni azokat az
eszközöket, amiknek a belső geometriája megfelelő lett az adott elven működő kamrához. A
próbálkozás több délutánba és számtalan ötletbe, edény- és dobozhegyekbe került. Hol a
kamra hűtése nem volt megfelelő, hol a falak voltak vastagok vagy átlátszatlanok. A kudarcok
miatt a tanulók utána néztek más, pl. a Peltier-hűtéssel működő ködkamrának is, míg végül
megtalálták azt az összeállítást, ami teljes sikerre vezetett. Fagylalttortás kerek hungarocell
dobozba tették a szárazjeget, erre egy olyan IKEA-ban kapható félgömb alakú üvegtálat
borítottak, amit előtte lefedtek egy spray-el feketére festett alufóliával. Az eredeti leírás
alapján a szükséges egyéb alkatrészeket tál lezárása előtt elhelyezték a fólián. Azt a délutánt,
amikor a sokadik megépített kamra végül működni kezdett, és ontotta a láthatóvá tett
sugárzásnyomokat, nem fogjuk elfelejteni! A kamra kimutatja a természetes háttérsugárzást
is, de hogy igazán látványossá tegyük, a táborozáskor kaptunk egy igazi sugárforrást. A
projektnek a ködkamrán kívül lett még egy szerencsés „hozadéka”. Mivel a kamra
nélkülözhetetlen eszköze a szárazjég, gyerekeink felkutatták az iskolánkhoz legközelebb eső
hivatalos szárazjég-forgalmazót, ahol azóta már törzsvásárlók lettünk. Így valamilyen
formában az iskola minden tanulója „részesült” az eredményekből. Kevés olyan osztályunk
akad az iskolában, ahol fizika órán ne használtunk volna el tanulói vagy tanári kísérletekre
néhány kilogrammnyi szárazjeget.
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6. ábra. A ködkamra

7. ábra. A “látható” sugárzás
A projektek a tanév végével nem zárultak le, reményeink szerint a csoportokban a munka
tovább folyik a következő tanévben is.
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://www.nsta.org/quantum/backgrnd.asp
2. Luzin A.: An unsinkable disk, Quantum, 42. o. 1999. Július/Augusztus
3. Pentegov V.: Heating water from the top , Quantum, 41. o.,
1999.
November/December
4. http://www.fizkapu.hu/fiztan/toltes/t_0029.html
5. http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=25&resId=3&materialId=slides&
confId=126731
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„FIZIKASHOW”, MINT A FIZIKA NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK
ESZKÖZE
THE „PHYSICS SHOW” AS MEANS OF PUBLICITY OF
PHYSICS
Jaloveczki József
Szent László ÁMK, Baja
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
Röviden bemutatom a bajai Szent László ÁMK 5 éves rendezvénysorozatát, a „Fizika show”t, amely elsősorban a fizika népszerűsítésének eszköze. Felvázolom, hogyan alakult a
bemutatón résztvevő kísérletező tanulók, a kísérletek és a látogatók száma az évek során.
Kitérek a felkészülés és a kísérleti bemutatás pozitív hatásaira a prezentáló tanulók, a
látogató tanulók és a nagyközönség vonatkozásában. Ismertetek néhány olyan kísérletet,
melyet szakkörösök készítettek és mutattak be. Megemlítem a tantárgyi attitűdre kifejtett
jótékony hatását elsősorban látogatói, kísérletezői nyilatkozatok alapján. Ismertetem az öt év
tapasztalatait, a szakkörös, diákkörös tanulók továbbtanulási területeit. Kitérek a bemutató
interdiszciplináris lehetőségeire, fejlesztési terveire.
KEZDETEK
„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül
kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük
az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” (Antoine de Saint-Exupéry)
A fizika bemutató gondolata a 2000/2001-es tanévben szakkörön vetődött fel. A Károly
Iréneusz Fizikaverseny kísérleti fordulójának mintájára, az ott bemutatott kísérleteinkből
iskolai és városi bemutatót szerveztünk néhány egyéb kísérlettel. A rendezvény sikerét jelzi,
hogy a látogatók kérték, legyen ilyen a következő évben is. A következő bemutatóra ugyan 6
évet kellett várni, de a 2007/2008-as tanév óta minden évben megrendezzük a „show”-t. A
2011-es bemutató az Atommag Centenáriumi Évének jegyében zajlott 16 kémia kísérlettel
kiegészítve a kémia nemzetközi éve alkalmából. A városi televízió riportműsorral számolt be
esti híradójában a rendezvényekről.
KÍSÉRLETEZŐK
A fizika szakkörösök és a Mandelbrot Diákkör tagjai gyűjtik össze a bemutatandó
kísérletek nagy részét, számukra természetes, hogy ők is részt vesznek a bemutatón. A
szakkörön fizika tananyaghoz kapcsolódó kísérleteket, méréseket végeznek kis csoportokban
az érdeklődő tanulók. A szakköri munka az alapja a tanulmányi versenyekre való készülésnek
is. A diákkörön főleg számítógépes mérésekkel és a jelenségek szimulációjával foglalkoznak
a nagyobb (10-12. évfolyamos) tanulók. Az elkészített munkákat „TUDOK” konferencián
mutatják be, vagy esszét, cikket készítenek belőle. A tervezett kísérletek nagy száma miatt az
iskolában önkénteseket is keresünk. A bemutatón részt vevő kísérletezők főleg a 8
évfolyamos gimnáziumi tanulók. Számuk évenkénti alakulását az 1. ábra mutatja. A kísérletek
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kiosztásakor figyelembe vesszük a diákok életkorát és lehetőleg az aktuális fizika
tanulmányaikat. Csoportokat alakítunk, általában 2-3 főből, akik 3-5 kísérletet mutatnak be. A
próbákon begyakorolják a kísérleteket és megbeszéljük a magyarázatokat.

1. ábra. A fizika show kísérleteit végző tanulók száma a bajai Szent László ÁMK-ban.
KÍSÉRLETEK
A bemutatásra került kísérletek skálája a jól ismert, hagyományostól a kevésbé ismert,
illetve önállóan fejlesztett kísérletekig terjedt. A kísérletek témakörei: mechanika,
elektromágnesség, hőtan, fénytan és atomfizika. A kísérletek számának növekedését az 2.
ábra mutatja.

2. ábra. A “Fizikashow”-n bemutatott kísérletek számának időbeli alakulása.
A kiválasztás szempontjai: látványosság, kivitelezhetőség, olcsóság, a bemutató tanuló
érdeklődése. A kísérletezők általában nagyon megkedvelik és megtanulják az általuk
bemutatott kísérleteket, főleg ha saját fejlesztésük, munkájuk kapcsolódik hozzá. Egyik
alkalommal a mechanika készlethez tartozó kiskocsiból egyszerű átalakítással ún. reakciós
kocsit készített az egyik diákkörös.

3. ábra. A sok kísérletet kitaláló egyik diákkörös tanuló reakciós kiskocsija (a) és egy másik
tanuló saját készítésű Magnus-kocsija (b) is érdekes látványosság.
Számítógépből kiszerelt ventillátort erősített rá a megfelelő teleppel. A ventilátor
működése közben a kocsit a levegő árammal ellentétes irányba taszította. Ha merev, a kocsin
rögzített lapot helyezett a légáram útjába, akkor a kocsi nem haladt. Ezzel demonstrálta
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Newton III. törvényét (3.a ábra). Egy másik diákkörösünk saját fejlesztésű eszköze a
forgóhengeres kiskocsi, működése a Magnus-hatáson alapul (3.b ábra).
Egy további ilyen saját készítésű, talán kevésbé ismert kísérlet a lebegő ceruza (4. ábra).
Egy kemény gumitalpba (megfelel egy régi strandpapucs is, mi ezt használtuk) 5cm hosszú
párhuzamos réseket vágunk éles szerszámmal a végétől 2cm, 6,5cm és 12,5cm-re. Az első
résbe beillesztjük egy kitámasztó műanyagot (mi egy CD nyolcad szektorát használtuk alsó
sarkait megfelelő szögben lemetszve). A második és harmadik résbe 2-2 mágnes gyűrűt
helyezünk (3mm vastag, belső átmérő 7,5mm, külső 17,5mm). Két mágnes gyűrűt egy
ceruzára erősítünk (ha szükséges szigetelő szalagot ragasztunk a ceruzára). A ceruza hegyét a
kitámasztáshoz érintjük. Kis ügyeskedés után a ceruza lebegni fog a mágnesek fölött,
hegyével kitámasztva. Célszerű a ceruzára csigavonalban szigetelőcsíkot ragasztani, a végére
pedig kis kemény papírlapokat. Így akár egy szívószállal megfújva a lapátokat, forgásba
hozható.

4. ábra: Lebegő ceruza mágnes gyűrűkkel. A terv (a), és a megvalósítás (b).
A látogatók körében minden évben nagy tetszést aratnak a (mini) Tesla-tekerccsel végzett
kísérletek. A működő tekercs környezetében az égők, neon- és kisülési csövek látszólag
„áramforrás nélkül” világítanak (5. ábra)). Hőtani kísérletek közül megcsodálják a szomjas
kacsát, a hőlégballont, az összeroppanó dobozt, a lombikba szívott tojást, lufit és a lángoló
pénzt.

5. ábra. Diákkörös tanulónk Tesla-tekercse neon- és kisülési csövekkel a show- k egyik
színfoltja.
Nagy siker koronázza a légnyomás hatására hangos durranással beszakadó celofánt is.
Ehhez persze szükséges egy jó légszivattyú. Az óvodás korosztály és az alsó tagozatosok
szeretnek játszani a hatalmas szappanbuborékokkal, lufikkal (6. ábra).
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6. ábra. A hálás és játékos közönség: iskolánk ovisai minden fizikashow-t megnéznek.
A kis villanymotorok is a fiatalabb korosztály kedvencei. Egyszerű, ún. homopoláris
motorhoz szükség van egy erős mágnesre (neodímium), egy csavarra, egy elemre (pl.
„góliát”) és vezetékre. A mágnes a csavar fejéhez tapad, míg a csavar hegye az elem negatív
pólusához. Ezután egy szigetelésétől megfosztott drótot az elem pozitív pólusához rögzítünk,
míg a másik drótvéggel hozzáérünk a mágneshez. Így az áramkör záródik, nagy áram folyik a
vezetéken és az erős mágnes a csavarral együtt rendkívül gyors forgásba jön. A forgást még
jobban látni, ha a mágnesre gemkapcsot, esetleg gyufásdobozt rögzítünk (7.a ábra). Az
idősebb tanulók inkább a modern technikához kötődő kísérletek iránt érdeklődnek. Ilyenek
például a LED-ek és lézerek felhasználásával végrehajtott fénytani kísérletek, számítógépes
ingakísérletek, CD-sütés és plazmakészítés a mikróban. Modern fizikához kapcsolódó kísérlet
a mágneses mezővel eltérített elektronok az e/m mérő készülékben (7.b ábra).

7. ábra. A nagyon egyszerű homopoláris villanymotor (a) és az elektronok mágneses eltérítése
az e/m mérő készülékben (b).
LÁTOGATÓK
A látogatók többsége tanuló, nemcsak iskolánkból, hanem Baja és környéke más iskoláiból
is jönnek csoportok, osztályok. Felnőtt látogatóink elsősorban tanárok és a kísérletezők
ismerősei. A vendégek számát az előzetes bejelentkezések, vendégkönyvi bejegyzések alapján
becsüljük (8. ábra). A leghálásabb közönség az alsó tagozatosok és az óvodások, akik őszinte
érdeklődéssel figyelik a kísérleteket. A vendégek tájékoztatását és irányítását a bemutató alatt
házigazda lányok végzik, akik a vendégkönyvi beírásra is felhívják a figyelmet. Néhány
bejegyzés:
„Nagyon érdekes volt és megszerettette velem a kémiát és fizikát.” „Szerintem
fenomenális volt ez a fizika show!” „Igaz, hogy még ötödikes vagyok, és nem tanulok kémiát
és fizikát, de nagyon érdekelt, és nem csalódtam, hogy eljöttem.” „Felejthetetlen élmény volt!
Eddig csak néző voltam, de most a fizika show része voltam!” „Őszinte örömet okozott, hogy
láttam a nézőkön, hogy tetszett nekik.”
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8. ábra. A bemutatók látogatottsága az előzetes jelentkezés és a vendégkönyv alapján. A
kiugró nézőszámú 2008/2009-es show két napos volt.
A SHOW HATÁSAI
Kommunikáció, kapcsolatok
Tapasztalataim szerint a mai tanulók nagy része nem képes adott témáról egybefüggően,
összeszedetten beszélni. A bemutatót tartó tanulók sokat gyakorolják azt, hogyan kell saját
szavaikkal adott jelenségről érthetően beszélni, kontaktust teremtenek a látogatóval, az
érdeklődőkkel. A bemutatót végző csoporton belül munkamegosztás és kötetlen, játékos
hangulat alakul ki már a kísérletek próbái alatt. Névkártyás kitűzőik erősítik bennük az
összetartozást, büszkén viselik. Diáktársaiknak, tanáraiknak, általában a tudás
magabiztosságával magyaráznak. A kisgyerekek számára mondanivalójukat maguktól
átformálják, minden esetben egyszerű, játékos formában magyaráznak, interaktivitásra
törekednek. Lelkesedésük a bemutató alatt, szinte a látogatók számával együtt növekszik.
Tantárgyi attitűd, érdeklődés
A kísérleteket bemutató tanulók tantárgyhoz való viszonyulása határozottan javult, ez
érdemjegyeiken is látszik Fizika érdemjegyük általában egy egészet nőtt a bemutatót követő
év végén az előző évi eredményhez viszonyítva. Sokan közülük 2-3 bemutatóban is részt
vesznek. Más szemmel nézik a tanórán bemutatott kísérleteket, ők maguk is ötletekkel állnak
elő, kísérleteket hoznak. Jobban figyelnek az interneten fellelhető kísérletekre, új tudományos
felfedezésekre. A szakköri létszám az utóbbi években folyamatosan nőtt. A kezdeti (2007-es)
14-15 fő 2010-re duplájára növekedett. Fontos megemlíteni, hogy megnőtt a kísérletes
fizikaversenyek iránti érdeklődés. A Károly Iréneusz Fizikaverseny iránt már annak éves
kiírása előtt is nagy az érdeklődés. Az utóbbi években a kísérletezők közül sokan választottak
természettudományos, illetve a fizikával kapcsolatos továbbtanulást. A kísérletező tanulók
jelentős hányadát (több mint felét) képviselő fizika szakkörös tanulók közül az utóbbi 5 évben
végzettek (12) továbbtanulási iránya a következőképpen alakult: 6 műszaki (mérnök), 2
informatikus, 4 fizika (ebből 2 fizikatanár szeretne lenni). A további évekre tervezzük a show
kiterjesztését kémiai és biológiai jelenségekre is. Felvetődött egy-egy anyag vagy
jelenségcsoport (pl. levegő, víz) komplex kísérleti bemutatásának gondolata is.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet illeti a bajai Szent László ÁMK vezetését, a „Fizikashow” rendezvények erkölcsi
és anyagi támogatásáért. Köszönöm Szabó Attila Imre kollégámnak a 2011-es show kémia
kísérleteinél végzett munkáját. Köszönettel tartozom azoknak a már végzett tanulóinknak,
akik éveken át ötleteikkel, munkájukkal emelték a bemutatók színvonalát: Béni Kornél, Lájer
Márton Kálmán, Pusztai Máté, Rádi Roberta. A „Fizikashow”-k képei és videói
megtekinthetők az alábbi weboldalon: www.fizikashow.hu.
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TÁMADJUNK FIZIKÁVAL
ATTACK WITH PHYSICS
Biróné Kabály Enikő
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A fizika iránt kevésbé érdeklődő tanulók egy része érdeklődik a történelem, a haditechnika
iránt. Az ebből a témakörből vett példák, szemléltetések motivációt jelenthetnek e tanulók
számára is az eszközök mögött levő fizikai tartalmak megértéséhez. A tüzérség fejlődésének
történetében, az ágyúzások során megoldandó problémák között találunk olyanokat, amelyek
kapcsolatban vannak a középiskolai fizika tananyaggal is. A cikkben ezek közül említek
néhányat.
BEVEZETÉS
Amikor tantárgyi integrációról beszélünk az oktatásban, általában csak a
természettudományos tárgyak közötti kapcsolatok megmutatására gondolunk. Pedig a humán
műveltségterületekhez tartozó tantárgyak is jó lehetőséget nyújtanak a globális világkép
kialakítására, a kultúra egységének a bemutatására. Különösen fontos e tantárgyakkal való
kapcsolatkeresés a fizika iránt kevésbé érdeklődő diákok tanítása során. Néhány, fegyverekkel
kapcsolatos példa lehetővé teszi, hogy bemutassuk, hogy a fizikaórán tanultakat hogyan
használják fel a haditechnikában.
A fegyverek első megjelenése az őskorra tehető, amikor az ember a természetben talált
tárgyakat elkezdte arra használni, hogy a nála erősebb állatokat elejtse. Kialakultak a
különböző szúró- és vágófegyverek. Tágabb értelemben véve a lőfegyverek ősének a - már a
Bibliában is említett – parittyát tekinthetjük. Az ebből kirepülő kő nagyobb sebességű volt,
mint a kézzel elhajított kő. A parittyát a fennmaradt források szerint – a fizika tanárok
körében is fennálló hiedelemmel ellentétben - nem vízszintes síkban forgatták a fejük fölött
[1]. A függőleges síkú forgatás során a parittyában levő lövedék pályája (a kéz mozgása
miatt) nem kör, a mozgás gyorsuló.
Az ókori Görögországban és a Római Birodalomban a fegyverek, a birodalmak hódító
hadjáratai miatt, sokat fejlődtek. Megjelentek az akkori idők legnagyobb teljesítményű
fegyverei, a hajítógépek. A hajítógépek modelljeinek megépítése, a velük való kísérletezés
[2] élményt nyújthat a diákok számára, míg például a trebuchet mozgásának pontos
mechanikai leírása [3, 4] a BSC képzésben résztvevők számára is kihívást jelenthet.
A középkorban megjelent, lőport alkalmazó tűzfegyverek egyre inkább háttérbe
szorították, majd felváltották a hajítógépeket. Tömeges elterjedésük a modernkori acélgyártás
megindulása után vált lehetővé. Ezen fegyverekkel kapcsolatban szeretnék most néhány olyan
ismeretet rendszerbe szedni, amelyek felhasználhatók a fizikaórákon.
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A KALIBER FOGALMA
A tűzfegyverek használatának elterjedése szükségessé tette a csövek illetve a golyók
szabványosítását. Azoknak a golyóknak az átmérői voltak szabványosak, amelyek tömegének
egész számú többszöröse kitett egy angol fontot. A kaliber megmutatta, hány darab, a cső
átmérőjével azonos méretű ólomgolyót tudtak önteni egy angol font (453,6 g) súlyú ólomból.
A sörétes puskáknál mind a mai napig megtartották ezt a rendszert. A többi fegyvertípusnál a
kaliber ma már a lövedék átmérőjét adja meg, többnyire milliméterben vagy tizedestört
hüvelykben (egy hüvelyk 25,4 mm). Ha tehát azt halljuk vagy olvassuk, hogy egy pisztoly
".45-ös", ez azt jelenti, hogy a cső és így a kirepülő lövedék is 0,45 hüvelyk, azaz kb. 11,48
milliméter átmérőjű. Európában inkább a milliméterben történő számítás terjedt el, míg
Amerikában és az angolszász országokban a hüvelyk.
Ez a fogalom alkalmas lehet arra, hogy a sűrűség, térfogat, tömeg összefüggésére
vonatkozóan számítási feladatot végeztessünk, akár már egy általános iskolai csoportban is.
Nézzünk egy ilyen feladatot!
Mekkora egy 20-as kaliberű vadászpuska csövének belső átmérője?
20  as kaliber  20 db golyó 1 font
g
 ólom  11,344
cm 3
1
1
m golyó 
font 
 453 , 6 g  22 ,68 g
20
20
m
22 , 68 g
4r 3 
V golyó 

 2 cm 3 
 r  0, 78 cm
g

3
11,344
cm 3

A golyó sugara 7,8 mm; átmérője 15,6 mm. A fegyver csövének belső átmérője is ennyi.
EGY KIS HŐTAN…
A tűzfegyverek a lövedék kilövéséhez szükséges energiát valamilyen hőfejlődéssel járó
kémiai folyamat (égés, vagy robbanás) révén nyerik. Az ekkor keletkező magas hőmérsékletű,
nagy térfogatú gáz a lövedékre erőt fejt ki.
Milyen anyagot alkalmazzunk a folyamathoz? A lövedék annál nagyobb sebességre tud
gyorsulni, minél nagyobb az égés során felszabaduló energia. 1 kg kőszén, feketelőpor illetve
nitroglicerin elégetése során keletkezett hő rendre 30MJ, 2,8MJ és 6,2MJ. Miért nem szenet
teszünk a fegyverekbe? Az égéshez oxigénre van szükség. A fegyverekben az égési folyamat
zárt térben történik, gondoskodnunk kell az oxigén-utánpótlásról. Ezért volt nagy jelentőségű
a lőpor feltalálása, amely a szükséges oxigént az égés során maga állítja elő. A nitroglicerinre
is jellemző ugyanez. Miért nem használhatjuk mégsem ezt a puskánkban? Az
égésnek/robbanásnak további fontos jellemzői vannak, például a robbanás után keletkező
hőmérséklet, a robbanás sebessége, valamint az, hogy 1 kg anyag elégetésekor milyen
térfogatú gáz keletkezik. A feketelőpor égési sebessége 400-500 m/s, a keletkező gázok
térfogata 310 liter, az égési hőmérséklet 2380°C [7]. Ugyanezek a nitroglicerin esetén:
8000m/s, 715 liter, 4250°C. Végezzünk egy egyszerű modell-számítást, hogy 1 kg 20°C-os
lőport elégetve egy könnyen mozgó dugattyúval ellátott hengerben mekkora térfogatú gázok
keletkeznének? 1 kg 20°C-os lőpor elégetésekor keletkezne 310 liter 20°C-os gáz, de a
hőmérséklet 2380°C-ra emelkedik. Állandó nyomáson Gay-Lussac törvénye alapján a gáz
ezen a hőmérsékleten 2828 liter térfogatú lenne. Ha ugyanezt nitroglicerinre nézzük, akkor a
keletkezett gáz térfogata 11037 liter. A folyamat nagyon rövid idő alatt következik be. Ez az
idő nem elég ahhoz, hogy táguló gáz a dugattyú, vagy a lövedék tehetetlenségét „legyőzze”. A
pillanatszerűen hatalmasra növekvő nyomás szétfeszítené a fegyvert, robbanás következne be.
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A régi tűzfegyverekben a kilövéshez ezért különféle összetételű feketelőport használtak; a
modern tűzfegyverekben pedig füstmentes lőport, korditot, vagy más robbanóanyagot,
hajtóanyagot alkalmaznak.
A termodinamika törvényeiből tudjuk, hogy a lőpor elégésekor keletkezett hő nem
fordítódik teljes egészében a lövedék mozgási energiájának növelésére. Egy Hawk lövedékkel
végezett mérések szerint a lövedék mozgására 32%, a lövedék csőben való súrlódására 3%, a
forró gázokra 34%, a cső felmelegedésére 30%, az el nem égett hajtóanyagokra 1% energia
jut. [5] A Párizs-ágyú az első világháború híres óriáslövege. A 140 kg tömegű lövedékhez 40
kg lőport kellett használni. Becsüljük meg, milyen sebességgel lőtte ki az ágyúgolyót ez az
ágyú! A 40 kg lőpor elégésekor keletkező 402,8MJ energiának a 32%-a (feltételezzük, hogy
az ágyúnál is hasonlóak az arányok) alakul át a golyó mozgási energiájává. Ebből a golyó
sebessége 715 m/s. A fennmaradt adatok szerint 840 m/s is volt a valóságban a lövedék
sebessége.
A fegyvercsőbe behelyezett tölténynek jól kell zárnia a cső hátsó nyílását, különben a
nagynyomású égési gáz egy része hátrafelé áramlik ki. A hüvely, amikor begyújtáskor a
gáznyomás növekedni kezd, könnyen tágul. A táguló hüvely a fegyvercső belső felületéhez
szorul, és hátrafelé elzárja az utat a gázok előtt. Milyen anyagból kell készülnie a hüvelynek?
Könnyen táguljon, ne lépjen reakcióba a keletkező gázokkal, olvadáspontja legyen elég
magas. A történelem során erre a
célra a rezet használták. A deltasárgaréz, amiből a legtöbb
töltényhüvely készült, a réz és a
cink mellett vasat is tartalmaz.
Napjainkban már elterjedtek a
műanyag töltényhüvelyek is.
Érdekességként elemezhetjük a
lövedék sebességének és a csőben
levő nyomásnak alakulását is. Az
1. ábra a golyó csőben elfoglalt
helyének függvényében mutatja
ezt. Vizsgáljuk meg ez alapján,
hogyan történik a lövés!
A lőpor meggyulladása után a
nyomás elkezd nőni. A grafikon
1. ábra A lövedék-sebesség és a
függőleges tengelyén látható, hogy
egy
adott
kezdeti
nyomás
csőben levő nyomás változása
szükséges a lövedék elindulásához.
A lövedék sebessége kezdetben
még kicsi, az égés nagyobb sebességű, a gázok keletkezése gyorsabb, így a nyomás a lövedék
mögötti térrészben gyorsan nő, elér egy maximális értéket. Ezt követően a lövedék sebessége
már jelentős, a lövedék mögötti tér nagysága a gázképződésnél nagyobb ütemben növekszik,
a nyomás a csőben csökkenni kezd. A lőporégés megszűnése után a nagy mennyiségű, magas
hőmérsékletű gáz még gyorsítja a lövedéket, de már kisebb a gyorsulás. A cső elhagyása után
is éreztetik még hatásukat a kiáramló gázok. Amikor ezek hatása megszűnik, a lövedék
mögötti nyomás a légköri nyomás értékére csökken, akkor a lövedék eléri a maximális
sebességet. Ezután a mechanikában megismert mozgástörvényeknek megfelelően folytatja
útját. A röppálya jellemzőinek vizsgálata szintén beépíthető a tananyagba a hajítások, illetve a
közegellenállás tárgyalásánál.
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A FEGYVEREK HÁTRASIKLÁSA
A lendület-megmaradás törvényének tárgyalásakor szinte minden tankönyvben
szerepel olyan számítási példa, ahol egy puska visszarúgásának sebességét kell kiszámítani. A
puska és golyó rendszer kezdetben nyugalomban van, az összlendület 0. Ennek a kilövés után
is ennyinek kell maradni, így m golyó  v golyó  m puska  v visszarúgá s . Ezt elsődleges
visszarúgásnak/hátrasiklásnak nevezik. A lövész vállát azonban ennél jóval nagyobb erő éri.
Amikor ugyanis a lövedék elhagyja a csövet, a csőből hirtelen nagy nyomású gázok
áramlanak ki mögötte. Ez tovább növeli a puska hátrasiklásának mértékét, ez a másodlagos
hátrasiklás.
A fegyverek tervezésekor fontos feladat ennek a hátrasiklásnak a megakadályozása,
csökkentése. Ennek elvei szintén olyan egyszerűek, hogy nyugodtan említhetők példaként a
lendület-megmaradás kapcsán.
Bizonyos fegyvereknél (páncéltörő kézifegyverek) a csőfar nincsen lezárva. Lövéskor
a lövedék impulzusával a - nyitott csőfaron a lövedék mozgásával ellentétes irányban
kiáramló - lőporgázok impulzusa tart egyensúlyt (2. ábra).

2. ábra Impulzus-megmaradás nyitott csőfarú fegyverek esetén
Ha azonban a cső teljesen nyitott lenne, akkor a keletkezett gázok nem gyorsítanák a
lövedéket, hanem kiáramlanának, ezért az égési tér és a fúvóka között található egy
műanyaghab-fojtás (3. ábra). A lőportöltet begyújtását követően a csőfart ez lezárja addig,
amíg a lövedék megindításához szükséges körülbelül 100 bar nyomás ki nem alakul [8]. A
nyomás eltöri a fojtást és a lőporgázok a fúvókán keresztül szabadon kiáramlanak.

3. ábra A műanyaghab-fojtás
A hátrasiklás csökkentésének másik módszere a fegyverek csövének végén a csőszájfékek
alkalmazása (4. ábra). A csövet elhagyó lövedék után a forró gázok nagy sebességgel
áramlanak ki. Ha a gázsugár útjába lemezt helyezünk, akkor a gáz a lemezt a lövedék
irányában előrenyomja, lassítva a fegyvercső hátrarúgását. A csőszájfékek a hátralökés
energiáját 25-40%-kal csökkentik.

4. ábra A csőszájfék fotója és működésének vázlata
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ÖSSZEGZÉS
A haditechnika számtalan példát kínál, amelyeket felhasználhatunk a tanórákon. Sajnos a
cikk terjedelme nem tette lehetővé valamennyinek az ismertetését, de talán kedvet csinált
ahhoz, hogy magunk is utánanézzünk további példáknak vagy, hogy diákjainkat buzdítsuk
erre. Miért is forog a puskagolyó?

5. ábra A golyó forgatásának oka a diszkosz mozgásának megértése után könnyen
magyarázható. [6]
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TESLA-TEKERCS A TREFORTBAN
TESLA COIL IN TREFORT
1

Fülöp Csilla1, Paál Dénes2
Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola, Budapest
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója
2
Gábor Dénes Főiskola, Budapest, hallgató

ÖSSZEFOGLALÁS
Egy budapesti szakközépiskolában elektrotechnikát tanuló diákok megépítettek egy embermagasságú Tesla tekercset, majd ebből kiindulva szélesebb körű fizika témájú pályamunkát
készítettek a Lánczos Kornél tanulmányi versenyre. A felkészülés során áttekintették és
feldolgozták a vonatkozó szakirodalmat, és népszerűsítő bemutató anyagokat készítettek el.
Ezek felhasználásával kísérlettel egybekötött előadásokat tartottak társaiknak többek között
azzal a céllal is, hogy saját példájukkal inspirálják őket hasonló munkára.
BEVEZETÉS
Műszaki szakközépiskolásokat tanítok matematikára és fizikára. Az iskolában informatika,
elektrotechnika, és gépészet szakmacsoportos alapozás folyik. Néhány elektrotechnikát tanuló
fiú, diák-vezetőjük Paál Dénes, különös érdeklődést mutatott egy Tesla tekercs megépítésére.
Már egy kisebb, kísérletek bemutatására alkalmas működő példányon dolgoztak.
A középiskolai szaktanárnak az érdeklődő tanulók tehetséggondozása – pl. szakköri
foglalkozás, tanulmányi versenyekre való felkészítés- is feladatai közé tartozik. Egy cél
kitűzése segíti a közös munkát. Tehát a szakköri foglalkozások egy részén a Lánczos Kornél
fizika versenyre készülést tűztük ki célul, melynek mottója aktuálisan a következő volt: „150
éves a transzformátor”. Részfeladatként egy írásos pályamunkát, és egy rövid ismertetőt
készítettünk közösen értékelt, válogatott szakirodalmak, és internetes anyagok alapján. Tesla
tudományos szempontból kétes köröknek is kiemelt példaképe, és hivatkozási alapja, így
bőven volt feladat az anyagok válogatása, értékelése, feldolgozása során.
Célul tűztük ki a továbbiakban egy nagyobb, embermagasságú tekercs építését is, ami el is
készült.
A project egy kreatív felépítésű, fizikát népszerűsítő munkává érett. Erről a munkáról
számolunk be a következőkben.
A PÁLYAMUNKA, A MI TEKERCSÜNK
Nikola Tesla, a fizikus (1. ábra)
A középiskolai tananyagban csak a róla elnevezett mértékegység névadójaként
szerepel, ezért életéről, munkásságáról rövid összefoglalót állítottunk össze. Kiemeltük a
horvátországi születése mellett munkásságának magyarországi vonatkozásait, a „Feszültségek
háborúja”-t (, mint fizikatörténelmi vonatkozást), élete nagy vállalkozását, a Wardenclyffetornyot (2. ábra), és különc szokásait is. Nem hagytuk ki a szerb 100 dinároson lévő arcképet,
és a kapcsolási rajzot, továbbá a belgrádi múzeum megemlítését sem.
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1. ábra: Nicola Tesla

2. ábra: Wardenclyffe-torony

A Tesla tekercs definíciója:
A Tesla tekercs egy nagyfrekvenciás rezgőkörökből álló, nagyfeszültségű generátor.
Alapvetően két tényezőben különbözik a transzformátortól: egyrészt abban, hogy a primer és
szekunder áramköre is rezonanciában van az üzemi frekvenciával (vagyis a bevezetett
feszültség frekvenciáját megváltoztatja), valamint abban, hogy légmagos kialakítású.
A klasszikus tekercsben a rendszer áll egy nagyfeszültségű transzformátorból, egy rákötött
kondenzátorból, egy vele sorban lévő szikraközből, primer és szekunder tekercsből, és egy
tetőkapacitásból.
Működési elve:
Az első rezgőkör a primer tekercs és a kondenzátor. Ennek a kapcsolgatását a szikraköz
végzi. Amikor megkapja a transzformátor a feszültséget, elkezdi tölteni a kondenzátort. Mikor
eléri a kondenzátor feszültsége a szikraköz átütéséhez szükséges feszültséget, a szikraköz két
elektródája közötti nagy térerősség ionizálja a levegő gázmolekuláit, így annak ellenállása
drasztikusan lecsökken. Ezzel, az eddig szakadással tekinthető áramkör záródik, és a primer
tekercsen áram folyik. A primer tekercsben meginduló áram hatására mágneses tér
indukálódik, ami áttevődik a második rezgőkörre, azaz a szekunder tekercsre, és a
tetőkapacitásra, ahol köráram indul meg a mágneses fluxus-változásból adódó feszültség
hatására. Az ionizáció megszűnésével a zárt áramkör megszakad, és újra kezdődik a
kondenzátor töltése.
A tekercsek önindukciója, és a felhasznált kondenzátor kapacitása a megszakításokkal
adott időállandót határoz meg, és rezonancia lép fel, amely biztosítja, hogy a frekvencia nem a
tápláló hálózat frekvenciájától függ.
A működő tekercs jelenségei és veszélyei:
Zavarhatja a rádiót, TV-t, és bármilyen más rádiófrekvenciás adást a saját-frekvenciáján.
Ez akár 100 méteres körzetben is érzékelhető egy nagyteljesítményű tekercs esetében. A
magas frekvenciás részek érintése életveszélyes, halálos is lehet. Tehát gondoskodni kell,
hogy a személy a földpotenciáltól elszigetelt legyen. A szikraköz, és a magasfeszültségű
koronakisülés tartós nézése szemfájást eredményezhet a nagy kibocsátott ultraibolya fény
miatt. A tekercs működése közben mérgező gázok (ózon, és nitrogénoxid) termelődik, így
kisebb zárt helyiségben csak korlátozott ideig működtethető.
A tekercs közelében világítani kezdenek a fénycsövek, a Glimm-lámpa világít, egymáshoz
közeli fémtárgyak elkezdhetnek szikrázni.
A tekercs elkészítése
A gyakorlati munkához sok segítséget kellett kérnünk a szakközépiskolában tanító
villamosmérnök kollégáktól.
Az alábbi kapcsolási rajz alapján dolgoztunk (3. ábra):
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3. ábra: Tesla-tekercs kapcsolási rajz
A berendezésünk paraméterei:
 Transzformátor: 2db mikrohullámú sütőből kiszerelt, sorban kötve, kimeneti
feszültsége 5kV
 Kondenzátor (4.ábra): 65µF kapacitású, poliuretán és alufólia felhasználásával házilag
tekercselve (próbáltuk leideni palackokkal is, de ez célszerűbbnek bizonyult)
 Szikraköz (5.ábra): a forgó szikraköz típusát választottuk, 8 darab 8-as csavar egy
sarokcsiszolóra erősített tárcsán, így aszinkron szikraközt kaptunk
 Primer tekercs (6.ábra): 13 menetben spirálisan tekecselt sárgaréz szalag
 Szekunder tekercs (7.ábra): 15 cm átmérőjű PVC csőre kézzel tekercselt 0,4mm-es
rézhuzal 2000 menetben
 Tetőkapacitás (8. ábra): alumínium csőből készített toroid

5. ábra

7. ábra

8. ábra

4. ábra
6. ábra
FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK AZ OKTATÁSBAN,
ISMERETTERJESZTÉSBEN
Az iskolában olyan, ismeretterjesztésre is alkalmas anyagot is kidolgoztunk, valamint
alkalmaztunk a tanulók széles körében, mely tudományos igényességgel mutatta be a fizika
ezen érdekes szeletét. Ennek gerincét Paál Dénes fizikát népszerűsítő bemutatója alkotta. (9.
ábra) Változatosan juthatott el a tanulótársakhoz ez az anyag: éjszakai fizikaóra, bemutató,
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fordított óra, fizika-show. A bemutatót tartó személy - diáktárs lévén - saját, támogatással
elvégzett munkáját mutatja be, a kortársaknak elérhető célokat kínál, ami erős motiváló
tényező lehet.
Kísérleteink a kisebb tekercs használatával:
A bemutató kísérletei nemcsak látványosak, a résztvevők részt vehetnek azokban, sőt
némelyik kifejezetten vállalkozó-szellemű diákokat igényel.
1.A kis áramú, nagyfeszültségű (60- 80kV) szikra megérinthető.
2. A Glimm-lámpa világít. Több tanuló „lánc”-án túl is működik.
3. Gázkisülési csövek világítása, spektrumok bemutatása
4. Plazmagömböt egy izzóból!
5. Csúcshatás bemutatása
6. Elektromos Segner-kerék
6. „Lézerkard” kísérlet: kontakt nélkül is világít a fénycső

9. ábra: Dénes bemutató közben
Egy egyszerű feladat
A nagy tekercs működésének bemutatását megelőzheti egy jól megválasztott feladat
előzetes megbeszélése. Ennek során a tekercs működésének elmélete feleleveníthető.
Jó példája lehet a kísérletekkel kísért feladatmegoldásokra tett javaslatoknak.
1. Gondold át, mit tudsz a transzformátorokról!
2. Becsüld meg, mekkora szikrákat látsz a megépített, és ismertetett tekercs működésekor!
3. Szakirodalmi adatok szerint a levegő átütési szilárdsága laboratóriumi körülmények között
20kV/cm körüli érték. Mit jelenthet ez az érték? Mi lehet az átütési szilárdság fogalma?
Néhány adat, amire szükség lehet:
A berendezés a hálózatról működik. A mikrohullámú sütőből kiszerelt transzformátorok
sorban vannak kapcsolva, kimeneti feszültségük így 5kV. A primer tekercs réz szalagból 13
menetet, a szekunder rézdrótból 2000-et tartalmaz.”
Könnyen kiszámolható a 770kV feszültség, és ebből a 38cm-es várható szikrahossz
adódik.
Nagyon látványosak, és érintésvédelmi okokból egyszerűen nem mérhetőek a
megjelenő, valóban kb. 35cm hosszúságú kialakuló szikrák.
VÉGEZETÜL
A pedagógiai munka feltétlen szükséges része az elismerés, pozitív megerősítés. A
munkánk a 2010-es Lánczos Kornél versenyen kísérleti különdíjban részesült. Iskolánk
igazgatója, és vezetősége többször igazgatói dicséretben részesítette lelkes, kitartó szertárosi
munkájáért, és versenyeken is szép elismeréseket hozó Tesla tekercsének elkészítése mellett a
fizika, társai körében végzett népszerűsítő munkájáért is Paál Dénest. Az iskola alapítványa
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ajándékcsomaggal fejezte ki támogatását az értékrend közvetítéséért. Egy közösen, a volt
diákommal vezetett szakkörre jelentős érdeklődést tapasztalunk.
A Tesla tekercs felé mutatott érdeklődés, példaértékű, partnerként együttműködés, a
szakmai lépéseket együtt felfedező tanulási folyamatot, tehetséggondozó, és népszerűsítő
munkát is eredményezett. A peripatetikus pedagógiai modell működése értéket teremtett.
„… amit megmagyarázunk, megtanítunk, az igazán a miénk”[1] A tanulói kísérletezésen,
és tevékenységeken is túllépve vált a tanulók, (főleg Dénes) életének (, és az én életemnek is)
kedves részévé Tesla, a fizika egy aprócska szelete.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki a munkánkat segítő, támogató tanároknak, barátoknak: dr. Illy
Judit (ELTE_TTK), Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola, Bp.,
különösen: Bartha Ottília (tanárnő), Csíkja Rudolf (mérnök tanár), Horváth Norbert (volt
tanuló), Szabó Ádám (volt tanuló), Sturcz Gergő (volt tanuló), volt Kolos Richárd
Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola, Bp., különösen: Pámer Éva (tanárnő),
Huszár István (tanár), valamint akikre mindig számíthattunk: Paál Ákos (mérnök), Fülöp
András (mérnök).
IRODALOMJEGYZÉK
1. Máthé M.: Szabadtéri fizika in: Fizikatanítás tartalmasan és érdekesen, Juhász
András, Tél Tamás (szerk.), 420. o., ELTE Fizika Doktori Iskola, Budapest, 2010
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KEPLER ÉS TÖRVÉNYEINEK TANÍTÁSA
TEACHING KEPLER AND HIS LAWS
1

Horváth Zsuzsa1, Érdi Bálint2

Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója
2
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Csillagászati Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
A bolygók mozgása hosszú időn keresztül foglalkoztatta az emberiséget. Fontos tanítanunk az
ezzel kapcsolatos elképzeléseket, világképeket, és érdemes Kepler kitartó munkáját is
bemutatni, ahogy törvényeihez eljutott. A 90-es években áttörést jelentett az exobolygók
felfedezése, és az űrtávcsövekkel egyre több Naprendszeren túli bolygórendszert ismerhetünk
meg. A cikkben Kepler törvényeinek tanításakor felmerülő, a témát érdekesebbé tehető
ismeretekre utalunk.
BEVEZETÉS
Az embereket mindig is érdekelték a megmagyarázhatatlan jelenségek. Sokáig ilyen volt a
bolygók mozgása is. Ha éjszakánként kitartóan figyeljük a csillagokat, észrevehetjük, hogy
néhány „csillag” nem úgy mozog, mint a többi, néha visszafordulnak, hurokszerű mozgást
írnak le az „álló” csillagokhoz képest. El is elnevezték ezeket bolygóknak. Mozgásukra már
az ókortól voltak elméletek. Közülük az arisztotelészi, ptolemaioszi geocentrikus világkép
egészen a XVI. század végéig meghatározó volt. Ekkor sikerült Kopernikusz heliocentrikus
rendszerét Keplernek továbbfejlesztenie, pontosítania.
Ma már a köztudatban is a kepleri bolygómodell van, de nem egyszerű egy olyan dolgot
elfogadni, ami különbözik attól, amit látunk. Fontos, hogy a másképp gondolkodást, a dolgok
mögé, a jelenségek mélyére való látást is tanítsuk. Kell egy jó értelemben vett szkepticizmus
is, hogy ne fogadjunk el valamit, mert úgy látszik, vagy a médiában, bulvársajtóban ezt vagy
azt hallunk róla. Meg kell különböztetni az áltudományokat a valósaktól. Kepler kapcsán
beszélhetünk az asztrológiáról és annak hamisságáról is, mert sajnos manapság is sokan
olvasnak horoszkópokat, de még szomorúbb, hogy a média el is látja az embereket ilyen
jellegű hamis jóslatokkal.
A tanítás során feladatunk megfelelő természettudományos világkép kialakítása a
tanulókban. A NAT-ot tanulmányozva több, a témánkhoz kapcsolódó ajánlást, elvárást
találhatunk. Érettségi követelményként három tantárgyban is találkozhatunk Kepler
törvényeivel: a fizikánál, a földrajznál (Földünk és környezetünknél) és a
természettudománynál. 2007 óta pedig csillagászatból is lehet érettségizni. Szijártó Sándor, a
kecskeméti Katedra Középiskola fizika-informatika szakos igazgatóhelyettese, akkreditáltatta
Magyarországon a csillagászatot, mint érettségi vizsgatantárgyat.
JOHANNES KEPLER (1571. WEIL-DER-STADT-1630. REGENSBURG)
Kepler életéről sok ismeretet szerezhetünk a magáról készített feljegyzéseiből, melyekben
családjáról, ismerőseiről és életének eseményeiről egész részletesen beszámol. A helyszűke

424

Fizika – Új utak keresése (szakmódszertan)
miatt csak két könyvet említenék: Arthur Koestler: Alvajárók [1] és Száva István: Az ég
törvénye [2]. Míg az első egy tudományos igényességgel megírt életrajz, a második egy
hiteles életrajzi regény.
Mindenképpen fontos beszélni Tycho de Brahe-val és Galileo Galileivel való
kapcsolatáról. Érdekességként pedig Somnium című munkája említhető, ami egy sci-fi regény
holdlakókkal, Holdra való utazással.
Kepler élete, egyénisége mély hatást gyakorolt Madách Imrére is, amit „Az ember
tragédiája” című művében meg is fogalmazott.
Einstein is méltató szavakkal ír Keplerről: „Éppen a mi gondoktól terhes és mozgalmas
világunkban, amelyben olyan nehéz az embereknek és az emberi dolgoknak örülni, vigaszt
nyújt számunkra, ha olyan nagy és szerény emberekre gondolhatunk, mint amilyen Kepler
volt. Olyan időben élt, amikor a természeti jelenségek lefolyásának törvényszerű voltát még
korántsem ismerték. Milyen nagy lehetett hite ebben a törvényszerűségben, amely erőt adott
neki ahhoz, hogy a bolygók mozgását empirikusan, és e mozgások matematikai
törvényszerűségeit évtizedek türelmes és fáradságos munkájával kutassa, magányosan, senki
által sem támogatva, s csak kevesek által megértve.”[3]
KEPLER ELSŐ TÖRVÉNYE
A bolygók pályája olyan ellipszis, amelynek egyik fókuszpontjában a Nap található. A
Mars pályájának alakját sokan akarták meghatározni. Kepler Tycho de Brahe igen pontos
megfigyelési adataiból nyolcévnyi kitartó munkával kapta meg a helyes görbét. Bár a legtöbb
bolygó pályája szinte kör, célszerű az ellipszis definíciójával is megismertetni a diákokat.
Az ellipszis egy kúpszelet, és az égitestek pályái egyéb kúpszeletek (parabola, hiperbola) is
lehetnek, amire jó példák az üstökösök, amelyek közül a periodikusan megjelenők pályája
ellipszis, és ha az excentricitásuk (a fókuszpontok távolságának és a nagytengelynek az
aránya) e<0,96, akkor néhány évtizeden belül visszatérnek (ilyen az üstökösök 16%-a). Ha
0,96<e<1 akkor újbóli feltűnésükre akár millió éveket is várhatunk (ilyen az üstökösök 21%a). A nem periodikus üstökösök pályája parabola vagy hiperbola, e=1 esetén parabola (ilyen
az üstökösök 51%-a), ha pedig e>1, akkor hiperbola (ilyen az üstökösök 12%-a).
Természetesen az üstökösök pályája a bolygók gravitációs vonzása miatt könnyen meg is
változhat, és nem tudjuk egy kúpszelet görbéjével leírni.
Nagyon fontos a kisbolygók és pályáik kutatása is, mert pl. a Jupiter hatására, vagy
ütközések következtében módosulhat pályájuk, és esetleg keresztezheti a Földünkét. A
kisbolygó becsapódás ugyan nagyon ritka esemény, de Földünk élővilágára katasztrofális
következménye lenne. Jelenleg úgy tűnik, hogy nincs közvetlen veszélyben ilyen értelemben
a bolygónk, de kozmikus környezetünk felderítésére több kereső program is fut (Spacewatch,
ODAS, LINEAR, LONEOS).
Új égitestek is felfedezhetők az ismertek pályájának vizsgálatával, a zárt ellipszis pályáktól
való kis eltérésekből (perturbációszámítás).
KEPLER MÁSODIK TÖRVÉNYE
Kepler, amikor megrajzolta a Mars pályájának „nyomképét”, abból a bolygó pályamenti
sebességére, és annak változására is következtetni tudott, így a második törvényét előbb
fedezte fel, mint az elsőt. Eszerint a Napból a bolygókhoz húzott vezérsugár egyenlő idők
alatt egyenlő területeket súrol.

425

Fizika – Új utak keresése (szakmódszertan)
A bolygók napközelben nagyobb, naptávolban kisebb sebességgel haladnak pályájuk
mentén. Ennek következménye, hogy az évszakok nem egyenlő hosszúak, a nyarunk
hosszabb, mint a telünk.
Kepler második törvénye a perdület megmaradásának következménye.
KEPLER HARMADIK TÖRVÉNYE
A Naprendszer bolygóinak naptávolsága és keringési ideje között mond ki összefüggést ez
a törvény. Minél messzebb van a bolygó a Naptól, annál hosszabb a keringési ideje. Ha a
távolságot Csillagászati Egységben (átlagos Nap-Föld távolság) az időt években, a tömeget
pedig naptömegben mérjük, akkor a bolygók közepes naptávolságának harmadik hatványából
négyzetgyököt vonva, megkaphatjuk az égitest keringési idejét. Kepler harmadik törvényének
matematikai alakja:
a3
k2
1  mbolygó 

T 2 4 2

ahol a a pályaellipszis félnagytengelye, T a keringési idő, és m bolygó a bolygó tömege, k a
Gauss-féle gravitációs állandó, amelynek értéke k  0 , 0172 , ha a távolságot Csillagászati
Egységben, az időt napban, a tömeget pedig naptömegben mérjük.
Mivel a bolygók tömege elenyésző a Napéhoz képest (a Jupiteré is csak ezrede a Napénak)
ezért a számításban a bolygótömeg elhanyagolható, és az összefüggés jobb oldala minden
bolygóra ugyanaz. Tehát a bolygók keringési idejének négyzetei úgy aránylanak egymáshoz,
mint a Naptól mért középtávolságuk köbei:

a13 a23

T12 T22
Természetesen pontosabb számításoknál mindkét égitest tömegét figyelembe kell venni.
Kepler harmadik törvénye levezethető a Newtoni axiómákból és a gravitációs törvényből
körmozgás esetén (a bolygók többsége közel körpályán halad). A bolygót a gravitáció tartja
körpályán, tehát a centripetális erő megegyezik a Nap által kifejtett gravitációs erővel. (Ebben
a számításban a bolygók egymásra gyakorolt gravitációs hatása a Naphoz viszonyított kis
tömegük miatt elhanyagolható.)
Kepler harmadik törvényének segítségével ki lehet számítani egy olyan égitest tömegét,
amelynek holdja van, vagy műhold kering körülötte. Így határozták meg pl. az Ida kisbolygó
tömegét a körülötte keringő kicsiny hold, a Dactyl pályaadataiból.
KEPLER TÖRVÉNYEINEK JELENTŐSÉGE
„Ha messzire láttam, az csak az engem vállukon tartó óriásoknak volt köszönhető”
mondta Newton, és elsősorban Keplerre, Descartesra és Galileire gondolt. Kepler
törvényeinek az a jelentősége, hogy segítségükkel alkotta meg Newton az általános
tömegvonzás törvényét. Newton matematikai segédlettel Kepler törvényeiből megállapította,
hogy a bolygók gyorsulása mindig a Nap felé irányul, és a Naptól mért távolság négyzetével
fordítottan arányos, így az ezt a gyorsulást létrehozó erő is ilyen. Feltételezte, hogy a Nap és a
bolygó között kölcsönös a vonzás, és ez az oka a Földön a szabadesésnek is. Ezek után azt is
feltette, hogy ez a gravitációs vonzás minden testre (akár égi, akár földi), általánosságban
jellemző. Ezzel a gondolattal az égi és a földi fizikát sikerült egyesítenie.
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A KEPLER-ŰRTÁVCSŐ
A múlt században az égimechanika ugrásszerűen fejlődött. A számítógépek segítségével
egyre pontosabb számításokat tudtak végezni, és eljött az ideje az ember által készített
űrszondák, űrhajók, űrtávcsövek és egyéb mesterséges égitestek felbocsátásának, megfelelő
pályára állításának. Ahogyan a Kepler-féle távcsövek alkalmazása ugrásszerű fejlődést
eredményezett a csillagászatban, úgy ma az űrtávcsövek mérései jelentenek hasonló
előrelépést. Kepler korában még csak egy bolygórendszer, a Naprendszer egyes égitestjeit
tudták megfigyelni, és így volt ez az elmúlt évekig, csak feltételezték, hogy más csillagok
körül is vannak bolygók.

1. ábra. A Kepler-űrtávcső.

2. ábra. A Kepler-űrtávcső pályája.

A Discovery program keretén belül bocsátották fel 2009. március 7-én a Kepler
űrtávcsövet (1. ábra.), ami a Hattyú és Lant csillagképekben kutat földszerű exobolygók után.
A Kepler-űrtávcső megfigyeléseit egy olyan napkörüli pályán végzi (2. ábra.), ami a
bolygónkhoz is közel van, keringési ideje pedig 371 nap. Működését legalább három évre
tervezték, de esetleg hat évig is működhet. Mintegy 170 000 csillag fényességét méri 0,00001
magnitúdós pontossággal. Ha egy fényességcsökkenés egyforma időközönként többször
megismétlődik, akkor ezt a jelenséget bolygó okozhatja. Az infravörös tartományban egy
másodlagos fedés is megfigyelhető, hiszen amikor a bolygó a csillaga mögé kerül, szintén
csökken a rendszer összfényessége. Az átvonulások között eltelt idő a bolygó keringési
periódusát adja meg. A bolygó méretére is következtethetünk az elhalványodás mértékéből,
ha ismerjük a csillag méretét és típusát (felszíni hőmérsékletét).[10]
EXOBOLYGÓ-KUTATÁS
Jelenleg közel hétszáz exobolygót ismerünk.[8] Az első Naprendszeren kívüli bolygót
1995-ben fedezték fel, és azóta egyre többen egyre fejlettebb technikával kutatnak
exobolygók után, köztük a magyar HATNet csoport, Bakos Gáspár vezetésével. Kutatóink
bekapcsolódnak nemzetközi kutatásokba is, így a Kepler programban is részt vesznek.
Naprendszeren kívüli bolygókat többféle módszerrel, technikával is keresnek, melyek
közül sok hasonló a kettőscsillagok vizsgálatában használatosakhoz. Természetesen egy
bolygó a csillagára sokkal kisebb hatást gyakorol, mint egy csillagtárs, ezért kellett várni a
megfelelő pontosságú észlelési, mérési technikákra.
Kezdetben a legtöbb exobolygót a radiális sebességmérés módszerével fedezték fel, majd
az átvonulási fotometria módszerrel is egyre többet sikerült felfedezni.
Radiális sebességmérés: A bolygó és a csillag a rendszer közös tömegközéppontja körül
kering, ezért a csillag látóirányú sebessége változik, így a Doppler-effektusnak megfelelően a
színképvonalak hullámhossza periodikusan eltolódik, közeledéskor a kék, távolodáskor a
vörös irányába. Ez a módszer óriásbolygók kimutatására alkalmas.
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Átvonulási fotometria (tranzit): A csillag fénye periodikusan elhalványodik, ha a bolygó
keringése során elé kerül. Így a látóirányunkhoz közeli pályasíkú bolygók figyelhetők meg, a
Kepler űrtávcsővel akár Földhöz hasonló méretűek is.
Ezeken kívül is léteznek még elgondolások az exobolygók kimutatására, például:
4

7

Asztrometriai: A csillag a bolygó gravitációs hatására 10  10
ívmásodperc
nagyságrendű elmozdulásokat végezhet az égbolton a háttércsillagokhoz képest, ami
megfelelő érzékenységű műszerekkel kimutatható.
Gravitációs mikrolencse: Ha egy csillag térbeli mozgása során a Földről nézve egy távoli
csillag elé kerül, akkor tömegétől függően eltéríti, lencseként felerősíti ennek a
háttércsillagnak a fényét. Ha az előtér csillagnak bolygója is van, akkor másként jelentkezik
ez a hatás.(OGLE program)
Direkt képalkotás: A bolygó fénye gyenge, a csillag túlragyogja, de nagyméretű, csillagtól
távoli bolygó lefényképezhető, főleg infravörös tartományban.
Egy csillag körüli anyagkorong deformációjából is következtethetünk bolygó létére.
Vizsgálhatjuk a látható és az infravörös kép eltérését is. Nem feledkezhetünk meg az
antropogén, vagy civilizációs hatások esetleges kimutatásáról sem. Már az emberiség is
küldött irányított, kódolt rádióüzenetet néhány csillaghalmaz felé, és a rádió- és tévéműsorok
által okozott „elektromágneses zaj” is kiszóródik a világűrbe. [4]
EXOBOLYGÓ-RENDSZEREK
Sok csillag körül fedeztek fel egynél több bolygót. Az egyik legtöbb bolygót tartalmazó
rendszer a Kepler-11, amelyben egy a Naphoz hasonló csillag körül hat bolygó kering. Ezek
tömege a Föld tömegének két és tízszerese között van (a Kepler-11g-ről még csak azt tudjuk,
hogy biztosan kisebb tömegű, mint a Jupiter), és jóval közelebb keringenek csillaguk körül,
mint a Föld a Nap körül. A keringési idők 10, 13, 23, 32, 47 és 118 nap.[9]
Más bolygórendszerekben a Jupiternél is nagyobb bolygók keringenek igen közel
csillagukhoz alig néhány napos periódussal. Ilyen pl. a Kepler-17b, a Jupiternél 2,5-szer
nehezebb bolygó, ami 1,5 napos periódussal, ötvenszer közelebb kering a csillaga körül, mint
a Föld a Nap körül.[9]
Vannak olyan exobolygók is, amelyek pályája elnyúlt (nagy excentricitású) ellipszis. Ilyen
pl. a HAT-P-13c, egy 14 Jupiternek megfelelő tömegű bolygó, 0,666 excentricitással (a
Plútóé 0,25).[9]
A csillagok jelentős hányada kettőscsillag és ilyenek körül is találtak már bolygót: pl. a
Kepler-16b-t, egy Szaturnusz méretű bolygót, ami egyszerre két csillag körül kering 229
napos periódussal.[10]
Arra is van példa, hogy egy bolygó egy csillagkettősnek csak az egyik tagja körül kering.
Ilyen pl. a Kepler-14b, egy Jupiternél nyolcszor nehezebb bolygó, ami 7 nap alatt kerüli meg
az egyik csillagot.[10]
ASZTROBIOLÓGIA
Az exobolygó-kutatás egyik fontos területe a Földön kívüli élet keresése is. Beszélhetünk a
csillagok körüli lakhatósági zónáról, ahol azt vizsgáljuk, hogy egy adott környezet biztosítja-e
a földihez hasonló élet kialakulásának és fennmaradásának a lehetőségét. Gyakorlatilag a
folyékony víz stabil jelenlétét vizsgálják. A lakhatósági zóna elsősorban a csillag jellemzőitől
függ, de legalább ennyire számít a csillag körül keringő bolygó helyzete, anyagi összetétele,
légkörének összetétele, belső szerkezete, hőforrásai, magnetoszférája. Ha a bolygópálya
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elnyúlt, akkor a bolygó keringése során periodikusan kijuthat a lakhatósági zónából. A
bolygószomszédok helyzete is befolyásolja a lakhatóságot. Óriásbolygó közelében ritka a
stabil pálya. Egy nagy hold jelenléte a bolygó körül viszont kedvező lehet, hiszen a bolygó
tengelyferdeségének ingadozását lecsökkentheti, és így stabil éghajlat alakulhat ki a bolygón.
Természetesen az is elképzelhető, hogy nem egy bolygón, hanem annak egy holdján alakul ki
az élet számára megfelelő környezet.[5]
Az exobolygókkal kapcsolatos friss kutatási eredmények hamar megjelennek a médiában,
hiszen sokakat érdekelnek. Bár még nem tananyag, az idei fizika érettségin szerepelt egy
exobolygó megfigyeléshez kapcsolódó feladat.[11] Az exobolygókkal kapcsolatos ismeretek
tanítása jó alkalom lehet a komplex szemlélet fejlesztésére, mert azon kívül, hogy a
csillagászat szinte minden ágát tartalmazza, beszélhetünk planetológiai, geológiai,
meteorológiai, fizikai, kémiai, biológiai vonatkozásairól is.[4] Kapcsolatot teremthet a téma
az irodalommal és művészetekkel is.
Ingyenes animációk Kepler törvényeinek szemléltetéséhez:
www.geogebra.org/eu/upload/files/hebrew/Guylted/Kepler_intervals.html
www.geogebra.org/eu/upload/files/hebrew/Guylted/Kepler_orbit.html
http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/kepler14b/
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10. www.kepler.nasa.gov
11. Fizika középszintű írásbeli vizsga 2011. május 17. 3/A feladat
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SZAKKÖR A GARAY JÁNOS GIMNÁZIUMBAN
OBSERVATION AFTERNOON CLASS IN THE GARAY
GRAMMAR SCHOOL
Döményné Ságodi Ibolya
Garay János Gimnázium, Szekszárd
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A természettudományokkal rokonszenvező tanulók egy részének nem túl jó a számolási
készsége, de lelkes és kitartó megfigyelőmunkára képes. Az észlelések feldolgozása,
kiértékelése diagramok, táblázatok és fénygörbék segítségével nem igényel nagy matematikai
apparátust. Így a meteorológia és a csillagászat jelenségeinek megfigyelésén, megértésén,
egyszerű számolásain keresztül sikerül megkedveltetni a fizikát és elindul egy belső motiváció
a tantárgy tanulása iránt. Szakköröm munkájának bemutatásán keresztül szeretnék egy példát
mutatni arra, hogy hogyan valósítható meg mindez.
BEVEZETÉS
Korunk elmagányosodott, rohanó embere teljesen elszakadt a természettől. Nem veszi
észre az őt körülvevő természeti környezet szépségeit, nem veszi észre közvetlen környezete
apró üzeneteit, nem tudja fenntartható módon használni a természet adta lehetőségeket. Ezek
a tények hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember kizsákmányolja és rombolja környezetét. A
családokban felnövekvő gyermekek sokszor ezeket a rossz példákat látják maguk előtt.
Nekünk természettudományokat oktató pedagógusoknak fontos szerepünk van abban, hogy a
felnövekvő generációk szemlélete megváltozzék. A természettudományok minden területén
szükség van a környezeti nevelésre, hogy a tanuló odafigyeljen környezetére, észrevegye,
megfigyelje és megértse a természet jelenségeit. A biológiát, kémiát, fizikát, földrajzot tanító
tanárok közös összefogásával ez megvalósítható lenne. Az alábbiakban bemutatott fizika
szakköri tevékenység is ennek a szemléletnek a jegyeit tükrözi.
A KEZDETEK…
2009 februárjában egy komplex halojelenség feltűnése segítette elő az azonos érdeklődésű
tanulók megfigyelőcsoportba szerveződését. A jelenséget az egész országban látták, az adott
földrajzi hely meteorológiai viszonyaitól függően, hol látványosabb, hol pedig éppen csak
megfigyelhető volt. A jelenség fizika szakköri tárgyalásakor több, a tanulók számára
ismeretlen meteorológiai fogalom is előkerült, így kézenfekvő volt, hogy a
témaválasztásunkkor a légköri jelenségek megfigyelése és azok elemzése került előtérbe.
2009 tavaszán tanulóinknak néhány alkalommal sikerült halojelenséget lencsevégre
kapniuk. Észrevettek különleges felhőket, Tyndall-jelenséget, zivatart, szivárványt,
villámokat fotóztak (1. ábra). Megismerték a halojelenségek létrejöttének fizikai
körülményeit, fényképezőgépeik használatában is gyakorlati tapasztalatokra tettek szert. Ez
irányú tevékenységüket be is mutatták a Szekszárdon megrendezett általános iskolai
fizikatanári ankéton.
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1. ábra. Zivatarfelhő szivárvánnyal az Alföld felett, a szekszárdi kilátóról (fotó: Visontai
Flóra)
A SZAKKÖR MUNKÁJA
A 2009-es esztendő a csillagászat nemzetközi éve volt, sok rendezvényt tartottak ezzel
kapcsolatosan országszerte, így közvetlen környezetünkben is. Egyik szakköri tagunknak volt
egy komolyabb távcsöve, és a gimnázium szertárában is találtunk egy régi refraktort is.
Továbbá ha egy tanuló megszokja, hogy a nappali égen különféle jelenségeket figyel meg,
este sem fogja ezt szokását elhagyni, az esti égen is meg fogja ezt tenni. Mindezen tényezők
elősegítették azt, hogy érdeklődési körünkbe a csillagászat is bekerült. 2009 tavaszán
különféle nemzetközi projektbe kapcsolódtunk be (Globe at night, Sidewalk astronomy és Egy
óra a Földért). 2009 őszén az Út a tudományhoz pályázat kapcsán kutatócsoportot hoztunk
létre, melynek fő profilja a csillagászati megfigyelés lett, hiszen a megnyert összeget
csillagászati távcső vásárlására fordítottuk. Így szert tettünk egy 5 inches (127 mm
tükörátmérőjű) Makszutov–Cassegrain reflektorra Goto mechanikával, melyhez megfelelő
minőségű okulárokat és egyéb kiegészítőket is vásároltunk. A kutatási programot a következő
tanévben is folytattuk, és egy második sikeres pályázat eredményeként egy 80/400-as
(HORIZONT-80) SkyWatcher refraktorra és egy Canon EOS 1000D fényképezőgépre tettünk
szert (2. ábra).

2. ábra. Távcsöveink
Legkönnyebb egy kezdő észlelő számára a Nap megfigyelése (ráadásul ezt nappal is lehet
végezni), ezért a gyakorlati munkát a Napon látható jelenségek rajzolásával és fotózásával
kezdték a kutatócsoport tagjai. Diáknapkor – a napfoltminimum ellenére – a gimnázium
tanulóinak sikerült bemutatni néhány foltcsoportot (3. ábra). A Nap megfigyelésén túl Holdés bolygóészlelés (3. ábra), valamint mélyég-objektumok, változó- és kettőscsillagok
észlelése is szerepelt a programunkban.

3. ábra. Napfoltok (2011. május 31.), a Szaturnusz és a Hold (2011. június 12.)

433

Földtudomány
Nyaranta a szakköri tagok közül néhányan részt vettek az országos középiskolai
csillagászati szaktáborban, ahol a Bács-Kiskun megyei Csillagászati Kutatóintézet
szakcsillagászainak vezetésével bővíthették csillagászati ismereteiket, és megfigyeléseket
végezhettek az intézet műszereivel is.
A szakköri munka egyik fontos pillére a tapasztalatgyűjtés, melynek egyik módja
látogatások, tanulmányutak szervezése csillagvizsgálókba, ill. részvétel a Magyar
Csillagászati Egyesület szakcsoportjainak találkozóin. Észlelési területenként külön-külön
találkozón vettünk részt meteor-, üstökös- és napészlelés témaköreiben. Élőben hallhattunk a
kassai meteorhullás részleteiről azoktól, akik maguk is részt vettek a lehullott meteoritok
összegyűjtésében. Meghívást kaptunk a neves szlovák üstököskutatótól, Stanislav Drugától az
Ógyallai Csillagvizsgáló megtekintésére. Diákjaimmal a Polaris Csillagvizsgáló teraszán
speciális (H-α) szűrőkkel ellátott távcsövekkel figyelhettük meg (4. ábra) a Nap
protuberanciáit; erre a gimnáziumi körülmények között nem lett volna mód

4. ábra. Tanítványaim a Polaris Csillagvizsgáló teraszán
Csillagászati kiállításokat tekintettünk meg, részt vettünk egyetemek, illetve középiskolák
által szervezett fizika napi rendezvényeken, rendszeres résztvevői voltunk a Szkeptikus
Társaság által szervezett konferenciáknak, ahol nagyon fontos ismereteket kaptunk a Magyar
Asztrobiológiai Kutatócsoportnak a marsi élet kutatásával kapcsolatos legújabb
eredményeiről, emellett és nem utolsó sorban fontos volt a tanulók számára annak a
szemléletnek a megismerése, amellyel a média által közvetített áltudományos híradásokat
felismerni, kezelni tudják. Részt vettünk a Kutatók éjszakája, illetve a Múzeumok éjszakája
elnevezésű programok idején szervezett csillagászati bemutatókon.
Észlelési módszereink között szerepelt a megfigyelés, a rajzolás, a fényképfelvételek
készítése. Miután kellő mennyiségű észlelési adatunk gyűlt össze, nekiláttunk a
feldolgozásnak is. A változócsillag-észlelés területén a mira típusú változócsillagok, illetve a
fedési kettősök megfigyelése adhat leghamarabb eredményt, ezért mi is ilyen típusú
változócsillagokat választottunk programunkba. Két csillagnál figyeltünk meg a fénygörbén
leszálló ágat, illetve két csillagnál a felszálló ágból sikerült megfigyelnünk egy részletet, amit
az alábbiakban az R Leo mira típusú változócsillag estén be is mutatunk az elméleti
fénygörbével együtt (5. ábra).
Tanítványaim
a
vizsgálatok
eredményei
alapján
az
önállóan
készített
fényképfelvételeikből, feldolgozásaikból tudományos diákköri dolgozatokat készítettek,
amelyeket különböző diákkonferenciákon eredményesen be is mutattak (6. ábra).
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Saját észlelések feldolgozása
R LEO
Idő (napok)
2455294,5

2455300,5

2455309,5

2455339,5

Fényesség
(tizedmagnitúdó)

80
85
88

90
95

95

100
105

R L eo
(mira)

100
103

5. ábra. Az R Leo változócsillag tapasztalati és elméleti fénygörbéje

6. ábra. Tanítványaim konferenciákon való részvétele
Ezenkívül két kollégával (Szeidemann Ákos, Eötvös József Gimnázium, Tata – ő volt az
ötletgazda – és Baranyai Klára, Berzsenyi Gimnázium, Budapest) együtt sikerült egy hasznos
kezdeményezést megvalósítanunk: szakköri találkozókat rendeztünk diákjaink számára,
amelyen fő téma a környezetfizika volt. Itt azt láthatták a tanulók, hogy tanulótársaik milyen
újszerű, érdekes kísérleteket, kutatásokat végeznek más városokban tanáraik vezetésével.
A sok tapasztalatgyűjtés és önálló tanulás eredményeként egyik szakköri tagunk bekerült
az ELTE kutatódiák-programjába, ahol egyetemi tanár szakmai irányításával végezhetett
olyan kutatásokat, amelyek hozzásegítették ahhoz a döntéséhez, hogy továbbtanulási céljaként
a földtudományi szakot válassza.
ZÁRÓ GONDOLATOK
A fentiekben felsorolt tevékenységeket mind a tanítási időn kívül, esténként, hétvégén,
végeztük, amely tény nem kevés áldozatot követelt tanártól, diáktól, és esetenként még a
szülőktől is, hiszen a tanulók szülei néha érdeklődőként részt vettek a bemutatásokon, ill.
segítettek a tanulók és eszközeink észlelőterepre történő kiszállításában. De mindez az
erőfeszítés nem volt hiábavaló, mert nagymértékben hozzájárult tanulóim
természettudományos pályaválasztásához, amiben egyaránt szerepel az ELTE fizikus és
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földtudományi szakja, a BME Villamosmérnöki Kara és a Pécsi Egyetem Mérnöki Kara.
Holott a négy végzős tanulóm közül csak ketten jártak a kezdetektől is természettudományi
osztályba, a másik kettő nyelvi orientációjú osztályban kezdte, de ők a szakköri tevékenység
eredményeként a természettudományok irányába fordultak és érettségi tárgyként a fizikát
választották!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet szeretném kifejezni témavezetőmnek, Tasnádi Péter egyetemi tanárnak a
munkámhoz nyújtott szakmai segítségéért és támogatásáért.
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TERMÉSZETFÖLDRAJZI ANIMÁCIÓK AZ OKTATÁSBAN
PHYSICAL GEOPRAPHY ANIMATIONS IN EDUCATION
Farkas Bertalan Péter
Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok

ÖSSZEFOGLALÁS
A természetföldrajzi tartalmak iskolai oktatásában a nagy földi rendszerek – kőzet-, levegő-,
víz- és talajburok – szintézisén van a hangsúly. Ugyanakkor a geoszférákban zajló
anyagáramlások, azok okai és következményei emberi léptékben általában nem
tanulmányozhatók. E probléma áthidalására és szemléletes bemutatására készülnek a
természetföldrajzi tartalmú animációk, amelyek alkalmazási lehetőségeivel, módszertani
alapjaival foglalkozik ez a tanulmány.
ANIMÁCIÓK A MINDENNAPJAINKBAN
Az animációk hétköznapjaink meghatározó, ugyanakkor sokszor észrevétlen részei.
Tágabban értelmezve animációt látunk akkor is, amikor bejelentkezünk számítógépünk
felhasználói fiókjába, vagy megnyitjuk kedvenc hírportálunkat az interneten, sőt, akkor is, ha
egy füzet egymást követő lapjaira egy mozgási jelenség különböző fázisait rajzoljuk, majd
gyors egymásutánban lepörgetjük a füzet lapjait. Az animáció szó a latin anima, azaz lélek
szóból ered. A latin animatio szó jelentése pedig már elvezet minket a közbeszédben is
használt értelmezéshez, életben létet, megelevenítést jelent. Az animáció – a fogalom XX.
században kialakult, szűkebb értelmezése szerint – egy mozgókép-készítési technika, amellyel
az állóképek megeleveníthetők. A mozgás akkor igazán élethű, valóságszerű, ha az állóképek
gyorsan követik egymást; egy másodpercenként 8-12 állóképet vetítő animáció már képes
arra, hogy olyan képzetet keltsen a nézőben, mintha valóban egy mozgóképet látna.
A mai értelemben kevéssé tekinthetők animációnak azok a – korabeli polgárság körében
egyébként nagy sikert aratott – találmányok, amelyekkel imitálni próbálták a mozgást. Ilyen
volt például a fent említett pörgetős füzet vagy kineográf, amelyet tömeggyártásban állítottak
elő a 19–20. század fordulóján és üzletekben árusították [1]. Hasonlóan sikeressé vált a –
bemutatását tekintve – még korábbra datálható ún. fenakisztoszkóp, amelynek felfedezésével
szinte párhuzamosan született meg a zootróp és a stroboszkóp is (1. ábra). Mindhárom
technika azon alapszik, hogy a látásérzékelés gépi módszerekkel befolyásolható, becsapható.
Egy kör alakú lap szélein vagy egy felül nyitott és alul zárt üreges papírhengeren apró
bevágásokat végeztek, a bevágások közötti felületre pedig egy-egy mozgási jelenség részleteit
rajzolták meg, majd a körlapot megpörgetve, illetve a papírhengert forgatva egy tükör
segítségével előállt a mozgókép.
A ma könnyedén hozzáférhető, XX. században világhódító útjára indult mozi (módszere a
kinematográf) azonban csak egy állomása a mozgóképkészítés szüntelen fejlődésének. Ne
higgyük, hogy a ma látott technológiák a változás záróakkordjai! Napjaink információs és
kommunikációs technológiákra alapuló világában a számítógéppel előállított vagy akár 3D
animációk bizonyára nem a legutolsó láncszemek a mozgóképek lassan két évszázada tartó
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fejlődésében; már csak azért is állítható ez meglehetős bizonyossággal, mert korunk animációi
sem használnak mást, mint a Simon von Stampfer által alkotott stroboszkóp működési elvét.

1. ábra. Fenakisztoszkóp-változatok (balra és középen) és egy zootróp (jobbra)
AZ ANIMÁCIÓK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSBAN
A gombamód szaporodó animációkat, animációs filmeket mind a szórakoztatóipar (pl. a
filmgyártás), mind a média valósággal beszippantja, óriási felvevőpiacot biztosítva a
technológiába fektetőknek. A mozgóképek azonban nemcsak reklám- vagy szórakoztató
célokat szolgálhatnak: ideje, hogy az oktatás is megrendelői szerepet játsszon a mozgóképek
egyre bővülő palettáján. Különösen sokat profitálhatnak a mozgóképekből a
természettudományok. A természettudományok – földtudományok, földrajz, fizika, kémia,
biológia – a természet jelenségeivel, változásaival foglalkoznak. Tanítási-tanulási
folyamatukban jelen vannak a megfigyelések, vizsgálódások, kísérletezések, az eredmények
összehasonlíthatása, értékelése és prognosztizálása matematikai módszerek, algoritmusok
alkalmazásával. A természettudományos oktatás másik alappillére a természetről tett
megfigyelések, vizsgálatok, eredmények megfelelő szemléltetése: Comenius szavai –
„Mindent az érzékek elé kell állítani” – ma is megszívlelendők. A természet jelenségeit,
változásait – folyamatokat! – kézenfekvő nem statikus információhordozókkal szemléltetni,
így a jövő (és a jelen) természettudományos oktatásának forgatókönyvében bizonyosan nem
csak epizódszerep juthat az animációknak.
A központi tantervek szerint 9. évfolyamban sorra kerülő természetföldrajzi tartalmak a
nagy földi rendszerek – kőzet-, levegő-, víz- és talajburok – szintézisére fektetik a hangsúlyt.
A geoszférákban történő anyagáramlások okainak és következményeinek, valamint az
áramlások jellemzőinek feltárása során tanulóink megismerkednek a Föld hatalmas és az
egész bolygó életét meghatározó mozgási jelenségeivel. Ezek a mozgások azonban általában
emberi léptékben – sem térben, sem időben – nem tanulmányozhatók. Ezen léptékek
áthidalására és szemléletes bemutatására készülnek a természetföldrajzi (és általában:
természettudományi) tartalmakat hordozó animációk. Létjogosultságuk alapja tehát az, hogy
az elsajátítandó tartalmak között vannak olyan fogalmak, folyamatok és összefüggések,
amelyeket statikus könyvlapokkal, falitérképekkel vagy tanórai vizsgálódásokkal nem tudunk
szemléltetni.
Fontos hangsúlyozni, hogy a mozgóképek alkalmazása az oktatásban nem szükségképpen
szemfényvesztés, ha azokat megfelelő mennyiségben és minőségben, megfelelő helyen és
időben használjuk [2]. Az oktatás folyamatában természetszerűleg előkerülnek olyan témák,
amelyek mozgóképek nélkül is – sőt, azok nélkül olykor kifejezőbben – szemléltethetők,
például a tanórán is elvégezhető egyszerű megfigyelésekkel, vizsgálódásokkal. Ilyenkor az
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animációk erőltetése ugyanolyan károkhoz vezet, mint a módszertani vagy pedagógiai kultúra
hiánya. A megfelelő idő definiálásában egy sor szempontot figyelembe kell vennünk: az
oktatási folyamat színterét (tanóra, tanórán kívüli iskolai, iskolán kívüli, pl. erdei iskolai
helyszín), a folyamatban részt vevő szereplőket (pedagógusok, tanulók), ezen belül pedig
leginkább a tanulócsoport jellemzőit: létszám, életkor, csoportdinamika stb. Kiemelt
szempont az életkor, ugyanis a tanulók kognitív állapota, absztrakt gondolkodásuk
fejlődésének aktuális állomása meghatározza, hogy milyen minőségű és tartalmú, valamint
mennyiségű mozgóképet képesek hasznosan befogadni. Az animációk alkalmazásának
további szempontja a praktikum, vagyis hogy érdemes-e, praktikus-e az adott folyamatot,
jelenséget éppen egy animáción keresztül bemutatni.
A legfontosabb, hogy az oktatásban akkor alkalmazzunk animációkat, ha a jelenség mérete
vagy sebessége miatt nem alkalmas a „kézzelfogható” bemutatásra, szemmel nem látható, az
oktatás keretei között nem megfigyelhető, nem vizsgálható, esetleg veszélyes, illetve akkor,
ha túl komplex.
AZ OKTATÁSBAN HASZNÁLANDÓ ANIMÁCIÓK KRITÉRIUMAI
Az animációk oktatásban való alkalmazásának lehetőségei és szempontjai után vegyük
számba azokat a kritériumokat, amelyeknek az oktatásban használni kívánt mozgóképeknek
meg kell felelniük. Érdemes még jóval a felhasználás előtt ellenőrizni, vajon a bemutatni
kívánt mozgókép (vagy annak egy részlete) megfelel-e e kritériumoknak. Három nagy
tárgykörbe sorolhatók (modellszerűen a 2. ábra nyújt áttekintést): a szakmai igényesség, a
felhasználói igények kielégítésének mértéke, illetve a fenntarthatóság. Mindegyik több apró
részterületre, részkritériumra bontható.
A szakmai igényességre való törekvés minden tudománnyal, tudományközvetítéssel,
interpretálással foglalkozó szakember számára kívánatos alapkövetelmény. Az oktatásban –
közmegállapodás szerint – csak olyan tartalmak kerülhetnek elő, amelyek megfelelnek a
tudomány aktuális állásának, illetve tükrözik a hazai és nemzetközi tudományos közvélemény
hivatalos álláspontját. A szakmai-tudományos igények akkor elégíthetők ki egy animáció
esetében, ha a benne szereplő tartalmak megfelelnek ennek, vagyis az elhangzó és látott
információk szakmailag pontosak, helyesek. Az oktatásban alkalmazott ábrák (legyenek akár
statikusak, akár animáltak) gyakorta törekednek modellszerűségre. Ez a cél helyes, ám
azonnal felmerül a veszélye annak, hogy a modellszerűségből egyszerűsítés, a letisztult
formákból és hozzájuk kapcsolódó célokból pedig üres frázisok maradnak: elvész a lényeg az
olykor igényes kivitel ellenére, vagy az akár egyenesen szemfényvesztő interpretációban.
Kívánatos tehát, hogy a modellszerűségre való – támogatandó – törekvés eredményeképpen
született ábra minősége megüsse a szakmai igényesség magasra helyezett mércéjét.
A felhasználói igények kielégítésének mértéke már átvezet minket a hétköznapokba, a
felhasználás szintjére, az animációk készítésének célközönségéhez. A célcsoport azonban
kétfelé oszlik – a pedagógusok ugyanis nyilvánvalóan más igényeket támasztanak egy
animációval szemben, mint a tanulók. A pedagógus számára a mozgókép egyszerre kell, hogy
kielégítsen négyféle – azonos értékű, ugyanakkor az oktatás folyamatában más és más
időpontban fontossá váló – szempontot: a szakmai-tudományos, a didaktikai, a metodikai,
továbbá a pedagógiai igényeket. A négyféle szempont részletes elméleti tárgyalását mellőzve
összpontosítsunk inkább néhány lehetséges problémára! Az oktatás ma már szinte korlátlanul
igénybe veheti a világhálón – videómegosztó oldalakon, blogokban, stb. – található tömérdek
mozgóképet, amelyek nagy része azonban nem, vagy nem elsősorban az oktatás számára
készült. A fennmaradó – olykor pedagógiai tartalmat vagy legalábbis erre való törekvést
sejtető, egy-egy adott problémára, részterületre irányuló – animációk további jelentős
százaléka azonban nyers formájában nem bemutatható, nem alkalmazkodik a tantervi vagy
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érettségi követelményekhez, nem alkalmas módszertanilag kidolgozott feladatok
megoldására, nem fejleszt képességeket, és ami a legnagyobb probléma: a fellelhető
animációk nagy része nem magyar nyelven szól a felhasználókhoz. Mondhatnánk
könnyelműen: a természettudományok interkulturális, nyelvhez nem kötődő, kvázi univerzális
tudományok, amelyek nem igénylik a nyelvi nehézségek feloldását. Csakhogy ez a helyzet az
oktatásban, amelynek nyelve szükségképpen az anyanyelvünk, nem fenntartható. Egy nem
magyar nyelvű animációnak számtalan hátránya lehet. Kézenfekvő, hogy a tanulóink nagy
része esetleg nem beszéli, vagy nem azon a szinten beszéli az adott nyelvet, amelyet az adott
animáció használ. További gondot jelent a szakkifejezések szabatos használata, amelynek
elsajátítása még az anyanyelvünkben is okozhat nehézségeket; kiváltképpen így van ez, ha
mindezt nem anyanyelvünkön kell teljesítenünk. Le kell szögeznünk: az igényes pedagógus
számára tökéletes animáció nem létezik. Ezt bátran mondhatjuk azokra az animációkra is,
amelyeket maga a pedagógus készít vagy készíttet.

Szakmai
igényesség

Az oktatásban alkalmazandó
animációk kritériumai

Fenntarthatóság

Felhasználói igények

Tanári igények

Tanulói igények

6. ábra. Az oktatásban alkalmazandó animációk kritériumai
A célcsoportok közül a valódi végfelhasználók a tanulók, ezért az általuk támasztott –
meglehetősen széles spektrumú – kritériumrendszert is figyelembe kell vennünk, amikor egyegy tanórára felkészülve gondosan megpróbáljuk kiválasztani a tananyagnak és a céljainknak
is megfelelő mozgóképet [3]. Az animációk pedagógiai fejlesztése és felhasználása során
figyelembe veendő tanulói szempontok is csoportokba sorolhatók. Az egyik csoportban a
tanulók „szakmai” elvárásai, a másikban a kivitelezéssel kapcsolatos igények fogalmazhatók
meg. A jogos szakmai kérdések közé tartozik, hogy a látott (és esetleg) hallott információ
vajon mennyire illeszkedik ahhoz a tananyaghoz, tantárgyi elemhez, folyamathoz, amelyet
célként fogalmazott meg a pedagógus? Vajon az animáció felkelti-e e gyermek érdeklődését?
Ha ugyanis nem kelti fel, többlettartalmat pedig nem hordoz, akkor a mozgóképek
erőltetésével töltött fáradozásaink feleslegesek. Ne higgyük, hogy pusztán a mozgóképek
látványa vagy hangereje figyelemfelkeltő! Elengedhetetlen kritérium, hogy az animációban
látottak (és hallottak) segítsék a megértés folyamatát, illetve a rögzítést. Jelentősen
megnehezítheti a megértés folyamatát, a gondolkodást, a megtanult algoritmusok, sémák új
helyzetekben történő használatát, ha az adott mozgókép zavart okoz, nem felel meg a tanóra
vagy a pedagógus céljának, netán csak szórakoztató célokat szolgál. A rögzítés, bevésés
folyamatát az adott animáció jelentősen elősegítheti, ha a tananyagot más nézőpontból, más
környezetben, esetleg eltérő logikával tálalja, hiszen így a sokszínűség, a
természettudományok átjárhatósága rögzülhet a tanulók fejében. Vigyázzunk azonban ebben
az esetben is arra, hogy ne okozzunk zavart egymásnak ellentmondó információkkal! A
kivitelezéssel kapcsolatos kritériumok a gyermekközpontúságon alapulnak. Egy olyan
animáció, amely nem a gyermeket helyezi a középpontba, amely sem nyelvezetében, sem
hosszában vagy tartalmában, sőt, technológiájában sem felel meg a tanulóink életkori
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sajátosságainak, valamint egyre dinamizálódó szokásainak és igényeinek, szükségszerűen el
fog bukni, célját nem éri el. Kívánatos továbbá, hogy az alkalmazott animáció adjon többet és
mást, mint az állókép, a statikus információhordozók.
„JÓT S JÓL!” – ISMERT PROBLÉMÁK, ÚJ LEHETŐSÉGEK
A tudományok és kiváltképp a természettudományok nyelvének meghonosítójának ismert
Kazinczy Ferenc mondatát szabadon idézve érdemes összefoglalni az animációk
alkalmazásának eddig nem említett, ugyanakkor elengedhetetlen szempontját. Gondoljuk át,
vajon az adott animáció, amelyet használunk, más-e, mint egy ábra, egy táblai vázlat vagy
szabadkézi rajz, többet nyújt-e, mint egy kielégítő tanári magyarázat vagy levezetés!
Amennyiben a válasz nemleges, akkor az animációnkat tegyük félre, és vonultassuk fel a
tanári módszertani eszköztár akár teljes spektrumát – bárminemű technikai eszköz nélkül! Az
animációk használata lehet értelmes és bővelkedhet hasznos célokban, ugyanakkor nem
csodaszer, csupán egy lehetőség. Egy lehetőség, amelyet érdemes számba vennie az oktatás
szereplőinek, hiszen az oktatási infrastruktúra, a tanulóink, az általuk használt eszközök
folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben dinamizálódnak.
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LAKÓHELYÜNK FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE –
KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS-NEVELÉS
OUR GEOGRAPHIC ENVIRONMENT – COMPETENCEBASED LEARNING
Farkas Szabolcs
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed

ÖSSZEFOGLALÁS
A tanulási folyamat során ösztönözni kell a diákot arra, hogy kutassa és megértse a közelében
lezajló földrajzi folyamatokat, jelenségeket, valamint hogy átérezze a környezetvédelem
szükségszerűségét egy egészséges és kiegyensúlyozott élethez. A diák legelőször és legjobban
a valóságban is látható, érzékelhető tények által szerez ismereteket, tapasztalatokat,
kompetenciákat, amire építve alakíthatók ki eredményes oktatási-nevelési helyzetek.
BEVEZETÉS
Skinner, B. F. (1973) szerint, a tanítás egyszerűen „a megerősítés és a kapcsolatok
elrendezése” [1]. A rendszerszemléleti irány egyre inkább teret nyer az oktatásban. A
kompetencia alapú oktatás a képességek fejlesztését hangsúlyozza abból a meggondolásból,
hogy a megfelelően fejlesztett képességek minden gyermeknél kialakítják az önálló
tudásszerzésre való általános felkészültséget. A kompetencia (latin eredetű szó)
alkalmasságot, ügyességet fejez ki. Alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos
szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők [2].
„Kompetenciafejlesztés: tudatosan egymásra épített, a tanulók egyéni aktuális állapotához
igazított fejlesztő tevékenységek sorozata” [3]. A kompetencia tulajdonképpen azt a
képességet jelenti, amelynek birtokában az egyed sikeresen oldja meg a komplex feladatokat
adott kontextusban [4]. Három összetevője van: ismeret (mobilizálása), (kognitív és
gyakorlati) képesség, attitűd (magatartásformák, érzelmek, értékek).
TANTERVI IRÁNYVONALAK
Példaként a továbbiakban az 5. osztály tevékenységeit mutatjuk be, amelynek tanterve a 4.
osztály tantervére épül (Bevezető a földrajz tanulásához – lakóhelyünktől a bolygóig [a
tanulmányban itt és a továbbiakban a román nyelvű hivatalos anyagok fordítása saját
fordításban szerepel]). Így a 4. osztályban megismert minimális elemeket kiterjesztjük a
bolygóra, mint egészre, de állandóan a helyi környezet elemeihez viszonyítva azokat
(Általános földrajz – bevezető elemek, a helyi környezethez alkalmazva). Az elsajátítandó
kompetenciák között központi helyen kell szerepelnie az alábbiaknak: a kommunikációs
kompetenciák használata (a sajátos terminológia), a térképhasználati módszertani
kompetenciák alkalmazása, valamint kapcsolatok felismerése a földrajz elemei és egyéb
tudományok elemei között [5].
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A HELYI KÖRNYEZETI TARTALMAK HOZZÁRENDELÉSE A
KOMPETENCIÁKHOZ – STRATÉGIÁK ÉS ESZKÖZÖK
A térképismereti, térképhasználati kompetenciák elsajátítása a földrajztanítás egyik
alapvető célja kell, hogy legyen. A mindennapi életben sokféle alkalmazott térképpel
találkoznak a tanulók, ezért ezek értelmezésének és alkalmazásának képessége igen fontos
[6]. Ezen téma tanításának két változata lehetséges: klasszikus módszerekkel (térképek
elemzése, alkalmazása), illetve multimédia laboratóriumban (PC, speciális szoftverek, AEL
rendszer, internet). A lényeg az, hogy a tanulónak lehetősége legyen önálló egyéni munkára.
A tanterv szerinti a térképismerethez kapcsolódó kompetenciák az alábbiak.
4.1. A fontosabb természeti és társadalmi – gazdasági elemek azonosítása a térképeken.
4.2. Egyezményes jelek használata.
4.3. A földrajzi jelek megfelelő elhelyezése a térképi ábrázolásokon.
A tankönyvek nagy hiánya, hogy egyáltalán nem található bennük útmutatás, feladatlap a
helyi földrajzi környezet tanulmányozásával kapcsolatban. Éppen ezért a fenti kompetenciák
elsajátítására egy terepi alkalmazást tartottunk alkalmasnak: a tanulókkal rendszeresen
kimegyünk az iskola fölé magasodó Őr-hegy (367 m) egyik teraszvállára, innen a kilátás
rendkívül jó ÉK, K, és DK felé. A feladat egy térképi vázlat rajzolása, egyezményes jelek
segítségével. A fő viszonyítási pontok a Bethlen Gábor Kollégium épülete és a Vártemplom
tornya. Mindenki elvégzi a feladatot önálló tevékenység keretében, a tanár irányítása alatt,
majd az elkészült térképvázlatra bejelöli az égtájakat.
MÉRÉS – ÉRTÉKELÉS, AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE
Tevékenységünk folyamán az értékelés típusai közül súlyt helyezünk a formatív
értékelésre [7], ami tulajdonképpen a folyamat alatti segítést, fejlesztést, irányítást tűzi ki
célul. Egyrészt megerősíti a tanulási sikereket (motivációs szerepe van), másrészt
differenciáltan feltárja a tanulás nehézségeit, lehetővé téve a korrekciót a folyamat alatt.
Formatív, alakító funkcióját csak akkor tudja betölteni, ha a visszajelzés azonnali, konkrét és
részletes [8].
A bemutatott felméréseknél összetett módszereket használtunk: szóbeli, gyakorlati,
írásbeli, projekt, portfólió-alapú felmérési próbákból tevődtek össze ezek a felmérési
gyakorlatok, kiegészítve egy pontozásos saját módszer alkalmazásával egész tanév folyamán.
Az alább grafikusan bemutatott eredmények minden esetben a helyi földrajzi környezeti
tartalmak kompetenciaközpontú tanulmányozása után lettek felmérve. A felmérés célja
elsősorban a diákok kompetenciaszintjének formatív értékelése volt annak érdekében, hogy
javítsunk a tanulási folyamaton és fejlesszük a tanulók kompetenciáit.
Az 5. osztály első tanóráján helyzetértékelést tartottunk szükségesnek (1. ábra), ezt
elsősorban gyakorlati jellegű feladatok segítségével végeztük el. A fő viszonyítási elemek az
5–8. osztályra vonatkozó általános kompetenciák voltak, természetesen gyakorlati elemekre
lebontva. Az eredmények megmutatták, hol tartunk a szükséges kompetenciák fejlesztésében,
milyen beavatkozások szükségesek. A formatív jellegű értékeléseket alkalmaztuk, ezáltal
szabályoztuk az oktatási-nevelési folyamatot. A sajátos kompetenciákat a mérés-értékelés
során kompetenciacsoportokba gyűjtöttük, hiszen az időigényesség miatt nem értékelhettük a
kompetenciákat külön-külön minden egyes diákra vonatkoztatva. E tevékenység
mindenképpen diákközpontú, az egyes tanuló van a folyamat középpontjában.
Az eredmények értékelésénél példaként értelmeztük a térképhasználati kompetenciák
formatív felmérését és fejlesztését a fentebb említett 4.1–4.3. kompetenciákra vonatkozóan.
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Evaluare inițială: Competențe de utilizare a hărții
(4.1, 4.2, 4.3), clasa a V - a A (14.09.2010)
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1. ábra. Kezdeti felmérés. 5. A. osztály, 2010. szeptember 14.
A táblázat 20 tanuló eredményeit mutatja (vízszintes tengelyen számmal jelölve az egyes
diákok, a függőleges tengelyen az általuk elért eredmények), a vizsgálat szerint az osztály
átlaga 5,25 (Romániában egytől tízig osztályoznak). Ez azt mutatja, hogy a 4. osztályban a
gyerekek elemi szinten elsajátították a megfelelő kompetenciákat, melyeket tovább kell
fejleszteni az általános iskola éveiben. Ez a kezdeti felmérés képezi a viszonyítási alapját
minden ezután következő felmérésnek. A módszer lényege, hogy minden egyes diáknak a
pillanatnyi kompetenciaszintjét ábrázolja, természetesen az értékelés objektivitásához
megfelelő felmérési eljárás szükséges.
Evaluare formativă: Competențe de utilizare a
hărții (4.1, 4.2, 4.3), clasa a V - a A
(12.10.2010)
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2. ábra. Formatív felmérés. 5. A. osztály, 2010. október 12.
A következő formatív felmérés (2. ábra) minden tanuló egyéni haladását mutatja, a
viszonyítási alap a diák saját teljesítménye. Az átlag 6,80 lett, azaz jelentősen növekedett alig
egy hónap lefolyása alatt. A tanulási helyzetekben hasznosított tartalmak a helyi környezeti
elemekre összpontosultak, a tanuló egyéni tevékenysége által, klasszikus módszerekkel
szervezve a tanórákat.
Kb. két hét múlva újabb felmérés következett (3. ábra), mely közvetlenül egyes új
elektronikus eszközök (interaktív térképek: Siveco, Cartographia, Softwin, Sulinet) használata
után zajlott le.
Evaluare formativă: Competențe de utilizare a
hărții (4.1, 4.2, 4.3), clasa a V - a A
(28.10.2010)
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3. ábra. Formatív felmérés. 5. A. osztály, 2010. október 28.
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Az átlag immár 7,30 lett, ami jelentős fejlődést bizonyított. Ez elsősorban az elektronikus
ismerethordozók, az interaktív térképek használatának, általában véve az IKT alkalmazásának
volt tulajdonítható. Megfigyelhető, hogy a fejlődés viszonylag arányos, az érdekesség
azonban az, hogy a tevékenységközpontú tanórák következtében a gyengébb kognitív
képességgel rendelkező gyerekek is kezdenek felzárkózni. (Megjegyezendő, hogy az 5. A
osztály – a gyerekek egyéni teljesítményeit figyelembe véve – átlagát tekintve egy igen jó
képességű osztály.)
Evaluare formativă: Competențe de utilizare a
hărții (4.1, 4.2, 4.3), clasa a V - a (29.11.2010)
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4. ábra. Formatív felmérés. 5. A. osztály, 2010. november 29.
A félév vége felé közeledve (4. ábra) a kompetenciaszint tovább fejlődött, az átlag már
8,15 lett. Csak két diák (az ábrán 9. és 13. számmal jelölve) nem tudott mindig lépést tartani a
feladatokkal. Őket illetően megpróbáltunk egyéb, egyénileg differenciált módszereket és
eszközöket (házi feladat – projekt) is alkalmazni.
KÖVETKEZTETÉSEK
A felmérések azt bizonyítják, hogy a klasszikus módszerek (egyéni térképelemzés,
feladatlapok kitöltése) és az újabb, tevékenységorientált módszerek (számítógép által segített
tanulás, specifikus szoftverek) ötvözése tűnik a legeredményesebbnek.
Ami a tartalmak kompetenciákhoz való hozzárendelését illeti, a legjobb
kompetenciafejlesztési tevékenységek akkor születtek, amikor a helyi földrajzi környezet
elemeit építettük be a tanulási folyamatba, ugyanis a közvetlenül megfigyelt valóság
többletmotivációt eredményez, mondhatni nincs tanuló, akit ne érdekelne a lakóhelye – benne
él, benne mozog minden nap.
A bemutatott szakmai eredmények azonban csak úgy teljes értékűek, ha az oktatás-nevelés,
a mindennapi érintkezés folyamán a tanulót, a fiatalt teljes emberként kezeljük, ha a tanulás
kedvező légkörét számára megteremtjük; mindennek nyitja pedig a szeretet [9].
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AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS OKTATÁSÁNAK
TAPASZTALATAI HÁROM HAZAI ISKOLÁBAN
EXPERIENCES WITH TEACHING CLIMATE CHANGE IN
THREE PUBLIC SCHOOLS IN HUNGARY

1

Kiss Barbara1, Konczné Jobbágy Eszter2, Mika János3, Ütőné Visi Judit3,
Pajtókné Tari Ilona3

Figedy János Általános Iskola, Noszvaj és Gárdonyi Géza Tagiskola, Novaj, 2Fundamentum
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Győr, 3Eszterházy Károly Főiskola, TTK, Földrajz
Tanszék, Eger

ÖSSZEFOGLALÁS
Tanulmányunk első két szerzője a nevük alatt jelzett iskolákban használták fel a másik három
szerző által készített diasorozatot, amelynek célja az éghajlatváltozás oktatásának segítése.
Mindkét pedagógus osztályonként 3-5 órát fordíthatott a témakör bemutatására, s az előzetes
ismereteket és a képzés hatékonyságát (a tudás bővülését) célirányos tesztekkel mérték.
Mindkét helyszín közös tapasztalata, hogy a diákok igénylik az ilyen ismereteket, átérzik ezek
fontosságát. Emellett a diasorozat felhasználása több módszertani tanulsággal is szolgált.
BEVEZETÉS
Az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékének munkatársai diasorozatot készítettek
[1], ami négy fő elemből áll.
1. táblázat. A diasorozat elemei
A tudomány
üzenete (40 kocka)
AMIT TUDUNK
(12)
Az éghajlat mindig
változott
Most gyorsabban
változik
Az emberiség
beavatkozott
AMI „NAGYON
VALÓSZÍNŰ” (12)
Eltoltuk az energiamérleget
Az éghajlati hatás
kiszámítható
A változás
főszereplői lettünk

Hatások,
alkalmazkodás (26
kocka)

A folyamat
megfékezése (35
kocka)

FÖLDÜNK
SÉRÜLÉKENY
TÉRSÉGEI (13)
A sarkvidéki
enyhülés problémái
A tengerszintemelkedés
vesztesei
Kritikus csapadékhozamú övezetek
HATÁSOK A
KÁRPÁTMEDENCÉBEN
(10)
Folyóink és tavaink

A VILÁG ÉS A
HIVATALOK
FELADATAI (18)
„Elkerülni
a kezelhetetlent”
Az üvegházgáz
kibocsátás tényezői
A kibocsátásmérséklés eszközei
AMIVEL
MINDENKI
HOZZÁJÁRULHAT
(15)
A hazai kibocsátás
szereplői
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Csak kutatóknak
(42 kocka)
A TUDOMÁNY
ÜZENETE (10)
Honnan tudjuk, hogy
milyen volt?
Mik azok
a klímamodellek?
Lehet-e ebből
jégkorszak?
HATÁSOK,
VÁLASZADÁS
(17)
Fokozódnak az
időjárási
szélsőségek?
Mitől függ a városi
hősziget-hatás?
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AMIT ELŐREJELZÜNK (12)
A Föld éghajlatának
változásai

Takarékosság otthon
és útközben
Megújuló („zöld-”)
energiaforrások

A FOLYAMAT
MEGFÉKEZÉSE
(13)
Mekkora az egyes
országok
felelőssége?
A diasorozat bemutatására a noszvaji Figedy János Általános Iskolában és tagiskolájában,
a novaji Gárdonyi Géza Általános Iskolában, valamint a győri Fundamentum Óvoda,
Általános Iskola és Gimnáziumban került sor. Az ismertetés a földrajz és a természetismeret
tanórákon történt a 6., 8., 9., 10., 11. és 12. osztályokban, a felméréseket leszámítva 4-5
órában. Az órákon összesen 114 tanuló vett részt. Az általános iskolákban jegyzetelés, a
kulcsfontosságú elemek lejegyzése kötelező volt. Mivel a hagyományos órákon a tanulók
hozzá vannak szokva a rendszeres számonkéréshez, így – tartva egy esetleges felelettől –
minden órára átismételték a korábban hallottakat, ami megkönnyítette a visszacsatolást a
korábbi órák témáihoz.
vízjárása
Növénytakaró,
agrártermelés
Az ember és
települései

TUDÁSFELMÉRŐ TESZTEK
A felméréseket „A” és „B” változatban készítettük el. Az „A” változat az előzetes
ismereteket, a „B” változat a diasorozatok bemutatása utáni, azok alapján megszerzett
ismereteket tárta fel. A maximálisan megszerezhető pontszám mindkét esetben 56 pont volt.
Tudásfelmérés a bemutató előtt
A foglalkozások első mozzanata az előzetes tudásfelmérő teszt megíratása volt. A
feladatlap tizenegy feladatot tartalmazott, a maximálisan elérhető pontszám 56 pont volt. A
diákok soknak tartották a kérdések számát és idegennek a kérdések típusát. Ebben az is
közrejátszott, hogy nehézséget okozott nekik egy diagram, egy ábra, egy fénykép elemzése és
az önálló, bár könnyedén leolvasható gondolatok papírra vetése. Gondot okozott, hogy a
kérdések egy része olyan kifejezéseket is tartalmazott (pl. „hőhullám”, „rendelkezésre álló
víz”, „alultápláltság”, „antropogén” stb.), amelyeket az írás közben a felügyelő tanárnak (a
jelen beszámoló készítőjének) meg kellett magyaráznia. Ugyancsak gondot okozott a
képekhez kért magyarázatok esetében, hogy az átlagos iskolai fénymásoló berendezés által
sokszorosított fekete-fehér ábrák (pl. az Aral-tó területének csökkenése) nem voltak
tökéletesen jól láthatók.
Az eredmények azt mutatják, hogy a tanulók gyorsan és elkapkodva válaszoltak az igennem (igaz vagy hamis) típusú, vagy az egyetlen kulcsszóra kérdező kérdéseknél. Az alapvető
fogalmak (pl. üvegházhatás, megújuló energiaforrás stb.) ismeretének hiánya miatt sok kérdés
maradt megválaszolatlanul. Kedvezőtlen tapasztalat, hogy sokan nem voltak képesek a
számsorokból önállóan szabad kézzel diagramot készíteni a tesztlapra.
Az „A” változatú tesztek – tehát a saját szavakkal való megfogalmazás – esetében a
csekély előzetes ismeretek okozták a legtöbb gondot és egyben a legtöbb pontveszteséget is.
A fogalmazás sajnos nem csupán a prezentáció előtti feladatsorban volt nehéz, hanem egyes
diákok számára az utána következőben is.
Tudásfelmérés a bemutató után
A foglalkozások megtartása után került sor a tesztek „B” változatának megírására. Ez a
feladatlap is tizenegy feladatot tartalmazott, hasonlóan az előzőhöz, és a maximálisan elérhető
pontszám ez esetben is 56 pont volt. A kérdések típusai már nem voltak annyira idegenek a
diákok számára. Találkozhattak az „A” tesztben már szerepelt feladatokkal is, de
többségükben csak hasonlóság volt felfedezhető, azonosság nem.
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A 45 perc elégnek bizonyult a feladatok megoldásához, ezt a több 90%-on felüli eredmény
is bizonyítja. Az ábraelemzések már nem okoztak komoly problémákat, a diagram készítése a
második próbálkozás esetén könnyedén ment, sőt örömet okozott. A foglalkozások során az
ismeretlen kifejezéseket sikerült megmagyarázni, a téves ismereteket helyrerakni, így a
feladatok megoldása során ez sem okozott már problémát. Az igen-nem (igaz vagy hamis)
típusú, vagy az egyetlen kulcsszóra kérdező kérdéseknél több diák esetében azonban
ismételten tapasztalható volt tévesztés, ami a kapkodó feladatmegoldásnak,
figyelmetlenségnek köszönhető. Ez sajnos a normál órák számonkérésénél is meglevő, óriási
probléma.
A fekete-fehér ábrák természetesen megnehezítették a feladatok megoldását, de a „B”
változat megírásakor már nem okozott gondot a sötétebb és világosabb árnyalatok
megkülönböztetése, amihez persze nagyban hozzájárult, hogy ezekkel az ábrákkal a gyerekek
már találkozhattak színes változatban a diasorozatok bemutatása során. Az éghajlatváltozás
emberi eredetét bizonyító ábra elemzése sok diáknak itt már egyáltalán nem volt nehéz.
A BEMUTATÓ FOGADTATÁSA
A diákok örömmel fogadták a tesztet, kíváncsiak voltak a kérdésekre. Az éghajlatváltozás
volt az a kulcsfogalom, ami elsősorban felkeltette az érdeklődésüket, de élvezték a szokott
tanórához képest más foglalatosság élményét is. Egyértelműen pozitív volt tehát az előzetes
hozzáállásuk.
Legfőképpen azt emelhetjük ki, hogy a fiatal nemzedék (azon belül leginkább a
nyolcadikos korosztálynál idősebbek) igénylik azokat az ismereteket, amelyek az ő jövőbeli
életükkel kapcsolatosak. Furcsállották is, hogy ezekről a dolgokról eddig a tanórákon nem
hallottak. Úgy tűnik, hogy ezen a téren mindenképpen kulcsfontosságú az éghajlatváltozás
megismertetése, ami elvezetheti őket „Közös jövőnk” megismeréséhez.
Nagyon érdekesnek tartották a bemutatókat és az ehhez kapcsolódó tanári magyarázatokat,
problémafelvetéseket. Arra a kérdésre, hogy mennyire volt új az elhangzott ismeretegyüttes,
minden rész után és minden osztályban azt válaszolták, hogy nagyon sok olyan dolgot
hallottak az órákon, amit addig még soha. Az egyik órát az iskolában tartott nyílt nap
következtében a szülők is megtisztelték a jelenlétükkel. A folyamat megfékezése témát
feldolgozó órán részt vett szülők is megismerkedhettek olyan ismeretekkel, amelyekkel még
nem találkoztak, és érdekes tapasztalat, hogy fontosnak tartották és örültek neki, hogy
gyermekeik újabb típusú órák keretein belül foglalkozhatnak az éghajlatváltozás témakörével.
A hatodikos korosztály számára természetesen nagyobb nehézséget okozott a témák
feldolgozása, megértése. Számukra a későbbiekben egy egyszerűsített diasorozat használata
lenne célszerűbb. A megfelelő tudományos megközelítésen túl szükséges érdekességek,
izgalmas témakörök megvitatása, hogy felkeltsük az érdeklődést, és ez által kialakuljon
bennük az igény további ismeretek megszerzésére. Többségük kevésnek találta a 4-5 órát,
hogy megismerjék ezt a számukra igen izgalmas témakört. Volt köztük természetesen olyan
is, akinek még ez is sok volt, ők azok, akiknek teljesen mindegy mit tanulnak, mert magával a
tanulással van problémájuk. Hiányolták a megszokott, egyes témák közötti
részösszefoglalásokat, számonkéréseket, ismétléseket. Gyorsnak, az ő szavukkal élve
rohanósnak tartották a bemutatót. Igényelik a böngészős, érdekes, gondolkodtató feladatokat.
Szívesen készítenének a témával kapcsolatosan posztereket, kiselőadásokat. Mindezen
igényeknek a bemutatóra szánt minimális óraszám miatt csak egy része volt kielégíthető.
Érdeklődtek a témához szorosan kötődő hollywoodi szuperprodukciók valóságalapja iránt
is: melyek azok a momentumok, amelyek elhihetők, és melyek azok, amelyek nagy
badarságok. Az egyik osztállyal sikerült is megtekinteni a „Holnapután” című filmet, és ezt
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követően megbeszélni velük a téveszméket. Nagy érdeklődéssel nézték az alkotást és még
nagyobb érdeklődéssel várták a magyarázatot. Az idő hiánya miatt azonban más osztályokban
erre sajnos nem került sor.
AZ ISMERETBŐVÍTÉS EREDMÉNYEI
Az előzetes érdeklődés, a tesztek és a bemutató iránti kíváncsiság, amely mindkét
iskolában jellemző volt, meghozta az eredményét. Noszvajon és Novajon a minimális előzetes
ismeret nagyon gyenge bemeneti teszteket („A” változat) eredményezett, amit viszont óriási
mértékű javulás követett (63,3%). Győrben a javulás mértéke közepesnek mondható (23,5%),
viszont itt a gyerekek a bemeneti tesztet sokkal eredményesebben oldották meg, mint a két
általános iskolában. A gimnáziumban a diasorozat bemutatása sokkal kevesebb magyarázatot
igényelt, az előzetes ismereteknek köszönhetően.

1. ábra. Összesített százalékos eredmények a noszvaji és a novaji általános iskolában.

2. ábra. Összesített százalékos eredmények a győri iskolában.
A kétféle iskolában végül is eléggé különböző eredményeket kaptunk. Az eltérések okát
nehéz lenne egyetlen körülményben tetten érni. Szerephez juthatott benne a képzést folytató
tanár személyisége, a számonkérés előrevetítésének módja és az is, hogy mennyire motiváltak
a tanulók az értékelési szituációban való minél jobb megfelelésre.
ZÁRÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK
Ahhoz, hogy a jövő felnőtt nemzedéke tevékeny szerepet vállalhasson a környezet
minőségének megőrzésében, sőt javításában, meg kell ismernie azokat a folyamatokat,
amelyek károsítják a környezetünket. Tudniuk kell, hogy milyen tevékenységek idézik elő
ezeket a kedvezőtlen változásokat, mennyire biztos és milyen gyors maga a folyamat, és mi a
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változások következménye. Ha a környezeti változás – amelynek napjainkban elsősorban a
légköri folyamatokban, az időjárás alakulásában már tanúi lehetünk – már érzékelhető, akkor
be kell mutatnunk a számukra azokat az eszközöket, viselkedési formákat és technikákat,
amelyekkel alkalmazkodhatnak a változó feltételekhez, és amelyeket elsajátítva a diákok és
családjaik is hozzájárulhatnak a változás mérsékléséhez. A tanulók számára – a hírközlő
források és az Internet, alapján, de időnként a mindennapi életük eseményei alapján is –
ismert, hogy a légkörben változások érzékelhetők. Iskolai tapasztalataink szerint az
időjárásban és az éghajlatban megfigyelhető módosulás valóban foglalkoztatja a diákokat Az
éghajlatváltozás, a hatások és a válaszadás mellett a diasorozat kitér a klímaváltozástól
függetlenül is fellépő időjárási szélsőségek idején követendő magatartásra, valamint a
klímaváltozás és a környezet más súlyos problémái közötti kapcsolatokra is. A bemutatók
használata során – az ismeretek átadásán túl – törekszünk a problémák iránt érzékeny, a
megoldás érdekében helyben is aktívan kezdeményező tanulói attitűd kialakítására.
A teszteket általános iskolai szinten megfelelőnek találjuk, bár a tapasztaltak alapján
néhány helyen érdemes lesz rajtuk változtatni. A bemutató egy része ugyanis nehezen érthető
és emészthető egy átlagos általános iskolás diák számára, de a kockákra irányuló, megfelelő
(nem túlzott) szelekció tökéletessé teszi. A megérthetőséget nagyban elősegítené a nehezebb
részek utáni ismétlés, gyakorlás, összegzés, illetve egy-egy téma lezárása, amit a gyermekek
is nagyon hiányoltak.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Mika J.–Pajtókné Tari I.–Ütőné Visi J.: Éghajlatváltozás, hatások, válaszadás.
Szakköri prezentáció sorozat. 143 kocka. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2010.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Tanulmányunkban a megújuló energiaforrások négy kérdéskörét érintjük. Rámutatunk, hogy
mi a szerepük a klímaváltozás mérséklésében, majd bemutatjuk, hogy az IPCC ez évi Speciális
Jelentése [2] milyen sok tényt gyűjtött össze a megújuló energiaforrások eddigi és várható
térnyeréséről. Ezt követi annak felvázolása, hogy ehhez képest mennyire szegény a földrajz
tankönyvek tartalma, végül példákat adunk arra, hogy a földrajzban és más
természettudományokban milyen témakörök oktatását lehet összekapcsolni a megújuló
energiaforrásokkal.
BEVEZETÉS
A megújuló energiaforrások elterjedését számos, a hagyományos, illetve atomenergiával
kapcsolatos probléma indokolja. Ezek röviden a következők:
1. Egyre nő a hagyományos energiaforrások kitermelésének költsége, mert egyre
mélyebbről vagy más okból nehéz körülmények között lehet csak új lelőhelyeket feltárni:
2. gyakori a fizetőképesség hiánya, az eladósodás olyan országokban, amelyeknek import
energiára lenne szükségük;
3. már ma is törnek ki háborúk a források érdekében, illetve előfordul piaci zsarolás is;
4. a nukleáris energia a műszaki és a politikai kockázatok (pl. terrorveszély) miatt nem
bővíthetők tetszés szerinti mértékben, emellett megoldandó a nukleáris szennyezés is;
5. a hagyományos energiaforrások sokféle anyaggal szennyezik a környezet, amelyek egy
része minden bizonnyal elsődleges okozója a globális klímaváltozásnak.
Ez utóbbi problémát az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete, az IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) Negyedik Értékelő Jelentése nyomán röviden
szemléltetjük is, mert úgy gondoljuk, hogy ez segít a diákokkal is megértetni a megújulók és
más az üvegházhatás csökkentését elősegítő módszerek fontosságát.
AZ ÜVEGHÁZGÁZ-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Az energetikai eredetű CO2-kibocsátás csökkentési lehetőségeit az alábbi, jól ismert képlet
alapján célszerű áttekinteni [1]:
CO2 = népesség x (GDP/népesség) x (TPES/GDP) x (CO2/TPES),
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ahol
CO2 – az egy év alatt a Földön végbement szén-dioxid-kibocsátás;
népesség – a Föld teljes népessége;
GDP – a Föld lakói által előállított bruttó össztermék (összehasonlítható áron);
TPES – az összes felhasznált primer energia.
Az (1) képletbe behelyettesítve a 2005. év számadatait, a következő mutatókat kapjuk:
6,42 x 109 fő x 6 541 US$/fő x 12,1 MJ/US$ x 14,8 kgC/GJ = 7,5 1012 kgC = 7,5 GtC,
ahol a GJ az energia egysége, kgC pedig CO2-kibocsátás széntartalma, kilogramm
egységben.
Visszatérve az (1) képletre, és szembesítve azt az 1. ábra szerinti tendenciákkal, vegyük
sorra, hogy a jobb oldali szorzat négy tényezőjében mik a kibocsátás csökkentésének
kilátásai.
1. A népesség számának alakulásával kapcsolatban nem lehetnek illúzióink, az továbbra is
erősen növekedni fog. Ha nem így lenne, az igen nagy problémára utalna, pl. járványszerű
fertőző betegségekre, tömegeket érintő éhínségre, vagy kiterjedt háborúkra. Talán arra van
esély, hogy a növekedés üteme valamelyest csökkenjen.
2. Ugyancsak nem kívánatos az egy főre jutó össztermék csökkenése, habár ez számszaki
értelemben mintegy „magától” is végbemehet. Hiszen a népesség a szegényebb országokban
növekszik erőteljesen (a legfejlettebbekben inkább csak stagnál). Tehát ha a világ
népességének növekedési üteme meghaladja a bruttó össztermék növekedési ütemét, akkor a
szorzat második tényezője csökken.
Igazi mérséklési lehetőséget a harmadik és a negyedik tényező adhat.
3. Kedvező változás lehetne, ha egységnyi terméket kevesebb energia felhasználásával
tudnánk előállítani. Ez az 1. ábra szerint már egy stabil tendencia, ami a 80-es évektől
gyorsuló ütemű, s a termelés és a fogyasztás energiatakarékosságát egyaránt tartalmazza.

1. ábra. A szén-dioxid kibocsátását meghatározó (1) formula szerinti tényezők alakulása
(1870–2005). Forrás: IPCC DÖ (2007).
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4. A másik kedvező lehetőség, ha a felhasznált energia kevesebb szén-dioxid
felszabadulásával jár. Jelenleg a CO2/TPES arány évente 0,2%-kal csökken a technológia
általános fejlődése, a nagy anyag- és energiaigényű termékekről az intelligensebb, informatika
vezérelte termékek felé. Ebben a körben a lehetőségek három csoportját különböztetjük meg:
a) a fosszilis alapú energiák kategóriáján belüli csökkentés, mivel a gázból ugyanannyi
energiát kevesebb szén-dioxid felszabadulása mellett lehet megtermelni, mint kőolajból, és
még inkább, mint szénből; b) A nem fosszilis energiák előtérbe helyezésre; és c) a kibocsátott
szén-dioxid számottevő hányadának kivonása a légkörből (ez a megoldás világszerte viták
homlokterében áll).
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK – VILÁGSZEMLE 2011
Az IPCC közzétette azt a Speciális Jelentését [2], amely a megújuló energiaforrások
aktuális helyzetét és jövőbeli lehetőségeit tekinti át. A közel három évig készült Speciális
Jelentés az aktuális szakirodalom alapján áttekinti a megújuló energiaforrások tudományos,
műszaki, környezeti, gazdasági és társadalmi vonatkozásait a kormányok, kormányközi
szervezetek és valamennyi érintett fél számára.
Az alábbiakban két kérdést érintünk a Jelentés Döntéshozói Összefoglalója alapján: milyen
az egyes megújuló energiaforrások részesedése a Világ energiafelhasználásában; és igaz-e,
hogy a megújuló energiák sokkal kedvezőbbek az üvegházhatás tekintetében?
A megújulók részesedése (2008)
A megújuló energiák részaránya terén a Világ 2008-ban átlagosan éppen azt a 13%-ot
teljesítette a teljes energiatermelésből, amit hazánknak 2020-ra kell elérnie az EU tagjaként
tett vállalásában (2. ábra). Ebből a pontosan 12,9%-ból a legnagyobb tétel a biomassza
(10,2%), aminek csaknem 2/3 része (62%-a) egyszerű biomasszaégetés és csak a fennmaradó
bő 1/3 a korszerű cseppfolyós és gáznemű bioenergia. Ebből az is következik, hogy a
megújuló energiák csaknem fele a tűzifa és más növényi származékok elégetése! További
jelentős – de a korszerű bioenergiáénál kisebb – hányadot képvisel a Világ átlagos
részesedésében a vízenergia (2,3%). Hazánkból nézve meglepő, hogy ez a szám meghaladja a
nukleáris energia részesedését (amit ez a jelentés sem sorol a megújuló energiák közé).
Ezekhez képest egy nagyságrenddel kisebb a közvetlen nap- és szélenergia, valamint a földhő
részesedése a teljes energiakészletből (0,1, 0,2, illetve 0,1%). További két nagyságrenddel
szerényebb, ma még jelentéktelen az óceáni energia felhasználása (0,002 %).

2. ábra. Az egyes megújuló energiaforrások részesedése a teljes energiatermelésből a Földön
(2008).
A megújuló és hagyományos energiaforrások kibocsátása
Az elektromos energia megújuló energiaforrásokból egy-két nagyságrenddel kevesebb
szén-dioxid kibocsátásával megtermelhető, mint a hagyományos fosszilis energiaformákból.
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A teljes életciklus minden járulékos kibocsátását figyelembe vevő számítások mediánja
szerinti szén-dioxid felszabadulását az 1. táblázat mutatja be. E számok nem tartalmazzák
sem a szén-dioxid felszín alá juttatásával elérhető csökkentést, sem a bio- és a vízenergia
források kihasználásával járó földhasználati változások kieső szén-dioxid lekötését.
1. táblázat. A megújuló, illetve hagyományos energiaforrásokból termelt villamosenergiatermelés üvegházgáz-kibocsátása, a teljes életciklus minden költségét figyelembe véve
Energiaforma

Szén
Kőolaj
Földgáz
Nukleáris
energia

Üvegházgáz- Energiaforma
kibocsátás
(gCO2eq/kWh)
1000 Bioenergia
800 Napelem
500 Földhő
Vízenergia
10 Óceáni energia

Üvegházgázkibocsátás
(gCO2eq/kWh)
20
30
20
10
10

Szélenergia
10
A mediánt képező becslések száma 8–10 (földhő, óceáni energia) és 226 (bioenergia)
között ingadozik. A számok a Döntéshozói Összefoglaló 8. ábrájáról leolvasott, kerekített
értékek.
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A FÖLDRAJZ TANKÖNYVEKBEN
A jelenlegi tankönyvkínálat elég vigasztalan abból a szempontból, hogy mennyire követi
azt a gyors változást, ami a Földön és hazánkban a megújulók térnyerése terén végbemegy.
Az alábbiakban vázoljuk a földrajz tankönyvek átvizsgálása során tapasztaltakat.
Nemzeti Tankönyvkiadó (Kontinensek földrajza 7. o.) A könyv több kontinensnél is említi
a vízenergiát, mint adott helyen jól kihasználható lehetőséget.
Nemzeti Tankönyvkiadó (Európa közepén; Közép-Európa és Magyarország földrajza 8. o.)
Ugyancsak a vízenergiát említi Ausztriánál, illetve kérdőjellel Magyarországnál.
Nemzeti Tankönyvkiadó Lakóhelyünk a Föld (9. évf.): sajnos sehol sem említi.
Nemzeti Tankönyvkiadó Az ember és a Föld (10. évf.): A gazdasági élet szerkezete és
területi átalakulása és a Globális problémák és globális megoldási lehetőségek fejezetek
tartalmaznak információt a megújuló energiákról egy ábra, illetve egy 1 oldalas anyagrész
formájában.
Mozaik Kiadó Földrajz 7. o.: kizárólag a vízenergiát említi Ausztrália, Amerika és Európa
esetében.
Mozaik Kiadó Földrajz 8. o.: a vízenergia mellett itt végre említésre kerülnek a Hazánk a
Kárpát- medencében és A magyar gazdaság c. fejezetekben fél-, illetve negyed oldalon az
ismert megújuló energiaformák.
Mozaik Kiadó Földrajz 9. o.: ismét kizárólag vízenergia, két fejezetben említve.
Mozaik Kiadó Földrajz 10. o.: a vízenergia megemlítései mellett A gazdasági élet
szerkezetének alakulása és A globális környezeti problémák című fejezetekben a kisbetűs
résznél a lassú növekedés felpanaszolása, illetve fajtánként 5–6 soros jellemzés található
mindegyik megújuló energiafajtáról.
Műszaki Kiadó Földrajz I. középiskolásoknak (9. évf. számára): két helyen említi,
kizárólag a vízenergiára utalóan.
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Műszaki Kiadó Földrajz II. középiskolásoknak (10. évf. számára): a könyv a vízenergia
mellett három fejezetben is foglalkozik a megújulókkal. A Hazánk társadalmi-gazdasági
életének jellemzői a XXI. század elején tartalmaz 19 soros fejtegetést arról, hogy hazánk még
nem indult el a megújulók hasznosítása terén. A megállapítás a kézirat idején még igaz
lehetett, de kár, hogy ilyen rendezetlen a tankönyvek szövegének ütemes megújítása.
A MEGÚJULÓK KAPCSOLÓDÁSAI AZ ISKOLAI TANTÁRGYAKHOZ
Végül jelezni szeretnénk, hogy a megújuló energiaforrások használata a földrajz mellett
más tárgyak tananyagát is képes lehet felfrissíteni, érdekesebbé, a való élethez jobban
kapcsolódóvá tenni. Erre mutat néhány példát a 2. táblázat. Ez a példasor még hosszan
folytatható!
2. táblázat. A megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó néhány témakör, tantárgyanként.
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Informatika
Földrajz

gazdasági matematika, döntési mátrixok, kockázatok;
geometria (optimális dőlésszögű napelemek)
anyagtudomány (napcellák, szélkerekek, oszlopok, geoterm szondák);
a tárolás megoldásának (?) fizikája
bioenergia kinyerése (erjedés, stb.), szennyezés minimalizálása;
eszközök korrózióvédelme
termés-optimalizálás helyett zöldtömeg;
madárvonulások felmérése (szélenergia)
az információhoz jutás tanítása (versenyágazat!);
érzékelők, automatikus átkapcsolások (energiaformák között)
források sűrűsége, stabilitása (nap, szél, víz, geotermia);
társadalmi, gazdasági feltételek, területfejlesztés

A rendelkezésünkre álló terjedelemben azt próbáltuk érzékeltetni, hogy miért fontosak a
megújuló energiaforrások, és hogy hogyan áll ezek tárgyalása a vezető földrajzkönyvekben,
illetve miként lehet ezekből kiindulva más tantárgyak egyes fejezeteit érdekesebbé tenni.
IRODALOMJEGYZÉK
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A MÉDIAPEDAGÓGIA LEHETŐSÉGEI A
TERMÉSZETFÖLDRAJZ TANÍTÁSÁBAN
OPPORTUNITIES OF THE MEDIA EDUCATION IN
TEACHING OF PHYSICAL GEOGRAPHY
Neumann Viktor
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ

ÖSSZEFOGLALÁS
A médiapedagógia módszertani lehetőségek kiaknázatlan tárházát kínálja a közoktatási
intézményekben zajló természettudományos nevelő-oktató munkához. Segítségével
változatosabbá tehető a tanítási-tanulási folyamat, módszereinek alkalmazása hozzájárul a
diákok kompetenciáinak fejlődéséhez. E tanulmány kísérletet tesz a médiapedagógia és a
földrajztanítás-tanulás közötti kapcsolatrendszer feltárására, illetve bemutat néhány,
elsősorban természetföldrajzi, környezeti témakörök tanítása során felhasználható módszert.
BEVEZETÉS
Napjainkban a tanulók tudásuk egyre kisebb hányadát szerzik meg az iskolapadban ülve,
ismeret- és képességrendszerük bővítéséhez növekvő arányban támaszkodnak a közoktatási
intézmények falain kívüli világra. Az iskola szocializációs szerepének változásához
kétségtelenül hozzájárulnak azok a tömegkommunikációs termékek, amelyek a múlt évszázad
második felében korábban soha nem tapasztalt mértékű fejlődésnek indult hírközlési ágazatok
jóvoltából váltak a felnövekvő generációk mindennapjainak szerves részévé [1]. Különösen
igaznak bizonyulhat ez a megállapítás akkor, amikor az évek múlásával folyamatosan, egyre
nagyobb arányban képviseltetik magukat az iskolákban a 21. század gyermekei. E
korcsoportok szocializációját már a médiaipar legmodernebb infokommunikációs
technológiákon alapuló vívmányai is befolyásolják.
A különböző médiumok (a továbbiakban médiumnak tekintjük a tömegkommunikációs
rendszer valamennyi tagját és azok termékeit is) állandóan bővülő eszköztáruk segítségével
képesek élményszerűvé varázsolni a valóság azon elemeit is, amelyek iránt egyébként a
fiatalok közömbösen viseltetnének. Többek között ennek tudható be, hogy a média
napjainkban döntő hatást gyakorol a gyerekek gondolkodásmódjára, értékrendjére,
önmagukról és a körülöttük lévő világról alkotott képük kialakítására.
Ez azonban gyakran disszonáns képzetek létrejöttéhez vezethet: a valódi és a médiumok
által közvetített világból esetenként különböző, egymásnak ellentmondó információk érik a
diákokat. Emiatt a pedagógusoknak – különösen a természettudományi tartalmakat közvetítő
közoktatási tantárgyakat (biológia, fizika, földrajz és kémia) oktatóknak – a többsége
idegenkedik a médiumok tanítási-tanulási folyamatba való bevonásától.
A MÉDIAPEDAGÓGIA ÉS A FÖLDRAJZTANÍTÁS-TANULÁS KAPCSOLATA
A médiapedagógia – az Oktatási Minisztérium 2004-ben kiadott, az általános iskolák [2]
és a gimnáziumok [3] számára készült kerettanterveiben szereplő „Mozgókép és
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médiaismeret” tantárgyi modultól, illetve a Nemzeti alaptanterv 2007-es változatának [4]
„Mozgóképkultúra és médiaismeret” részműveltségi területétől némileg eltérően, szélesebb
körben értelmezve – a médiumok működésének megismertetésével, oktatási
felhasználhatóságával és nevelési szerepével foglalkozó pedagógiai tudományág [5].
Módszereinek alkalmazásával közelebb kerülhetünk a természettudományi tantárgyak képzési
céljainak megvalósításához: a médiapedagógia jelenleg még többnyire kiaknázatlan metodikai
kínálata elősegítheti a természeti világ összefüggésrendszerének társadalmi szempontokat is
figyelembe vevő értelmezését. Ugyanakkor a természettudományi tantervi tartalmak
médiapedagógiai eszközöket is igénybe vevő, tevékenységorientált elsajátítása felkészítheti a
tanulókat a különböző médiumok kritikus használatára is, hozzájárulva ezzel a fiatalok
tudatos médiafogyasztókká válásához, egyúttal sarkallva őket egyszerűbb médiatermékek
összeállítására is (kreatív médiateremtés).
A médiapedagógia és a földrajz mint közoktatási tantárgy kapcsolatrendszerével több,
közelmúltban megjelent nemzetközi dokumentum is foglalkozott. A Nemzetközi Földrajzi
Unió Földrajzoktatási Bizottsága (IGU CGE) által 2007-ben elfogadott Lucerne Declaration
on Geographical Education for Sustainable Development című állásfoglalás [6], illetve az
Amerikai Egyesült Államokban a Partnership for 21st Century Skills és a National Council
for Geographic Education (NCGE) által 2009-ben publikált 21st Century Skills Geography
Map című kiadvány [7] is felhívja a figyelmet a földrajztanítás-tanulás és a médiaműveltség
(media literacy) viszonyára. (A médiaműveltség azokat az ismereteket és készségeket foglalja
magában, amelyek nélkülözhetetlenek a médiumokban megjelenő információk
keletkezésének, tárolásának, továbbításának és megjelenítésének megértéséhez [8]).
A médiapedagógia módszereinek tanórai és tanórákon kívüli szervezeti formákban (pl.
szakkörökön, terepi foglalkozásokon) történő alkalmazása kiváló eszköz lehet az Európai
Unió munkabizottsága által kidolgozott, a Nemzeti alaptanterv 2007-es változatába beépített,
az egész életen át tartó tanulást támogató kulcskompetencia-rendszerben (key competences
for lifelong learning) [9] rögzített fejlesztési feladatok kivitelezéséhez is. A gyerekek kritikus
médiahasználatra nevelése és egyszerűbb médiatermékek előállítására való ösztönzése
különösen az információszerzés és -feldolgozás képességével összefüggő kulcskompetenciák
(kiemelten: a hatékony, önálló tanulás, az anyanyelvi kommunikáció, az idegen nyelvi
kommunikáció, a digitális kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség) fejlesztését támogathatja.
A TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉS KÖRNYEZETI TÉMAKÖRÖK TANÍTÁSA SORÁN
ALKALMAZHATÓ MÉDIAPEDAGÓGIAI MÓDSZEREK
A földrajztanítás-tanulás folyamata információhordozók széles skálájára épül. Ezeket,
illetve feldolgozásuk módszereit alapvetően két rendező elv szerint csoportosíthatjuk: ennek
megfelelően a média részterületei, valamint a különböző médiaműfajok alapján is
tanulmányozhatjuk a médiapedagógia által kínált módszertani lehetőségeket (1. ábra).
A földrajz tantárgy tantervi követelményeinek elsajátítását valamennyi évfolyamon
elősegíthetik azok a médiapedagógiai módszerek, amelyek az adott tananyaghoz kapcsolódó
aktuális eseményekről, történésekről beszámoló információhordozókat (pl. újságcikkeket,
audiovizuális médiatartalmakat) dolgoztatnak fel a tanulókkal. Ezek a természetföldrajzi,
környezeti témakörök tárgyalásához szinte kiapadhatatlan erőforrást biztosítanak. Gondoljunk
csak például egy vulkánkitörésről, földrengésről szóló multimédiás híranyag vagy az
éhségövezet környezeti problémáit körüljáró helyszíni tudósítás megadott szempontok szerinti
elemzésére, amelyek lehetővé teszik, hogy a diákok életszerű példákon keresztül fedezzék fel
a természeti, környezeti változások hátterében rejlő összefüggéseket, illetve megismerhessék
e jelenségek társadalmi-gazdasági következményeit is.
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1. ábra. A médiapedagógia rendező elvei
A hírek elemzése mellett egy-egy hosszabb lélegzetvételű, a nyomtatott vagy az online
médiából származó írásos anyag segítségével tanulóink maguk is készíthetnek híreket. A hír
elemi sajtóműfaj, az újságírás többi ágához hasonlóan a tudományos-technikai témákkal
foglalkozó tudományos újságírásnak is ez a leggyakoribb megjelenési formája, amely
különösen alkalmas tömör, tárgyszerű információk kommunikálására [10]. A hírek
összeállításánál diákjainknak szem előtt kell tartaniuk a hírszerkesztés ún. 5W szabályát,
amely kimondja, hogy a hírnek minden esetben tartalmaznia kell a Ki? (Who?), Mi? (What?),
Mikor? (When?), Hol? (Where?) és Miért? (Why?) kérdésekre adott válaszokat a hírértékkel
bíró eseménnyel, történéssel kapcsolatban (2. ábra). Az alábbi, 2009-es információkon
alapuló hír például egy csillagászati felfedezésről szól: „Egy új sötét folt jelent meg a Jupiter
déli pólusa környékén. A képződményről – amely feltehetően egy kisbolygó becsapódása
miatt jött létre – elsőként Anthony Wesley amatőr ausztrál csillagász készített felvételt július
19-én éjjel.”

2. ábra. A hír
Ha az iskola infrastrukturális adottságai ezt lehetővé teszik, akkor a gyerekek valamilyen
hangfelvétel, illetve álló- és/vagy mozgókép készítésére alkalmas eszközzel felszerelkezve,
pár- vagy csoportmunkában – mintegy forgatócsoportként funkcionálva – interjúkat és
riportokat is készíthetnek. (Megjegyzendő, hogy a csoportmunkában megvalósított
riportkészítés mint módszer a Nemzeti alaptanterv 2007 Földünk–környezetünk műveltségi
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területében megfogalmazott, a közoktatás 9–12. évfolyamaira vonatkozó elvárások között is
szerepel.) Előbbi általában két ember közérdeklődésre számot tartó beszélgetésének újságírói
eszközökkel történő megjelenítése, míg utóbbi rendszerint összetett problémák hátterét
bemutató, egyéni szemléletmódban megfogalmazott beszámoló [10].
Alkalmazásukkal a diákok a helyszínen, közvetlen tapasztalatszerzés útján
szembesülhetnek például egy-egy környezeti probléma kárvallottjainak véleményével, majd a
tanórán a készre vágott anyag segítségével mutathatják be a vitában részt vevő felek
álláspontját. Ezzel további gondolkodásra, a lehetséges megoldások felkutatására
sarkallhatják kortársaikat. Az interjúk elkészítésénél és értékelésénél diákjainkat az alábbi
szempontok figyelembe vételére kell ösztönöznünk [11].
- Mely előfeltevések, érdekek húzódhatnak meg az interjút készítő személy kérdéseinek és
az interjúalany(ok) válaszainak hátterében?
- Vajon mind az interjút készítő személy, mind pedig az interjúalany(ok) az adott probléma
okaira és következményeire koncentrál(nak)-e?
- Vajon mind az interjút készítő személy, mind pedig az interjúalany(ok) figyelemmel
kíséri(k)-e a másik mondandóját, és nem beszélnek-e el egymás mellett?
- Az interjút készítő személy kérdései hozzájárulnak-e a probléma teljes körű feltárásához?
Vajon az interjúalany(ok) valóban érdekelt(ek)-e a kialakult probléma kezelésében?
Az utóbbi másfél évtizedben bekövetkezett technikai fejlődésnek köszönhetően egyre több
és jobb minőségű animációs film látta meg a napvilágot a produkciós irodák műhelyeiben, és
vonta bűvkörébe gyerekek millióit szerte a világon. Kétségtelen, hogy ezek az alkotások
gyakran eltúlozva ábrázolják, olykor hamis színben tüntetik fel a valóság elemeit, ami
könnyen tévképzetek kialakulásához vezethet.
Ugyanakkor a leleményes földrajztanár közöttük is találhat olyan darabokat, amelyek
szemléletesen mutatnak be egy-egy földrajzi fogalomkört, egyúttal – különösen a fiatalabb
korosztályok tagjai számára – élményszerűvé teszik a tanulást. A Walt Disney Pictures Az
Oroszlánkirály (The Lion King) című animációs filmje például jelentős motivációs erővel
bírhat Afrika tipikus tájainak vagy a földrajzi övezetesség rendszerének tanításakor;
hasonlóképpen a 20th Century Fox által készített Jégkorszak (Ice Age) című alkotás szintén
sokoldalúan használható a földtörténeti időegységek jellemzőinek tanulmányozása során.
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TANÖSVÉNY KIALAKÍTÁSA TERMÉSZETTUDOMÁNYI
TANTÁRGYAK OKTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSE
ÉRDEKÉBEN
FORMING AN OBSERVATION TRAIL IN ORDER TO
DEVELOP THE EDUCATION OF NATURAL SCIENTIFIC
SUBJECTS IN THE FIELD
Némethné Katona Judit
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki
Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
A terepen megvalósítható oktatás pedagógiai jelentősége kiemelten az, hogy a fenntartható
fejlődés feltételeként megfogalmazott környezeti tudatformálást a környezetnek megfelelő
oktatási környezetben segíti elő. A környezettudatosság kialakulását elősegítő készségek és
ismeretek fejlesztése a környezet rendszerként történő értelmezésén, az élő és élettelen alkotók
együttes hatásrendszerének bemutatásán alapszik, és feladatok végrehajtása által, cselekvések
során valósulhat meg.
BEVEZETÉS
A terepi oktatás megvalósítása céljából kialakított munkáltató típusú tanösvény biztosítja
az aktív, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés és készségfejlesztés lehetőségét, mert feladatok
elvégzésére irányul, cselekvések során valósul meg, ugyanakkor lehetővé teszi a természeti
értékek bemutatását, megvalósítja a természetvédelmi tájékoztatást [4].
A tanösvény állomásaihoz kapcsolódó feladatok megoldása által a résztvevők a környezeti
állapot értékelésének a módszereit is elsajátítják, miközben olyan készségek, képességek,
kompetenciák – pl. tájékozódás, bioindikátorok alkalmazása – megszerzésére nyílik
lehetőségük, amelyek tantermi körülmények között nem valósíthatók meg.
Comenius forradalmi ismeretelmélete az empirizmus, azaz a szemléltetés pedagógiája,
amelyben a tanító feladata a tanuló elé tárni a világot, vagyis a minket körülvevő létező
dolgok összességét. A környezet tanulmányozása tehát szemléltetésen, a tanulási folyamat
konkrét érzékelésen, tapasztaláson alapul. „Szükséges, hogy a megismerés mindig az
érzékszervekből induljon ki (semmi sincs ugyanis az értelemben, ami nem volt meg előbb az
érzékekben). Mi más ez, mint az, hogy a tanítás ne a dolgok szóbeli elbeszélésével vegye
kezdetét, hanem a reális megfigyeléssel? És végül, miután megmutattuk a dolgot, jöhet a
bővebb magyarázat” [1].
Közvetlen irányítás esetén a tanár az ismeretek forrása, meghatározza az elsajátítás
lépeseit, közvetlenül irányítja a tanulási folyamatot. Feladatok köré szerveződő,
csoporttevékenység által megvalósuló, közvetett irányítás esetén viszont a tanár a háttérben
marad, a résztvevők a feladatmegoldás során „fedezik fel”, építik fel az ismereteket.
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A cselekvési módokat a tanuláselméletek és azok pedagógiai tanulságai jelentik, amelyek
közül a felfedezésen alapuló (problémamegoldó, szabad) tanulás a diák közreműködésére,
tevékenységére épül, személyre szabott, önállóságot biztosít, ezért motiváló hatású, és
hatékony. A csoporttevékenységet kívánó feladatmegoldás (pl. projektmódszer), így a
tanösvény feladatai is valamely környezeti értéket, állapotot, problémát vizsgáltatnak,
amelyek az adott helyszínen megismerhetők, fellelhetők, megtapasztalhatók, tehát valódi
probléma köré rendezi a tanulást.
A tanösvény – ahogy a neve is mutatja – egy tanulási, ismeretszerzési célzattal kialakított
sajátos turistaösvény, terepi bemutatóhely, amelyen végighaladva megismerhetők az adott
terület természeti, kultúrtörténeti adottságai, értékei, valamint azok megőrzésének fontossága
és módjai is.
A DOBERDÓ OKTATÁSI TANÖSVÉNY BEMUTATÁSA
A Doberdó tanösvény a Kiscelli-kastélypark és az Óbudai Egyetem környezetében, jól
megközelíthető helyen, viszonylag kis területen (kb. 15 hektár) a felfedezésre váró különleges
értékek jó tanulmányozhatóságát biztosítja, területén mind a természetközeli, mind az épített
környezet állapota jól megfigyelhető.
A tanösvény földrajzi fekvése alapján a Budai-hegység Hármashatár-hegy csoportjának
kezdő tagjához, a Mátyás-hegyhez ÉK-i irányban csatlakozó és a Bécsi út által lehatárolt sík
között kialakult Kiscelli-fennsík területén helyezkedik el, Óbuda középső részén. A tanösvény
területét nyugaton a Folyondár utca, Remetehegyi út és Kolostor utca, északon a Kiscelli utca,
keleten a Doberdó út fogja közre (1. ábra). Teljes hossza 843 m, nyugat–kelet irányú
kiterjedése 43–228 m között változik, tengerszint feletti magassága 150–160 m. A
tanösvényem a menetidő kb. 60 perc.

1. ábra. A kiscelli kastélykert
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A tanösvény feladatai a környezeti elemek megfigyelésére, elemzésére irányulnak,
vizsgálható az élettelen (abiotikus) természet (kőzetek, domborzat, éghajlat, talaj, felszíni
vizek), az élővilág (bioszféra) és a társadalmi (nooszféra) hatás egyaránt. A terület természeti
értékeinek tanulmányozására, valamint a mérő- és mintavételi helyek kiválasztására a
tanösvény kijelölt állomásai a legalkalmasabbak. A terület kijelölésénél, a bemutatásra kerülő
témák kiválasztásánál fő szempontként érvényesült az informatív jelleg, a természeti értékek
megóvására irányuló törekvés, valamint az, hogy a célnak megfelelő, de a legkevésbé
balesetveszélyes, biztonságosan megközelíthető helyek legyenek.
A tanösvény állomásai (2. ábra) kirándulásvezető segítségével járhatók be. Létesítésének
pedagógiai módszertanát alapvetően a „hol, mit és hogyan” kérdések határozták meg. A
tanösvény a kijelölt feladatok és magyarázatok révén tájékoztat a terület földrajzi helyzetéről,
földtani és felszínfejlődési folyamatairól, víztani értékeiről, életközösségeiről, a növényzet
sajátosságairól, a tájökológiai jellemzőkről és kultúrtörténeti értékekről.
Az ismeretszerzés módja szerint a Doberdó tanösvény munkáltató típusú terepbejárást tesz
lehetővé. Interaktív jellegét a feladatok csoportos munkaformában történő megoldása, a
csoporttagok kölcsönhatásai, interakciói biztosítják.
KÖRNYEZETI ELEMEK MEGISMERÉSÉRE, KÖRNYEZETI ÁLLAPOT
FELMÉRÉSÉRE IRÁNYULÓ FELADATOK
A vizsgálatok döntő része az élőlények bioindikátorként történő felhasználására épül, mert
az élő alkotók élettevékenységük révén magukban foglalják az élettelen alkotók sajátosságait
is. A feladatsor összegzi a tanösvény egész területén elvégezhető feladatokat, valamint az
egyes állomásokhoz speciálisan kapcsolódó bemutatási lehetőségeket. Ez utóbbiak
szemléltetésére kiemelem az 1. és 2. állomás bemutatását, melyek egyben az állomások
bemutatásánál alkalmazott algoritmust is szemléltetik.
1–2. állomás
Felhagyott agyag- és mészkőbánya, valamint meddővel feltöltött környezete
Megfigyelhető természeti értékek
A párkánysík tövében, a kiscelli (Salgó) és a Nagybátony–Újlaki (Bohn) téglagyárak
fejtéseiben közel 200 évig bányászták a kiscelli agyagot [5], melyből téglát és tetőcserepet
égettek. A hegy kőfejtői egészen az 1910-es évekig szolgáltattak építőanyagot a főváros
építkezéseihez. A korábbi két évszázadnyi bányászati tevékenység [2] a mai tájszerkezet
meghatározó tényezőjévé vált, maradandó emlékeit a két állomáson megfigyelhető tájsebek –
51 m átmérőjű, 18 m mély bányagödör, valamint a meddővel borított felszín – jelzik.
Kijelölt feladatok: növénytani vizsgálatok
A növényzet szukcessziójának, illetve a kialakult elegyes lombhullató erdő struktúrájának
megfigyelése, növényfajok meghatározása.
Magyarázat
A szukcesszió vegetációfejlődést, azaz az élőlénytársulások tér-időbeli változását, az eltérő
fajösszetételű állapotok egymásutániságát jelenti: a kezdő pionír növénytársulásoktól a záró
társulásokig (klimax) bezárólag. A területen a bolygatás (bányaművelés) után, a II.
Világháború befejeztével indult el a természetes beerdősülés folyamata, illetve a néhol
megmaradt betelepített állomány révén nyerte el mai állapotát. A fajösszetétel alapján
másodlagos szukcesszióra lehet következtetni. A virágos kőris, illetve a néhol előforduló
nagylevelű hárs, valamint a társulás gyepszintjének jégkorszaki reliktum faja, a Waldstein
pimpó (Waldsteinia geoides) korábbi hársas–törmeléklejtő-erdő társulásra utalhatnak.
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A tanösvény több állomásához kapcsolódóan elvégezhető feladatok közül kiemelhető
például a levegő szennyezettségének vizsgálata bioindikátorok segítségével. Kén-dioxid
szennyezés következményeinek tanulmányozása lehetséges szenzitív lombhullató fák levelén
(levélnekrózis), vagy kimutatható a fák kérgéből vett minták analízise során is. Vizsgálható,
meghatározható és összehasonlítható az ülepedő- és a levélfelület által megkötött por
mennyisége a tanösvény teljes területén. A növényzet zajszűrő hatásának megállapítása (a
levelek zajvisszaverő képességének) megállapítása több mérési pont (zajforrástól különböző
távolságokban történő) kijelölésével, és a kapott adatok térképen történő ábrázolásával
valósítható meg. A mikroklímavizsgálatok közül kiemelhető például a szélsebesség
intenzitásának megállapítása, valamint a páratartalom mérése, a napsugárzás időtartamának és
a fény intenzitásának mérése és összehasonlító elemzése, az eltérő fényigényű és hőmérsékleti
igényű növényfajok megfigyelése. Az ökológiai talajvizsgálatok közül jól szemléltethető a
területen a talajhőmérsékletnek a növényzet fejlődésével való összefüggése, a talaj
mésztartalmának és kémhatásának vegetációt befolyásoló szerepe, valamint a talajélőlények
környezeti hatásainak megfigyeltetése [3].

2. ábra. A Doberdó tanösvény állomásai (az 1. ábra alapján szerkesztve)
ÉRTÉKELÉS, KÖVETKEZTETÉS
A Doberdó tanösvényre több éve tervezett külső helyszínű tanórák tapasztalatai alapján
megállapítható, hogy a környezettudatosságot szolgáló készségek fejlesztésére, a
fenntarthatósági ismeretek közvetítésére, a rendszerszemlélet megalapozására a terep, a
természeti (valós) helyszín a leghatékonyabb tanulási környezet. A terepen megvalósított
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környezet- és természetvédelmi terepgyakorlat oktatási-tanulási forma. Az ismeretszerzés
szempontjából a közvetlen szemléltetés és bemutatás valós környezetben megvalósuló
módszere [4]. Az ismeretfeldolgozás alapján a környezetet rendszerként értelmező oksági
jellegű folyamat az ökológiai-biológiai környezetminősítés, az objektív állapotfeltárás
eszköze. Tanulás tekintetében tevékenységközpontú, tapasztaláson alapuló operatív
tanulásszervezési mód. A környezeti nevelés oldaláról nézve holisztikus kitekintésű, a táj fő
jellemvonásainak kiemelésére irányul. Tevékenységszervezési mód alapján a csoportos
munkaformákat előtérbe helyező tanulási forma. A csoporttevékenység során a közösség
befolyásoló hatása által megvalósuló közvetett nevelési módszerek, nevelő hatások
érvényesítésének színhelye. Az önfejlesztő és közösségfejlesztő hatások csoportnyomásra, a
csoporttagokkal való kapcsolattartásra épülnek. A környezet- és természetvédelmére irányuló
nevelés eszköztárát a terepgyakorlatokon a környezet megismerésére, állapotának felmérésére
irányuló vizsgálatok, feladatok jelentik, melyeket környezetpedagógiai szempontból
hatékonyabbá tesznek a tanösvények.
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A FÖLDRAJZTANULÁS MOTIVÁLÁSA AZ
ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ KAPCSOLÓDVA
MOTIVATING TO LEARN GEOGRAPHY BY CLIMATE
CHANGE
Pajtókné Tari Ilona, Mika János
Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger

ÖSSZEFOGLALÁS
Az éghajlatváltozás az oktatás számára is kihívást jelent, hiszen meg kell ismertetnünk az
oktatásban résztvevőkkel, hogy mi a folyamat lényege, mik a következményei, és mit tehetünk
azért, hogy a változás minél lassúbb és kisebb legyen. Írásunk első fele is e kérdésekről szól,
míg a második felében arra mutatunk példákat, hogy miként tudjuk kihasználni a változás
iránti érdeklődést arra, hogy ezen keresztül megismertessük a tanulókkal a földrajz más
fejezeteit, illetve fejlesszünk bizonyos kulcskompetenciákat.
BEVEZETÉS
Az éghajlatváltozás a természetre és az emberre nézve egyaránt fenyegető
következményekkel járhat. Ennek következményeihez egyrészt alkalmazkodnunk kell,
másrészt mérsékelnünk, majd minél előbb, azaz minél alacsonyabb átlaghőmérsékleten meg
kell állítanunk bolygónk melegedését. Mindezt egyértelműen szükségessé teszi az ENSZ
Éghajlat-változási Kormányközi Testülete, az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) Negyedik Értékelő Jelentése [1], amelynek fő megállapításai a következők:
- az éghajlat egy irányban változik;
- az emberiség ennek legalább részben az okozója;
- az éghajlat biztosan folytatja az eddigi melegedést;
- már kisebb melegedésnél több éghajlati kockázat lép fel, mint azt korábban számítottuk;
- a kibocsátás mérséklése és az alkalmazkodás együtt csökkenthetik a károkat;
- kevés időnk maradt arra, hogy az éghajlatot legfeljebb 2 °C melegedéssel stabilizáljuk;
- már ma ismert a mérséklés és az alkalmazkodás számos technikai megoldása.
Az éghajlatváltozás számtalan jele az oktatás számára is kihívást jelent. Emellett a változás
iránti érdeklődés alkalmas lehet arra, hogy a diákok figyelmét ráirányítsa olyan kérdésekre,
mint például a szén körforgalma, az elektromágneses sugárzás, az általános légkörzés,
bizonyos időjárási szélsőségek, hazánk területének medencejellege, a fotoszintézist
meghatározó feltételek, a városi hősziget-hatás, illetve a döntésekben szerephez jutó főbb
környezeti elvek. Ugyanígy mód nyílik a környezet más, független vagy részben kapcsolódó
problémáinak (ózonlyuk, savasodás, városi légszennyezettség, fenntarthatóság, megújuló és
környezetkímélő energiák stb.) megértetésére.
A jelen tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé, hogy bemutassunk olyan területeket,
amikre a szekció megnyitó előadásában lehetőségünk volt. Így el kell hagynunk a
munkahelyünkön oktatott éghajlatváltozási tárgyak ismertetését, a FÖLDRAJZ
nEtSZKÖZKÉSZLET [2] éghajlati tartalmaira való utalást, a szélsőségekhez való
alkalmazkodás egyes elemeinek megtanítását a fiatalokkal. Két további témakörről, a
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közoktatás segítéséről, illetve a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó oktatási
lehetőségekről pedig e kötetben külön írásokban adunk számot.
FONTOS TÉNYEK, ÉRDEKES ÁBRÁK
Bármennyire is gazdag a média és az Internet világa az éghajlatváltozás témakörében, a
valós iskolai környezetben nekünk tanároknak is változatos eszközökkel kell a diákok elé
tárnunk ennek a témakörnek a tényanyagát is. A következőkben bemutatjuk, hogyan lehet
egy-egy kulcsfontosságú kérdést egy-egy beszédes ábrával jól megvilágítani. Segítheti az
érdeklődés fenntartását, ha a bemutatást például ellentétek bemutatásán („jó hír, rossz hír”)
keresztül végezzük.
A múlt éghajlatának alakulását a Föld minden pontján többé-kevésbé egyenletesen
elhelyezett mérőállomások adatai bizonyítják, a jövőt pedig a fizika és a matematika (kisebb
részben a kémia és a biológia) törvényszerűségeit felhasználó számítógépes modellek
segítségével próbáljuk előrebecsülni. Ezeket a legmodernebb szuperszámítógépeket igénylő,
globális éghajlati modelleket azonban gyakran éri az a kritika, hogy még nem tökéletesek.
Jó hír: A modellek pontosságát bizonyítja, hogy jól rekonstruálják a múlt alakulását (1.
ábra).
Rossz hír: Ugyanitt látható, hogy csak akkor sikeres a szimuláció, ha figyelembe vesszük
az emberi eredetű hatásokat is. Vagyis igen valószínű (90%), hogy legalább az utóbbi 50 év
melegedését valóban az emberi tevékenység okozta. Csak akkor lehet ebben tévedés, ha az
említett modellek évtizedek óta túl nagy hatást számolnak és ugyanakkor valami ismeretlen
hatás okozza a változást. Ennek a két hibának együttes valószínűsége kevesebb, mint 10%.

1. ábra. A hőmérséklet rekonstruálása a klímamodellekben az ismert természetes és emberi
eredetű hatások alapján. A szimuláció piros sávja (több modell) tartalmazza a megfigyelt
értéket (fekete vonal). Ha csak a természetes hatásokat (naptevékenység, vulkánok) vennénk
figyelembe (kék sáv), akkor az utóbbi fél évszázad melegedése nem magyarázható!
Az elmúlt évtizedek éghajlatának számítógépes rekonstruálásához szükség van a légkör
egy további jellemzőjének, a légkör szilárd és folyékony alkotórészeinek, az ún. aeroszolrészecskéinek ismeretére. Ezek a részecskék visszafelé is szórják a Nap sugarait, emellett
egyes összetevőik növelik a felhők vízmennyiségét, s annak több kisebb méretű cseppre
osztásával fokozzák a felhők fényvisszaverő képességét (2. ábra). Mindkét folyamat hűti
bolygónkat, ezért az aeroszol-koncentráció növekedését „anti-üvegházhatásnak” is nevezik.
Jó hír: Az aeroszolok az elmúlt évszázadokban kb. ugyanannyival hűtötték bolygónkat,
mint amennyivel a szén-dioxidon kívüli, további üvegházhatású gázok melegítették azt.
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Rossz hír: Azonban, a műholdas megfigyelések szerint kb. 1990 óta földi átlagban tisztul a
légkör, ami azóta tovább erősíti a felmelegedést.

2. ábra. A szulfát-aeroszolok felhőmódosító hatásának bizonyítéka: a hajók elhaladását
valamivel magasabbra nyúló, és emiatt hidegebb felhőtető jelzi egy hosszan veszteglő
alacsony szintű rétegfelhőben. A hidegebb felhőtető az adott (3,9 mikrométeres)
hullámsávban sötétebbnek látszik. (Mexikói-öböl, 2003 február. A NASA felvétele.)
FÖLDRAJZTANÍTÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS SEGÍTSÉGÉVEL
Az 1. táblázatban bemutatjuk, milyen sokrétű lehetőség van arra, hogy az éghajlatváltozás
(tágabb) témaköre iránt megnyilvánuló érdeklődést kihasználjuk a geográfia más fejezeteinek
megkedveltetésére. Az első oszlopokban rendre a bemutatandó jelenség szerepel, majd az azt
átfogó tágabb földrajzi fejezet. Ezt követi annak jelzése, hogy önmagában a kérdéses jelenség
miért fontos, végül pedig az, hogy miként kapcsolódik mindez az éghajlatváltozáshoz.
1. táblázat. Példák a geográfia legkülönbözőbb területeiről arra, hogy miként lehet kapcsolni
az adott témaköröket az éghajlatváltozás tágan értelmezett jelenségeihez.
Jelenség/törvényszerűség
A felszín anyaga változik

Tágabb témakör
Földtan

A kiemelés fontossága
Kőzetek aprózódása

A felszín átalakul, az
átalakulás mértéke gyorsul

Felszínalaktan

Talajerózió, zonális és
azonális talajok területi
átalakulása

Talajföldrajz

A külső erők (víz, szél,
hőmérséklet-változás)
felszínformáló munkája
Talajpusztulás; áradások
okozta talajmódosulás
(öntéstalajok
területének
gyarapodása)

Növényövek eltolódása;
egyedek kipusztulása, új
egyedek megjelenése

Biogeográfia

Az élővilág megőrzése

Éghajlati övek
eltolódása

Az ökoszisztéma
egyensúlyának felborulása;
a Világtenger térfogatának
növekedése

Vízföldrajz

A Világtenger
hőmérsékletemelkedése, térfogatnövekedése; jégtakarók,
gleccserek olvadása; a
Világtenger szintjének
emelkedése

Globális felmelegedés;
intenzív esőzések
gyakorisága fokozódik.

Az atmoszféra kémiai
összetételének
megváltozása; az
ózonréteg károsodása;
üvegházhatás fokozódása;
exterresztikus káros
sugárzás megnövekedése a

Éghajlattan

A légkör CO2- és más
károsanyag-tartalmának
növekedése;

Globális felmelegedés

a troposzféra
hőmérsékletének
növekedése; a bioszféra
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Éghajlati kapcsolódás
Extrém időjárási
jelenségek, szélsőségek
fokozódása
Extrém időjárási
jelenségek, szélsőségek
fokozódása
Intenzív esőzések
gyakorisága fokozódik

Földtudomány
Földön

ill. az emberiség
veszélyeztetettsége

Népességvándorlás
(migráció)

Népességföldrajz

Települések átalakulása

Településföldrajz

Költségvetési tényezők
változása

Gazdasági
földrajz

Út- és vasúthálózat, vízi
közlekedés útvonalainak
módosulása

Közlekedésföldrajz

Táplálék- és ivóvízhiány

Társadalomföldrajz

Klimatológiai és éghajlati
feltételek megváltozása;
extrém időjárási jelenségek
gyakoriságának
fokozódása; új kártevők
megjelenése

Mezőgazdasági
földrajz

A népesség
átrendeződése, bizonyos
területek
elnéptelenedése,
korábban lakatlan
területek esetleges
benépesülése
Települések
megszűnése, újak
létrejötte

Éghajlati övek
eltolódása,
elsivatagosodás,
tengerparti területek víz
alá kerülése

Hatások elleni
védekezés és válaszadás
költségeinek
emelkedése
Tavak, folyók
kiszáradása, újak
keletkezése; közutak,
vasutak építése
Elszegényedés, éhezés,
ivóvízhiány, járványok
kialakulása
Új, szélsőséges időjárást
tűrő fajok,
haszonnövények
nemesítése; a növény és
állatfajok
alkalmazkodása;
védekezés szervezése

Mint fentebb

Mint fentebb

Mint fentebb

Mint fentebb
Mint fentebb

A KULCSKOMPETENCIÁK ÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
A NAT 2007 – Kerettantervek az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljaként előírják a
kulcskompetenciák fejlesztését. (A Nemzeti Alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák
alapját a [3] dokumentum képezi.) Mind a kilenc kulcskompetenciához megadtunk lehetséges
módokat arra, hogy a klímaváltozással kapcsolatos módokon fejlessze a tanár a
kulcskompetenciákat. Természetesen erre a kompetenciák többségére a diasorozat bizonyos
elemeit is fel lehet használni. Ez a második olyan nevelési alkalmazás, amelynek célja nem
egyszerűen csak magának Az éghajlatváltozásnak a megismerése, hanem egy vagy több más
természetű nevelési cél.
2. táblázat. Az éghajlatváltozás megjelenítésének szerepe az egyes kulcskompetenciák
fejlesztésében
Kulcskompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia
Természettudományos
kompetencia
Digitális kompetencia
Hatékony önálló tanulás

Milyen éghajlati kapcsolódással fejleszthető?
Az éghajlat, a hatások és a válaszadás új szavainak,
kifejezésének a megtanulása
Az éghajlatváltozásról a világban is zajló éles viták megértése,
mint motiváció
Az éghajlatváltozás bonyolult számításainak és a jelenség
fontosságának a megértése
Az éghajlatváltozás számtalan kapcsolódási pontot kínál a
természettudományok tanításában (l. korábban említett példák)
Az Internet általános használatán, mint illusztráción túl minden
éghajlat-változási számítás számítógépeken történik.
Ha az éghajlatváltozás önálló tanulása kitűzhető célként, akkor
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Szociális és állampolgári
kompetencia
Kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia
Esztétika-művészeti tudatosság
és kifejezőképesség

erre a gazdag nyomtatott és internetes irodalom jó lehetőséget
kínál
Az időjárási katasztrófák idején tapasztalható összefogás az
együttműködés hősies, jó példája
A megújuló energiák használatát és az alacsony szén-dioxidfelhasználást elősegítő iparágak a legjobb példák lehetnek a
sikeres vállalkozásra
A természet maga kínálja az esztétikai érzék fejlesztését
számos optikai jelenségen keresztül

A MEDENCEHATÁS REALITÁSA
Végül – ellentétben például a zonalitás és a kontinentalitás számos megfigyelt és szimulált
mezőben egyértelműen megnyilvánuló tulajdonságaival –, az ún. medencehatás sokkal
kevésbé egyértelmű az éghajlati elemekben. A Kárpát-medence térségében például csak a
csapadék évi összege mutatja egyértelműen a jelenséget, míg például a felhőzet és a vegetáció
fejlettsége sokkal kevésbé. Végigtekintve bolygónk bő két tucat nagyméretű földrajzi
medencéjén [4], a kép ugyancsak tarka, s további elemek és jobb felbontású térképek
szükségesek az ún. medencehatás valós voltának eldöntéséhez illetve behatárolásához.
A fenti példák alapján a földrajztanítás alkalmas arra, hogy felvállalja az ismeretek és a
készségek gyarapítását a éghajlatváltozás tudatosításában, a környezettudatos alkalmazkodó
magatartás kialakításában. Természetesen a földrajzon kívül más tantárgyaknak is fontos
szerepe lehet az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kérdések feldolgozásában.

3. ábra. Két példa a medencehatás, mint sztereotípia bizonytalan igazságtartalmára. A bal
oldalon a júliusi globálsugárzás értékek láthatók a METEOSAT műhold érzékelőjére érkezett
visszasugárzás alapján, 1992 és 1996 között, a jobb oldalon pedig az évi csapadékösszeg
1961–1990 közötti térképe látható mintegy 800 magyarországi állomás adatai alapján [5].
IRODALOMJEGYZÉK
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AMIRŐL A PATAK MESÉL, TEREPI VIZSGÁLATOK AZ
APÁTKÚTI-PATAK MENTÉN
TALES OF THE CREEK, FIELD STUDIES ON THE APÁTKÚT
STREAM
Sztrapek Edéné
Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

ÖSSZEFOGLALÁS
1993. és 2008. között nyári természetvédelmi táborok keretében az Apátkúti-patak vízi
élővilágát és életkörülményeit biztosító vízi környezetet vizsgáltuk. A tábor résztvevői felső
tagozatos és középiskolás diákok voltak. A közösen végzett munka során a résztvevők egy
kisvízfolyás megfigyelésén keresztül szintetizálni tudták a különböző tantárgyakból elsajátított
tudást, a terepi munka pedig lehetőséget adott új, komplex környezeti ismeretek átadására. A
vizsgálatok eredménye hasznosítható volt a terület természetvédelmi munkájában is.
BEVEZETÉS
Már sok év eltelt azóta, hogy az egyik szakköri foglalkozáson a víz témakörével
foglalkoztunk. A tábla közepére nagybetűkkel felírtam a víz szót. Mindenki köré írhatta, ami
erről az eszébe jutott. Színes kavalkád kerekedett az amúgy egyhangú, unalmas táblán.
Mindenki megindokolta, hogy miért az adott szót írta fel. A „kirándulás” szó indoklásául a
következő hangzott el. „Az erdei iskolában Királyréten voltunk. Az egyik legizgalmasabb
program az volt, amikor a patak partján lepihentünk, és keresgélhettünk, játszhattunk a
vízben.”
Az 1980-as évek közepétől oktatói munkámban is kihasználtam a természeti környezetben
rendezett nyári iskolai táborok nyújtotta lehetőségeket. Az ilyen táborokban kötetlenül, a
szigorú tantervi korlátok adta lehetőségeknél esetleg sokkal bővebben és komplexebben lehet
a tanulók tudását fejleszteni. A táborok az alapoktatásban kevéssé hangsúlyozott elemekre is
rávilágíthatnak. A környezetben lakó emberek szokásainak megismerése már részben a
település-szociológia tárgykörébe tartozik. E szokások környezetre gyakorolt – többnyire
negatív – hatását az élővilág reakcióin keresztül megismerve viszont komoly
környezetvédelmi ismereteket és helyes magatartást is elsajátítanak a táborlakók. A
természetkutató munkát minden tábor során aktív természetvédelmi tevékenységgel
egészítettük ki: ennek során a közeli élőhelyek minőségét javítottuk, elsősorban agresszíven
terjeszkedő tájidegen fafajok, pl. akác és bálványfa visszaszorításával. A tevékenység
gyakorlati hasznán túl növényföldrajzi ismereteket is nyújtott, illetve szemléltette az
idegenhonos fajok behurcolásával járó káros következményeket. Ebben az időben fordult a
közfigyelem a természetvédelemmel foglakozó társadalmi egyesületek kezdeményezésére a
helyi kisvízfolyások állapota felé. Mivel táborainkat kivétel nélkül víz közelében rendeztük, e
munkába már a kezdetek idején bekapcsolódtunk, sok olyan vizsgálattal, amelyeket ma már a
Víz Keretirányelv is előír.
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1993-tól 2008-ig figyeltük rendszeresen az IN NATURA – PRO NATURA
természetismereti táborokban, hogy miről mesél nekünk az Apátkúti-patak. A táborban eleinte
felső tagozatos diákok vettek részt. Az évek teltével kialakult egy törzsgárda; így az általános
iskolás korosztály mellett középiskolások is részt vettek a munkában, sőt a legkitartóbbak
főiskolai, egyetemi hallgatókként is visszajártak. Táborainkat támogatta a természetvédelmi
hatóság és az erdészet is. Az itt végzett munkánk nem volt öncélú, méréseink eredményét
rendszeresen eljuttattuk a Pilisi Parkerdőgazdasághoz és a természetvédelmi kezelőhöz.
A PATAK
Az Apátkúti-patak Pilisszentlászlótól kb. 0,5 km-re DK-re ered, 419 m-es magasságban.
Hossza 9,6 km, befogadója a Duna az 1695-ös folyamkilométer-szelvényben, 105 m-es
magasságban; vagyis a közel tíz km hosszon esése 314 m. Vízgyűjtő területe kb. 18 km2. Fő
ága Pilisszentlászlón és a környező mezőgazdasági területeken keresztülfolyva jut le szűk
völgyébe és itt egyesül bal oldali ágával. Innen köves, zubogókkal tarkított mederben, a
jellemzően V keresztmetszetű, meredek falú Szent László-, majd Apátkúti-völgyön
továbbhaladva, Visegrádon keresztül a Dunába torkollik. Itt medrét több helyen
megváltoztatták, kibetonozták, néhány helyen kivezető csövet építettek a meder oldalába.
Ezek a csövek jó esetben a kertekben összegyűlt csapadékvizet vezetik le (ez is hordozhat
szennyeződéseket), de nem kizárt az sem, hogy kommunális szennyvizektől szabadulnak meg
segítségükkel.
A táborban 1993-ban első lépésként térkép és tájoló használatával meghatároztuk a patak
helyzetét, folyásirányát, vízgyűjtő területét, alapkőzetét, esését, a vizét tápláló forrásokat,
majd végigjártuk a patakot Szentlászlótól a torkolatig, és a terepbejárás alapján kijelöltük a
megfigyelési pontokat azokon a szakaszokon, ahol a meder jelentős változáson megy át. Ezek
a megfigyelési helyek azután állandósultak, a későbbiekben pedig a vízkémiai vizsgálatok
mintavételi helyei lettek.
A mintavételi helyek az alábbiak.
1. Pilisszentlászló alatt, az összefolyásnál. Itt jelöltük ki az első mérőpontot, mert itt
mérhettük meg legpontosabban a faluból érkező víz minőségét.
2. A kis-pap-hegyi turistapihenőnél. Ez a pont már az erdős részen található, itt a patak
esése csökken, saját hordalékkúpján haladó medre kiszélesedik, meanderezik.
3. Északabbra haladva még mindig a meanderező szakaszon, a „Zoli köve” néven
azonosított pontban.
4. A Nagy-sziklánál. Ezt a mérőpontot a patak esésének megváltozása, kanyargós
mozgásának megszűnése indokolta.
5. A Kaán-forrás beömlése felett. Ez a hely tükrözi legjobban a patak állapotát a tiszta vizű
forrás vizének beömlése előtt.
6. Kisbánya-táborhelynél. Ezen a ponton ugyanis a patak esése újból megváltozik és kb. 2
m mélyen vágódik be a völgytalpba.
7. Az Apátkúti vadászház alatt. A mérőpont kijelölésének célja volt a vadászházból
származó esetleges szennyezés kimutatása.
8. Visegrád felső végénél a Mátyás király út 4. szám előtt.
9. A 11. számú út hídja alatt, a torkolathoz lehető legközelebb.
Az egyes mintavételi helyeken fizikai, kémiai és biológiai vizsgálatokat végeztünk, ezeket
alkalmilag kiegészítve vízsebesség-, keresztszelvény- és vízhozammérésekkel.
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FIZIKAI VIZSGÁLATOK
Vízhőmérséklet: olyan vízhőmérővel végeztük, melynek az aljában nehezéket helyeztek el,
hogy függőlegesen álljon a vízben. Beletettük egy tartóba, hogy a sodrás ne vigye el. A mért
értéket a víz alatt kellett leolvasni, hogy a levegő hőmérséklete ne befolyásolja mérésünket. A
vízhőmérséklet meghatározza a patak élővilágának összetételét, de a vízben lejátszódó kémiai
folyamatokra is befolyást gyakorol.
Vízsebesség: mérését stopperóra, mérőszalag és narancs segítségével végeztük.
Jelentősége szintén az élővilág számára nagy, de a víz oldott oxigéntartalmára (ezen keresztül
pedig az öntisztulási folyamatokra) is hatással van. A narancs alkalmazása nem csak azért volt
célszerű, mert fajsúlya közel azonos a vízével, hanem mert a mérőeszköz a vizsgálat
befejeztével el is fogyasztható.
Mederkeresztszelvények: mérőszalag és helyszínen vágott rövidebb-hosszabb vesszők
segítségével szélességet és vízmélységeket mértünk, az adatokból a tanulók már könnyen
megszerkesztették a keresztszelvényeket. A mintavevő helyeken a völgy keresztszelvényét is
felvettük, ez képet adott a terület felszínalaktani viszonyairól.
VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOK
Végzésükhöz eleinte indikátorpapírt és különböző szennyező anyagokat kimutató
tesztcsíkokat, majd a jóval pontosabb eredményeket adó hordozható kompaktlaboratóriumot
használtuk. Ez a mérésekhez szükséges vegyszereken kívül a mérőedényeket, vizsgálati
üvegeket, vízhőmérőt és a kísérletek elvégzéséhez szükséges útmutatást is tartalmazza. A
vizsgálati módszerek többsége kolorimetrián alapul, lényegük az, hogy hozzáadott reagensek
és indikátorok a vízmintán színváltozást hoznak létre, amelyet egy színskálával
összehasonlítva meghatározható a vizsgált komponens mennyisége. Ezekkel a módszerekkel
egyes méréseket önállóan is el tudnak végezni a diákok. Persze vannak olyanok is melyek
során segítségre szorul a táborozó. A vezetőképesség mérésére rendelkezésünkre állt még egy
hordozható készülék is.
Vizsgáltuk a patakvíz pH értékét, ammónium-, nitrát-, nitrit-, és foszfáttartalmát, az összesés karbonát-keménységét, valamint az oldott oxigén mennyiségét, az ivóvíz szabvány illetve a
felszíni vizeket minősítő szabvány szerint.
BIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
Felszerelések: a mindennapok eszközei (műanyag lavór, vödör, tésztaszűrő, tálkák,
kanalak, krumpliszsák, stb.), nagyító, távcső (éjszaka aktív fajokhoz elemlámpák,
gumicsizma).
Módszere: befogás, megfigyelés.
A patak jellemző állatai: kandicsrákok, kövirák, víziatkák, kérészek, álkérészek, tegzesek,
szitakötők, halak, békák, és a vízi lényekre vadászó madarak: vízirigó, ökörszem, vörösbegy,
billegetők. A vízi életközösség gerinces tagjai (köztük számos védett, vagy fokozottan védett
faj) az alacsonyabb rendű állatokkal táplálkoznak. Ezek viszont rendkívül érzékenyek a
vízminőségre: annak változásaira kipusztulással, vagy elszaporodással reagálhatnak. Ez a
dinamizmus visszahat a predátorok létszámára, utódnevelésük sikerességére stb. A vízi
életközösségekben jelen lévő állatfajok számbavétele, vagyis a biológiai vízminősítés, a
környezetvédelmi vizsgálatok talán legszórakoztatóbb, legmutatósabb és a fiatalok számára
legvonzóbb módszere. Az értékeléshez számos egyszerű rendszert dolgoztak ki, amelyek
használatához nem szükséges átfogó zoológiai tudás: legtöbbször család- vagy
nemzetségszintű meghatározás is elegendő. A diákok számára érdekes „felfedezés”, amikor a
vízminőségi vizsgálatok eredményeit összevetik – tesztelik – a patak élővilágával, a
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fajgazdagsággal vagy fajszegénységgel, a magas vagy alacsony egyedszámmal, egy-egy
igazán környezetérzékeny faj egyedeinek hiányával, vagy jelenlétével.
EREDMÉNYEK
A tizenöt éven keresztül sorakozó mérési eredmények összevetése alapján megállapítható,
hogy a patak környezeti terhelése folyamatosan növekszik. Már a korai időszakban
kimutatható volt, hogy a szennyezettség alapján szakaszokra bontható a vízfolyás.
Pilisszentlászló alatt (a település máig nem rendelkezik szennyvíztisztítóval) erőteljesen
szennyezett a víz. Az ez alatt lévő szakaszon lassú tisztulás tapasztalható, de az ehhez
szükséges távolság egyre növekszik, éppúgy, mint az egyes szennyező komponensek
koncentrációja. A terhelés fokozódását tükrözi az állatvilág is: faj- és egyedszámban gazdag
vízi életközösség csak a letisztult vizű szakaszokon jelenik meg. Ahogy a patak eléri Visegrád
belterületét, a szennyezettségre utaló értékek növekszenek, az élővilág szegényedik, bár
kisebb mértékben, mint ahogy Pilisszentlászló alatt tapasztaltuk. A patak kövirák-populációja
egyik napról a másikra pusztult ki. Eltűnt a vízirigó és a hegyi billegető rendszeres fészkelése
is a múlté. A résztvevő tanulók munkájuk során így azzal is szembesültek, hogy a természet
törvényeibe való gondatlan emberi beavatkozás jóvátehetetlen, legalábbis nehezen
korrigálható következményekkel jár.
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A KÖRNYEZETI SZEMLÉLET FEJLESZTÉSE A
FÖLDRAJZTANÍTÁSBAN
DEVELOPING OF THE ENVIRONMENTAL ASPECT IN THE
GEOGRAPHY TEACHING
Ütőné Visi Judit
Eszterházy Károly Főiskola, Természettudományi Kar, Földrajz tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
A globális környezeti problémák kérdésköre mint tartalmi elem a földrajzoktatásban a
Nemzeti alaptanterv 1995-ös bevezetése óta egyre hangsúlyosabbá vált. Az egyre nagyobb
mértéket öltő környezetátalakítás és ennek szaporodó lokális, regionális és globális
következményei, illetve a földrajz tantárgy tartalmi, szemléleti átalakulása egyszerre vezetett
oda, hogy a mai földrajztanítás jelentős szerepet vállalhat a környezeti szemlélet, a
környezettudatos magatartás kialakításában és fejlesztésében.
BEVEZETÉS
A globális környezeti problémák feldolgozása és ehhez kapcsolódóan a környezeti
szemlélet fejlesztése a földrajzoktatásban a Nemzeti alaptanterv 1995-ös bevezetésével vált
hangsúlyossá [1]. Bár a környezeti problémákról már az 1980-as évek végén megjelenő
tankönyvekben is esett szó, a téma feldolgozása elsősorban a földrajztanár hozzáállásán
múlott [2]. Az egyre szaporodó és mind nagyobb mértéket öltő környezeti problémák,
valamint a földrajz tantárgy tartalmi, szemléleti átalakulása együttesen vezetett végül oda,
hogy a mai földrajztanítás jelentős szerepet vállalhat a környezeti problémák bemutatásán
keresztül – kialakulás, következmény, mérséklési lehetőségek – a környezeti szemlélet, a
környezettudatos magatartás kialakításában. Természetesen nemcsak a földrajz tantárgyban
jelennek meg ezek a témák, jelen vannak a fizika, a kémia és a biológia által feldolgozott
tartalmakban is. Sőt ma már nemcsak a természettudományos tantárgyak privilégiuma a
környezeti ártalmak és azok következményeinek bemutatása. A téma mind gyakrabban jelenik
meg irodalmi vagy művészeti alkotásokban is. Ugyanakkor a földrajzoktatás szerepe
kiemelkedő az ehhez a területhez kapcsolódó ismeret és képességfejlesztésben.
A Nemzeti alaptanterv megjelenése nemcsak a tantárgyak tartalmára, a tananyag
elrendezésére volt hatással, hanem jelentősen átalakította az oktatási-nevelési feladatokat,
célokat is. A hagyományos ismeretközvetítés helyett mind nagyobb teret engedett a tanulói
képességek fejlesztésének. Olyan új közös fejlesztési területeket határozott meg, mint a
Környezeti nevelés vagy a Testi és lelki egészség. A környezeti nevelés feladataihoz
kapcsolódóan 1995-ben megfogalmazott elvárások még napjainkban is érvényesek: „A
környezeti nevelés átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a
környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet
fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát” [3]. Tovább folytatták és megerősítették a
környezetünkről való gondolkodást a későbbi szabályozó dokumentumok: a kerettantervek,
illetve a módosított Nemzeti alaptantervek is.
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A környezetszennyezésről, a környezet károsításáról, illetve ezeknek az ember
életkörülményeire gyakorolt hatásáról érkező egyre gyakoribb hírek vezettek oda, hogy a
társadalom egyre szélesebb rétegei ismerték fel, a tudatos környezeti magatartás fontosságát,
azt, hogy össze kell fogni és közösen kell fellépni, ha élhető helyként szeretnék megőrizni
bolygónkat az utókor számára. Ebben a feladatban mind nagyobb szerep hárul az iskolákra.
A NAT legutolsó módosításakor épültek be a dokumentumba az ún. kulcskompetenciák,
amelyek azokat a kiemelkedően fontos képességeket határozták meg, amelyek megfelelő
színvonalú birtoklása elengedhetetlen a további tanulmányokhoz, illetve a mindennapi életben
való boldoguláshoz. Ezek a kulcskompetenciák jelenítették meg a tantervben, illetve tették
széles körben elfogadottá az Európai Unió által javasolt kulcskompetencia-rendszert is.
A kompetencia pedagógiai szempontból több tényezőből felépülő összetett fogalom, és
egyben az 1990-es évektől kezdődően az új szemléletű pedagógiai fejlesztés legfontosabb
területe. Azaz pontosan akkortól, amikor a tartalmi oldalon is megjelentek a környezeti
problémával foglalkozó elemek és egyre hangsúlyosabban fogalmazódott meg a környezeti
nevelés fontossága. Az új módszertani és tartalmi elemek megjelenése tehát történetileg is
összekapcsolódott. Éppen ezért nem véletlen, hogy a képességek fejlesztését előtérbe helyező
kompetencia alapú oktatás számos lehetőséget kínál a környezeti problémákkal foglalkozó
témák feldolgozására.
A KÖRNYEZETI SZEMLÉLET FEJLESZTÉSI ÉS A KOMPETENCIA ALAPÚ
FÖLDRAJZOKTATÁS KAPCSOLATA
Az iskolai műveltség tartalmát alapvetően befolyásolják a társadalmi igények, a
versenyképes gazdaság és a globalizáció kihívásai. Az elvárásoknak való megfelelés szorosan
összekapcsolódott a képességfejlesztéssel, mivel ez teszi a társadalom tagjait alkalmassá arra,
hogy tudásukat folyamatosan bővítve alkalmazkodni tudjanak a modern világ kihívásaihoz, és
képesek legyenek aktív szerepvállalásra a társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok
befolyásolásában.
A képességfejlesztés meghatározóivá azok a kulcskompetenciák váltak, amelyekre
mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy megvalósítsa egyéni célkitűzéseit, képessé váljon az
alkalmazható és folyamatosan bővíthető tudás megszerzésére, az élethosszig tartó tanulásra,
arra, hogy aktív állampolgárként részt vegyen a társadalom életében.
A kulcskompetenciák mindegyike fontos, több közülük szorosan összekapcsolódik, és nem
is határolható el élesen; ezért fejlesztésük, fejlődésük is egymásba fonódik. Az egyes
műveltségterületekhez, illetve témákhoz kapcsolódó képességfejlesztés során a
kulcskompetenciák összetett rendszerkén jelennek meg, egy-egy fejlesztő tevékenység során
több típusuk vagy akár mindegyikük is megjelenhet: pl. a kritikai gondolkodás, a
kezdeményezőképesség, a kreativitás, a kockázatértékelés vagy a döntéshozatal képességének
fejlesztésére irányuló tevékenységekben.
A képességfejlesztés fő szempontjait, irányait kijelölő kulcskompetenciák különböző
mértékben és mélységben ugyan, de kivétel nélkül összekapcsolhatók a környezeti
problémák, különösen az érdeklődés középpontjában álló éghajlatváltozáshoz kapcsolódó
tartalmi elemek feldolgozásával.
A környezeti nevelés során nem csupán a környezet védelmére, hanem valójában
környezeti kultúrára szeretnénk nevelni tanítványainkat, gyermekeinket. A környezeti kultúra
magában foglalja a környezet tényleges védelmét is, de annál lényegesen több; főleg
gazdagabb és összetettebb. A környezeti kultúra ugyanis egyben életmód, gondolkodás- és
viselkedésmód, védelem, körültekintő fejlesztés, okos és mértéktartó fölhasználás,
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kiváltképpen pedig a fenntarthatóság szem előtt tartása, de ezeken kívül sok minden egyéb
[4].
A szemléletformáló környezeti nevelés jellemzőit a Nemzeti Környezeti nevelési Stratégia
fogalmazza meg a legteljesebben. E szerint a környezeti nevelés:
- élethosszig tartó,
- intézményes és nem-intézményes formában egyaránt fontos;
- tudomány- és tantárgyközi (interdiszciplináris);
- lokális és globális;
- aktuális és jövő-orientált;
- együttműködésre nevelő.
A Stratégiában megfogalmazott jellemzők összhangban vannak a földrajzoktatást
szabályozó dokumentumokban olvasható, a környezeti nevelésre vonatkozó célokkal és
feladatokkal. Ezért is lehet meghatározó szerepe a földrajz tantárgynak a kiemelt fejlesztési
feladat megvalósításában.
A KÖRNYEZETI SZEMLÉLET FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI KONKRÉT
PÉLDÁK ALAPJÁN A KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK FELDOLGOZÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDÓAN
A globális környezeti problémák, különösen az éghajlatváltozás témakörének feldolgozása
kiváló lehetőséget teremt az iskolában megszerzett ismeretek gyakorlati – a mindennapi
életben felmerülő problémák megoldása során történő – alkalmazására, és eközben változatos
lehetőséget kínál a tanulói képességek fejlesztésére [5]. A képességfejlesztés és a környezeti
problémák, illetve az éghajlatváltozás témakör oktatásának kapcsolatára már több hazai tanári
segédanyagban is találunk példákat, pl.: Természettudomány – Tanári Kincsestár, Földrajz
Plusz – képességfejlesztő feladattár.
A környezeti szemlélet és a hozzá szorosan kapcsolódó kompetenciafejlesztés lehetőségeit
néhány mintafeladat segítségével szeretném bemutatni. Az egyes mintafeladatok nemcsak
magát a feladat leírását, hanem a tanórai megvalósítás célját és módját is közreadják.
1. mintafeladat. A karikatúra

A feladat leírása

Nézd meg figyelmesen a rajzot, majd oldd meg a feladatokat!
a) Sorolj fel 5 fogalmat, amely eszedbe jut a képről!
b) Adj címet a rajznak!
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A feladat célja

Fejleszthető
kompetencia

Munkaforma

Tanácsok, ötletek

c) Foglald össze 5-10 mondatban, mire hívja fel a figyelmet a
karikatúra!
d) Keress nyomtatott vagy elektronikus forrásokban a globális
éghajlatváltozással fogalakozó karikatúrákat! Készítsetek bemutatót
vagy kiállítást az osztályban ezekből! Vitassátok meg, milyen
eszközökkel hívják fel a szerzők a figyelmet a veszélyekre!
A feladat egy karikatúra értelmezését várja el a tanulóktól. A feladat
megoldásának célja az összefüggések, ok-okozati kapcsolatok
felismerése, a környezetátalakítás következményeinek mérlegelése,
a környezettudatos magatartás iránti igény kialakítása, illetve
elmélyítése.
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
Szociális és állampolgári kompetencia
Esztétika-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Egyéni tanulói munka: fogalmak felsorolása, címadás, összefoglaló
megírása
Csoportmunka: karikatúrák gyűjtése, rendszerezése, kiállítás
szervezése
Osztálytermi munka: fogalmak rendszerezése, vita
A karikatúrát vetítsük ki projektor vagy írásvetítő segítségével.
A tanulók által felsorolt fogalmakat írjuk fel a táblára, majd közösen
rendszerezzük őket. A tanulók nevezzenek meg szempontokat a
csoportosításukhoz.
A javasolt címek közül a tanulók döntsék el, hogy melyiket tartják a
legtalálóbbnak.
Az összegyűjtött karikatúrákat PowerPoint-bemutató formájában is
bemutathatjuk. Ha kinyomtathatjuk, a képekből kiállítást is
szervezhetünk az osztályban vagy az iskola egy erre alkalmas
helyén. Ez utóbbi esetben helyezzünk el egy füzetet,
„vendégkönyvet” is a képek mellé, hogy a tanulók leírhassák a
kiállításhoz kapcsolódó észrevételeiket.

2. mintafeladat. Mit üzen a kép?
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A feladat leírása

A feladat célja

Fejleszthető
kompetencia

Munkaforma

Tanácsok, ötletek

Nézzétek meg a képet, majd oldjátok meg a feladatokat!
a) Képzeljétek magatokat a képen látható növény helyébe!
Meséljétek el, mi történt veletek! Milyen sors várhat rátok?
b) Készítsetek 5-10 kockás képregényt, amelynek vagy a kezdő
vagy a befejező kockája a bemutatott kép! Készüljön magyar és
idegen nyelvű felirat is az egyes kockákhoz! Készíthettek pár perces
videofilmet is! Adjatok címet a képregénynek, illetve a filmnek!
Tartsatok bemutatót az elkészített művekből! Legyen néhány tagú
diákszűri is, amelyik értékeli a műveket!
A feladat célja, hogy elgondolkodásra késztesse a tanulókat a
globális környezeti problémák, az éghajlatváltozás kialakulásának
okairól, várható hatásairól, következményeiről és a mérséklés
lehetőségeiről, elősegítse a kreatív, problémamegoldó gondolkodás
fejlődését, a felelős környezettudatos magatartás kialakulását.
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Esztétika-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Egyéni tanulói munka: a történet leírása, képregény vagy film
készítése
Csoportmunka: képregény vagy film készítése, bemutató szervezése,
értékelés
A képhez kapcsolódó történetet tanórán kívüli írásos feladatként is
adhatjuk. A beadott műveket a többi tanuló is ismerje meg, és
közösen értékeljük azokat.
A képregény vagy videofilm készítését adhatjuk egyéni vagy
csoportmunkában elkészítendő projektfeladatként is.
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EGY SIKERES PROJEKT BEMUTATÁSA A VÍZBUROK
TÉMAKÖRÉBEN
A SUCCESSFUL PROJECT IS THE TOPIC OF
PRESENTATION OF THE WATER SHELL
Veresné Kis Krisztina
Dobó István Gimnázium

ÖSSZEFOGLALÁS
Napjainkban, az iskolákban korábban alkalmazott ismeretközvetítési és átadási eljárások
változásokon mennek keresztül. A hagyományos keretek mellett megjelent az igény az új
pedagógiai módszerek alkalmazására, mind a pedagógusok, mind a diákok részéről. Ezek az
eljárások szétfeszítik a hagyományos iskolai kereteket, a készségek, képességek fejlesztése
nemcsak egyéni útvonalakon valósul meg, hanem közösségben, a csoportos tanulás és
tudásépítés folyamán. Iskolánkban régóta működik Természettudományos Tehetséggondozó
Műhely, amely célja, hogy a tehetséges diákok korai természettudományos és műszaki
pályaorientációját erősítsük.
BEVEZETÉS
Sokan vészharangot kongatnak, ha a természettudományi képzésről van szó. Az óraszámok
alacsonyak, a gimnáziumba kerülő diákok kedvenc tantárgyai nem a természettudományok
köréből kerülnek ki. Valamit tennünk kell annak érdekében, hogy a helyzet változzon,
szeressék és óvják a felnövekvő nemzedék tagjai a természetet, értsék a körülöttük zajló
folyamatokat és ezt a tudást tovább tudják adni gyermekeiknek is. Írásomban egy olyan
projekt bemutatására vállalkozom, amelynek tervezése és megvalósítása példaértékű lehet a
természettudományos területen dolgozó és tehetséggondozásban résztvevő kollégák számára.
Iskolám, a Dobó István Gimnázium, Eger egyik patinás barokk épületében működik 1890
óta állami gimnáziumként. 1754-ben a jezsuiták rendházaként és gimnáziumaként építették.
1773-ban a rend megszüntetése után a ciszterciek kapták meg, 1787-től pedig királyi
gimnázium. A 19. században a katonaság használta laktanyaként. Eger város
képviselőtestülete 1890-ben döntött úgy, hogy városi támogatással állami reáliskolát
működtet az épületben és az első osztályt már az 1890/1891-es tanévben beindította. Az
iskola 1921-ben vette fel Dobó István nevét. Jelenleg változatos képzési szerkezetben
működik, 4, 5 és 6 évfolyamos gimnáziumként. Korábban volt 8 évfolyamos képzési
szerkezet is, amit az önkormányzat megszüntetett, így tavaly érettségizett az utolsó osztály.
A természettudományos képzésnek nagy hagyományai vannak iskolánkban, mert 1989 óta
működik biológia tagozat, minden évfolyamon egy-egy osztállyal. Ez meghatározza diákjaink
természettudományok iránti érdeklődését és a kollégák elkötelezettségét a terület iránt. A
képzéshez kapcsolódva működtetünk tehetséggondozó műhelyt, ahol készség, képesség és
kompetenciafejlesztés folyik.
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A projekt Eger és környékének felszíni és felszín alatti vizeit dolgozta fel. Megvalósítása
másfél tanéven keresztül zajlott, hozzá anyagi segítséget az Oktatásért Közalapítvány által
meghirdetett NTP–OKA III., majd NTP–OKA II. pályázat nyújtott.
BEVÁLOGATÁS
A projektbe a Természettudományi Tehetséggondozó Műhely tagjai közül olyan diákokat
kerestünk, akiket a természettudományok több területe érdekel, megfelelően motiváltak,
alkalmasak és hajlandók elmélyülni egy-egy kutatási területen. A beválogatás során
szakember segítségével vizsgáltuk a pályaérdeklődést, a motivációt és a karriercélokat. A
kérdőíveket az intézmény gyermekvédelmi felelőse értékelte ki, majd az összesített
eredményről a tanulókat is tájékoztattuk. A kérdőívezés mellett széleskörű információgyűjtést
végeztünk: tanulóképesség-vizsgálata, tantárgytesztek eredményei, iskolai eredményesség,
osztályzatok, versenyeredmények, mérések eredményei, osztályfőnöki vélemény. A
programba kerülés alapfeltétele volt a természettudományos irányultság, ezért a
szűrővizsgálatok eredménye és a természettudományos tárgyakat oktató kollégák javaslata
alapján döntöttünk a felvételről. A tehetséggondozó műhely vezetője beszélt a tanuló
osztályfőnökével is, megismerve a tanuló szociális, tanulmányi és magatartási hátterét. A
tanulóval történt beszélgetés során ismertettük a program céljait, az elvégzendő feladatokat, a
várható eredményt. Fontosnak tartottuk a kellő motivációt, hogy a tanuló szívesen vegyen
részt a programban. A gyűjtött adatokból adatbázist hoztunk létre. Mivel a tanév során
változott a csoportban résztvevők száma, az adatbázist folyamatosan frissítettük.
A PROJEKT BEMUTATÁSA
A projekt témaválasztását az indokolta, hogy a város és tágabb környezete bővelkedik
vizekben (Eger-patak, Szent József-forrás, termálkutak, a Bükk hegység karsztforrásai). A
projekt tematikáját úgy építettük fel, hogy gyakorlatorientált legyen. Célja a környezetünkben
megfigyelhető fizikai, földrajzi, kémiai és biológiai jelenségek feltárása, a
természettudományos
és
problémamegoldó
gondolkodás
fejlesztése
gyakorlati
tapasztalatszerzés útján. Törekedtünk annak tudatosítására, hogy a környezet megismerése
mindig komplex módon, a természeti jelenségek, ok-okozati összefüggések feltárásával, több
nézőpontból szemlélve, a természettudományos tárgykörök lehetőségeit maximálisan
kihasználva történjen.

1. ábra. Műhelymunka
A tevékenykedtetés során széleskörű pedagógiai módszereket és eszközrendszert
alkalmaztunk: IKT-eszközök használata, projektmódszer, frontális bemutatás, kísérletezés és
elemzés, laboratóriumi vizsgálatok, önálló terepi megfigyelések, mérések, kísérletelemzés,
múzeumlátogatás, terepgyakorlat, terepi jegyzőkönyv készítése, laborjegyzőkönyv készítése,
hipotézisek felállítása és bizonyítása, ennek dokumentálása, bemutatók készítése (poszter,
powerpoint, tanulói kiselőadások), házi dolgozatok, bekapcsolódás tudományos
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kutatómunkába az Eszterházy Károly Főiskolán. A csoportok szervezését a feladat jellegéhez
igazítottuk, így megjelent az egyéni, a páros munka, a csoportmunka és a differenciált
csoportmunka.
A
tanulók
képességfejlesztése
személyiségfejlesztő
és
tanulás-módszertani
foglalkozásokkal megerősítve zajlott. A projekt során olyan munkaportfólió készült, amely
tartalmazza a tanári segédanyagokat, jegyzőkönyveket, tanulói feladatlapokat, tanulói
munkákat (terepgyakorlati jegyzőkönyv, laboratóriumi jegyzőkönyvek, házi dolgozatok,
mérési jegyzőkönyvek), haladási naplókat, fotókat.
A projektben résztvevő pedagógusok tudatosan fejlesztették a tanulók problémamegoldó
gondolkodását,
elemző,
szintetizáló
képességét,
matematikai
kompetenciáját,
rendszerszemléletét, manuális készségét, megfigyelőképességét, informatikai és műszaki
kompetenciáját, esztétikai érzékét, a team-munkában dolgozás képességét, a kommunikációs
képességet, a szociális konformitást, a környezettudatos magatartás képességét.
Hangsúlyt fektetünk a tanulókkal való foglalkozás során a gyengeségek fejlesztésére
(egyéni beszélgetések, biztatás, jó légkör kialakítása, kötetlenebb programok a gátlások
oldódására, személyre szabott feladatok, önkép kialakítása), ezzel elősegítve a pozitív
személyiségjegyek megerősítését.
A projekt délutáni foglalkozásai a szaktanteremben zajlottak, de elszakadtak a tanórai
keretektől és kötöttségektől. Céljuk az volt, hogy tanári háttérirányítás mellett fejlődjenek a
tanulók kompetenciái. A tanulók a laborvizsgálatok során összehasonlították a különböző
területeken vett vízminták fizikai sajátságait, kémiai összetételét, élővilágát. Az ionok
mennyisége alapján következtettek a vizek minőségére, a terület környezetszennyezésére,
majd megoldási javaslatokat tettek a vízbázisok védelmére. Terepgyakorlatokon vettek részt a
Bükk hegységben, ahol terepi megfigyeléseket végeztek (fizikai, geológiai, kémiai, fizikai
vízvizsgálatok). A Tisza-tavi szakmai kiránduláson megismerkedtek a kiskörei vízerőművel
és víztározóval, a tó élővilágával.

2. ábra. Terepen
Tanulóinknál a fejlesztendő területek meghatározása után, a gyenge oldal erősítése és az
erős oldal megerősítésére többféle módszert alkalmaztunk.
- A csoportmunka és a kapcsolatteremtő képesség erősítése érdekében a tanulók
csoportokban tevékenykedtek. A feladatleírás alapján megosztották egymás között a munkát,
megbeszélték, majd ismertették az eredményeket.
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- A megfigyelés, kísérletelemzés, adatfeldolgozás képesség fejlesztése érdekében
laborgyakorlatokat, terepgyakorlatokat tartottunk, ahol a tanulók laborjegyzőkönyveket és
terepgyakorlati jegyzőkönyvet készítettek.
- Tanulóink az IKT-eszközöket adatgyűjtésre és a tanulói produktumok elkészítésére
használták.
- Motivációjuk erősítése és látókörük szélesítése érdekében több természettudományi
területen szerveztünk előadásokat, ahol egy-egy területen dolgozó szakemberek mutatták be
kutatásaikat, így pl. Baráz Csaba (BNP): Farkasok a Bükkben és A Bükk hegység karsztvizei
és karsztjelenségei; Karátson Dávid (ELTE): Vulkánkitörések, vulkáni veszélyek, illetve
ismeretterjesztő előadásokat tartottak, mint pl. Murányi Zoltán (EKF): Látványos kémiai
kísérletek és Vida József (EKF): Látványos fizikai kísérletek.
- A műhelymunka során cél volt a tanulók esztétikai érzékének fejlesztése. A tanulók
Garay János: Balatoni kagylók című verse alapján versillusztrációkat készítettek, mikroszkópi
gyakorlatokon a látótérben látottakat lerajzolták. A munka során kiderült, hogy több tanuló
fejlett kreativitással, rajzkészséggel rendelkezik. Ezeket a tanulókat bevontuk a rajzszakkör
munkájába. Olyan alkotások kerültek ki kezeik közül, amelyekkel jelentős sikereket értek el
rajzversenyeken.
- A kommunikációs képesség fejlesztése érdekében a tanulók kísérleti bemutatókat, tanulói
kiselőadásokat tartottak. A projekt zárásaként minikonferenciát rendeztünk, ahol összegezték
a tanév során végzett munkát.
- A kutatás módszertani, adatfeldolgozási képesség fejlesztését segítette, hogy négy
tanulónk önálló kutatási témákba kapcsolódott be az Eszterházy Károly Főiskola oktatóinak
mentori támogatásával. Négy tanulónk az EKF szervezésében nyári tehetséggondozó táborban
vett részt a Matematika és a Kémia tanszéken.
Nagy eredménynek tartjuk, hogy bővült az iskola partnerkapcsolati köre, elsősorban
azokkal az iskolákkal, ahol eredményes tehetséggondozás folyik. Tapasztalatcsere céljából a
Veres Pálné Gimnázium Galilei Tehetséggondozó Műhelye 2011 tavaszán iskolánkba
látogatott. A diákok bemutatták egymásnak a tehetséggondozó műhelyben folyó munkát és
annak eredményeit. A látogatás játékos városnézéssel zárult, Egri séták nemcsak egrieknek
címmel.
Új partnerként egy svéd iskolából érkeztek hozzánk tanárok és természettudományi
specializációjú diákok tapasztalatcserére. Februártól a sikeres pályázat eredményeként
iskolánk tagja lett a Tehetségpont Hálózatnak és regisztrált tehetségpont lett.
A PROJEKT TOVÁBBÉLÉSE
Természettudományi Tehetséggondozó Műhelyünk tovább folytatja munkáját. A sikereken
felbuzdulva, külső szakmai segítő közreműködésével beindítottuk a TÖK-mozgalmat. Ez
tehetséges diákok olyan önképző köre, amely motiválja a diákokat egy-egy önálló kutatási
téma feldolgozására, neves kutatók mentori segítségével.
Reméljük, hogy a munka színvonalasabbá tételéhez meg fognak jelenni azok a pályázatok
is, amelyek anyagi segítséget nyújtanak az eszközbeszerzéshez és a szakmai munka
színvonalasabbá tételéhez.
A projektről részletesebb információ érhető el az alábbi honlapon: www.doboeger.sulinet.hu.
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IX.1. A KÉMIA EREDMÉNYEI ÉS ALKALMAZÁSAIK
UNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK — ZÖLD LESZ A KÉMIA
OUR GRANDSONS WILL SEE IT — CHEMISTRY IS
GETTING GREEN
Dibó Gábor
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
Az elmúlt évszázadban a szintetikus szerves kémia forradalmasította az életminőség
javulásának folyamatát. Egyidejűleg azonban környezetünket számos káros hatás érte azóta,
amit szintén a kémiának lehetett tulajdonítani. Elengedhetetlenné vált egy szemléletváltás a
kémikusok gondolkodásmódjában, ami a zöld kémia bevezetésével vette kezdetét.
BEVEZETÉS
Kémiai szintézis. A laboratóriumi vegyész számára ez a kifejezés új anyagok előállítását
jelenti. A szó hallatára szabadjára engedi fantáziáját. Ilyenkor kiindulási anyagok és
reagensek tucatjaira, a lehetséges reakcióutak kombinációira és bonyolult berendezések
terveire gondol. Az átlagember viszont sokszor valamilyen kárt, problémát okozó,
mesterséges emberi tevékenységet sejt vagy gyanít mögötte és képzeletében füst, láng,
robbanás, katasztrófa képei jelennek meg. Ez nem volt mindig így. A 60-as években még
arról szóltak a hírek, hogy a kémia hogyan tette jobbá, élhetőbbé ezt a földgolyót az
emberiség számára. De már voltak baljós jelek is.
NÉHÁNY PÉLDA A VEGYIPAR ROSSZ HÍRÉT KELTŐ TRAGÉDIÁKRA
1957–61 között Németországban közel 10 ezer torzszülött csecsemő jött világra. A bajt
egy új, enyhe nyugtató hatású gyógyszer a Contergan okozta. aminek hatóanyaga a talidomid.
Ez az egyszerű aminosav-származék egy királis vegyület. Ez azt jelenti, hogy kétféle
sztereoizomer formájában létezik, amelyek úgy viszonyulnak egymáshoz, mint ahogy a jobb
kéz viszonyul a balhoz. Hátborzongató belegondolni, hogy ilyen parányi különbség okozza,
hogy az egyik vegyület gyógyít, a másik ártatlan gyermekeket és családjaikat nyomorít meg
egész életükre. Ki volt a hibás? Arra lehetett számítani, hogy a két sztereoizomer biológiai
rendszerben nem egyformán viselkedik, de hogy ekkora legyen az eltérés, arra a korábbiakban
még nem volt precedens. A tanulságot gyorsan levonták: ha egy gyógyszerjelölt molekulának
van tükörképi párja, akkor mindkettőt ugyanolyan vizsgálatoknak kell alávetni.
A DDT (diklór-difenil-triklóretán) rovarölő hatása már 1939 óta ismeretes volt. A svájci
Paul Hermann Müller ismerte fel, hogy a DDT igen hatásos kontaktméreg az ízeltlábúak
számára, ezért 1948-ban neki ítélték az orvosi Nobel-díjat. A szer hamar olcsó nagyipari
termék lett. A második világháború közepétől alkalmazták és nagy szerepe volt abban, hogy a
malária és a tífusz terjedését sikerült megfékezni, s így emberéletek százezreit megmenteni.
1962-ben (nem sokkal a talidomid botrány kitörése után) az akkor már befutott írónő, az
amerikai biológus Rachel Carson, megjelentette Csendes Tavasz (Silent Spring) c. könyvét,
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amelyben drámai összefüggést mutatott ki a DDT felelőtlen és pazarló alkalmazása és a
környezeti károsodások között. A rovarölő szerek felesleges és kontrolálatlan permetezését
tette felelőssé a tengeri élőlények, köztük számos halfaj, valamint a táplálkozási láncban
fölöttük álló ragadozó madarak hirtelen és megmagyarázhatatlan pusztulásáért. Könyve,
természetesen, az ipari szakemberek dühödt tagadását váltotta ki. A nemzetközi közvéleményt
ennek ellenére nagyon felkavarta ez a magyar nyelven is megjelent könyv, amelynek
hitelességét számos, később bekövetkezett ipari baleset, katasztrófa is alátámasztani látszott.
Lehetett vitatkozni Rachel Carsonnal, de az bizonyos, hogy politikusi körökben is nagy
visszhangra talált ez a tanulmány. Nem véletlen, hogy a Nixon kormányzat 1970-ben
létrehozta az amerikai Környezetvédelmi Hivatalt (US Environmental Protection Agency) és
azóta folyamatosan szigorú törvényekkel, határozatokkal szabályozzák a környezetvédelmet
az Egyesült Államokban, és hamarosan így tettek minden fejlett országban is.
Ennek ellenére a balesetek, tragédiák folytatódtak. A jéghegy csúcsa az emberiség
történetének legnagyobb vegyipari balesete, amely 1984. december 2-3-án India közepén,
Bhopalban (Madhya Pradesh állam) működő amerikai Union Carbide Ltd. gyárában
következett be. Ennek során, karbantartás közben, halmozott emberi hibák következtében, egy
42 tonna kapacitású metil-izocianátot tartalmazó reaktor robbant fel. A tartály teljes tartalma
kikerült a levegőbe, amit a kedvezőtlen széljárás a közel kétmillió lakosú város fölé vitt. A
hivatalos jelentések szerint a közvetlen halálos áldozatok száma 3787 volt, és összességében
mintegy 558 ezren részesültek orvosi ellátásban a balesettel összefüggésben. A felsoroltakon
kívül még számos ipari baleset, környezetszennyező esemény történt azóta. Ide sorolható a
magyarországi cianidszennyeződés, a vörösiszap-ömlés és a paksi meghibásodás is.
A MEGFELELŐ KOMMUNIKÁCIÓ JELENTŐSÉGE
Ezek és a hozzájuk hasonló események jelentős mértékben hozzájárultak a vegyipar rossz
megítéléséhez. A jelenség leírására először Don Mackinnon, a Ciba-Geigy igazgatója
használta a kémiautálat (chemophobia) kifejezést [1]. A kemofóbia definíciója röviden: az a
szinte spontán negatív reakció, amit a kémia vagy vegyipar szavak kiváltanak az
átlagemberből (‘…the almost spontaneous negative response that occurs when people hear
the words chemicals and chemical company…’). Sajnálatos módon sokkal kisebb publicitást
kap, hogy az érintett illetve a hozzá hasonló cégek azonnal levonják a tanulságokat és a
környezet védelme érdekében megsokszorozzák erőfeszítéseiket, befektetéseiket a hasonló
balesetek megelőzése érdekében, hogy csökkentsék a környezetszennyezés kockázatát. Ahhoz
azonban, hogy ennek híre eljusson az átlagemberekhez is, elengedhetetlen a megfelelő
kommunikáció. Azonban ennek sikeres megvalósítását a természettudományos műveltség
döbbenetes hiánya – a vegyipar szempontjából igen sajnálatos módon – még a fejlett
országokban is gátolja.
Nekünk vegyészeknek, vegyészmérnököknek és kémiatanároknak az is a feladataink közé
tartozik, hogy a tévhiteteket eloszlassuk és meggyőzzük a laikusokat a kémia
nagyszerűségéről és nélkülözhetetlenségéről. Egy brit pszichológus, Lynn Frewer (Institute of
Food Research, Reading, UK) tanulmányában rámutatott, hogy az észlelési folyamatban az
átlagember hajlamos túlbecsülni az apróbb veszélyforrásokat, ugyanakkor alábecsüli a
nagyobbakat; a tanult szakember viszont sokkal reálisabban méri fel a helyzetet. Frewer
megállapításai világosan mutatják, hogy mekkora jelentőséggel bír az átlagemberrel
folytatott, közérthető stílusú kommunikáció.
Nem lehet megfeledkezni arról sem, hogy a szintetikus vegyipar fejlődése tette lehetővé,
többek között, hogy új és hatásosabb gyógyszerek álljanak rendelkezésünkre, hogy soha nem
látott új anyagok (szupravezetők, félvezetők, foto- és termokróm anyagok,
folyadékkristályok, polimerek, katalizátorok stb.) terjedjenek el, amelyek szédületes
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tempóban, közvetve vagy közvetlenül megváltoztatták életünket. A szintetikus szerves kémia
óriási fejlődésen ment keresztül. 1990-ben 10 millió különböző szerves molekulát tartottak
számon, ma már ez a szám meghaladja az 50 milliót! Ugyanakkor a legnagyobb toxikus
vegyületeket regisztráló amerikai adatbank (US Toxics Release Inventory) mindössze 600
mérgező anyagot tart nyilván, míg a világ vegyipara tonnás tételekben mintegy 100 ezer
vegyületet állít elő!
A ZÖLD KÉMIA KIALAKULÁSA ÉS ALAPELVEI
A veszély és az annak való kitettség együttesen jelentik a valós kockázatot. A kémikusok
felelőssége ennek a kockázatnak a felismerése, másokkal való megismertetése, ill. kezelése.
Az ökoszféra (ami nem más, mint a bioszféra és a hozzátartozó élettelen környezet) védelme,
fenntartása komoly kihívást jelent a jelen generáció számára. Ez vezetett egy új, komplex
gondolkodásmód és szemlélet kialakulásához, amit zöld kémiának neveznek. A zöld kémia
kifejezést Paul T. Anastas javasolta először 1991-ben. A zöld kémia, a szintézis/gyártás során
felhasznált minden anyag tudatos megválasztását, a körülmények gondos tervezését, a
termelést és felhasználást irányító elvek egységes alkalmazását és mindezek környezetünkre
gyakorolt hatásának vizsgálatát foglalja magába (1. ábra).

1. ábra. A zöld kémia 12 pontja [2]
A zöld kémiai elvek következetes alkalmazásának eredményeként várhatóan megszűnik
vagy minimumra csökken a környezetre veszélyes anyagok előállítása és felhasználása. Az
emberiség jövője szempontjából olyan fenntartható fejlődés elérése a cél, amely biztosítja a
legalább ugyanilyen, de inkább még jobb életminőséget a következő generációk számára.
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A vegyipar teljes egészében szénforrásokra épül, amit jelenleg a kimerülőben levő fosszilis
nyersanyagokból nyer. A jövő feladata ezeknek a teljes kiváltása fenntartható
nyersanyagokkal. Hasonló súllyal szerepel a vegyipar által megtermelt óriási mennyiségű
hulladék kezelése. Erre a zöld kémiai válasz a prevenció, azaz nem a hulladékfeldolgozását
kell megoldani, hanem a hulladék keletkezését kell megakadályozni.
A másik nagy feladat a zöld kémia számára az üzemanyag- és energiatermelés megoldása.
Itt is a fosszilis energiahordozókat kell kiváltani fenntartható, megújuló forrásokkal. Ilyenek
lehetnek például a szénhidrátok. Ezeknél azonban egy fontos etikai szempont merül fel: csak
olyan szénhidrátokat lehet ilyen célokra használni, amelyek termelése, felhasználása nem
veszélyezteti az élelmiszerellátást.
EGY LEHETSÉGES „ZÖLD” ÜZEMANYAG
Az ELTE Kémiai Intézetében Horváth István Tamás és kutatócsoportja [3] szerint a
fenntartható folyékony üzemanyag legfontosabb jellemzőinek ideálisan megfelel a
gyümölcsökben előforduló és élelmiszeradalékként is gyakran használt γ-valerolakton (GVL).
Ez az egyszerű vegyület a jövőben kiválthatja a fosszilis eredetű anyagokat mind az
energiahordozók, mind pedig a széntartalmú alapanyagok termelésében.
A GVL megújuló nyersanyagból (biomasszából) előállítható anyag, amely nagy
mennyiségben is biztonságosan tárolható, szállítható. Számos további kedvező tulajdonsággal
is rendelkezik. Jellegzetes, gyümölcsös illata alapján könnyen felismerhető. Vízzel elegyedik,
biológiai úton lebomlik; alacsony olvadáspont (–31 °C) és magas forráspont (207 oC)
jellemzi. Gőznyomása alacsony; nem képez mérhető mennyiségű peroxidot nyitott
atmoszférában; üvegedényben történő több hetes tárolás után sem, amely a nagyvolumenű
felhasználását is biztonságossá teszi. A GVL és az etanol üzemanyagadalékként történő
összehasonlító vizsgálata nagyon hasonló tulajdonságokat mutatott. Ugyanakkor a GVL
könnyen és kisebb ráfordítással nyerhető ki, mert – az etanoltól eltérően ––vízzel nem képez
azeotrópot. Jelenleg (többek között) azon dolgozunk, hogy megoldjuk a növényi eredetű,
nemehető szénhidrátokból képződő biomasszából történő gazdaságos GVL-termelést [4].
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MI JÓT ÉS ROSSZAT NYÚJTANAK AZ ÚJ
FÉNYFORRÁSOK?
WHAT ARE THE ADVANTAGES AND DIADVANTAGES OF
THE NEW LIGHT SOURCES?
Riedel Miklós
ELTE TTK Kémiai Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Európai Unió rendelete alapján 2009-től fokozatosan kivonják a forgalomból az
izzólámpákat. Helyettük más fényforrások (kompakt fénycső, halogénlámpa, LED stb.)
elterjedése várható. Az új fényforrásoknak a nyilvánvaló energiatakarékosság mellett néhány
hátrányos tulajdonsága is van. A világítástechnikai váltásnál ezt is figyelembe kell venni. A
fényforrásokkal kapcsolatos egyes kérdések színesíthetik a kémiaoktatást is.
BEVEZETÉS
Az Európai Unió rendelete alapján 2009-től fokozatosan kivonják a forgalomból az
izzólámpákat, és megszüntetik a gyártásukat is. 2011-ben forgalmazzák utoljára a 60 W-os
izzókat, 2012 végén már az ennél kisebb teljesítményű izzólámpákra is vonatkozik a tiltás.
Nem vonatkozik ez a speciális (pl. a műszerek megvilágítására használt) izzókra. A
rendelkezés oka az energiatakarékosság és a CO2-kibocsátás lehetőség szerinti csökkentése.
Az izzólámpák hatásfoka ugyanis meglehetősen rossz, a felhasznált energiából csak
maximum 5% jut világításra, 95%-ból hő fejlődik. Ez a korlátozás elsősorban a háztartásokat
érinti, mert a közvilágításban, az irodák, tantermek, közintézmények, áruházak világítására
már régen nem izzólámpát, hanem rendszerint a jól ismert hosszú fénycsöveket használják, az
utcákat pedig nátriumlámpával világítják. Az más kérdés, hogy a modern háztartások
elektromosenergia-fogyasztásának csak talán tizede fordítódik világításra. Az izzólámpákat
más típusú fényforrások, a kompakt fénycső, a LED váltja fel, a közvilágításban pedig az
ismert, sárga fényt adó nátriumlámpák mellett az ún. fémhalogén lámpák.
A fényforrások hatásfokát az egységnyi befektetett teljesítményre jutó fényárammal fejezik
ki, mértékegysége lumen per watt (lm/W). Ezzel az adattal hasonlíthatók össze a
hagyományos és az azt felváltó újabb fényforrások. Az új fényforrásoknak a nyilvánvaló
energiatakarékosság mellett, néhány hátrányos tulajdonsága is van. A világítástechnikai
váltásnál ezt is figyelembe kell venni.
MESTERSÉGES FÉNYFORRÁSOK
Az emberi szem érzékenysége a napfényhez igazodik. A Nap kb. 6000 K-es hőmérsékletű
fekete testnek megfelelő folytonos spektrumot sugároz. Ennek van ultraibolya, látható és
infravörös tartománya, de intenzitásának maximuma a látható hullámhossztartomány (380 –
700 nm) közepén van. A szemünk ennek megfelelően az 555 nm hullámhossznál a
legérzékenyebb. Minél magasabb egy izzó test hőmérséklete, annál kevesebb vörös fényt (és
infravörös sugárzást), és annál több, a kékes tartományba eső, rövidebb hullámhosszú fényt
bocsát ki. A fényforrások színét azzal a hőmérséklettel is jellemezni lehet, amilyen
492

Kémia - A kémia eredményei és alkalmazásaik
hőmérsékletű fekete test sugárzásának felel az meg. Ez az adat a színhőmérséklet. Pl. a 3000
K színhőmérséklet egy 3000 K-en izzó test fénye színének felel meg. A régi korok
mesterséges fényforrásai: a gyertya, a petróleumlámpa, a gázlámpa, a karbidlámpa fényét az
izzó szénszemcsék adják. Az éghető anyag csak részben ég el, jó része csak krakkolódik,
szénszemcsék keletkeznek, ez a korom a lángban lebeg, és a láng hőmérsékletére hevülve
feketetest-sugárzóként működik. A hőmérséklet mintegy 1500 oC, azaz a színhőmérséklet kb.
1800 K. Az ilyen fényt, mivel abban a spektrum vörös tartománya dominál, sárgásnak látjuk.
A fényforrások fényerősségét sokáig a közönséges gyertyák fényével hasonlították össze, a
fényerősség SI mértékegységének neve (kandela, cd) is erre emlékeztet [1].
IZZÓLÁMPA
A mesterséges világítás modern kora az izzólámpákkal [2] kezdődött a 19. század végén, a
Thomas Edison és Joseph Swan által feltalált és jó negyedszázadig egyeduralkodó szénszálas
izzóval. Ennek az alacsony izzási hőmérséklet következtében sárgás fénye volt, az
élettartamát a technikai lehetőségek mellett gazdasági megfontolásból is kb. 1000 órára
állították be. Ez az adat a modern izzólámpákra is érvényes. Edison izzólámpája jól világított,
de nagyon rossz volt a hatásfoka, rengeteg áramot fogyasztott. Az izzólámpa fénykibocsátása
a hőmérséklet növelésével rohamosan javul. A szén izzószál előnytelen tulajdonságai
(alacsony izzási hőmérséklet, erős szublimáció, törékenység) miatt később a fémszálas
izzólámpák kifejlesztésére és gyártására tértek át. A lámpák előállításához a magas
olvadáspontú fémek jöhetnek számításba (olvadáspontok: platina 1767 oC, molibdén 2623 oC,
tantál 3017 oC, ozmium 3033 oC, volfrám 3422 oC), ezek közül a volfrámnak és az
ozmiumnak van gyakorlati jelentősége [3, 4].
Az izzószálat az oxidációtól üvegbúra védi, amelyben korábban vákuum volt, később
nemesgázokat, ill. nitrogént használtak/használnak töltőgázként (Irving Langmuir, 1913). E
gázok ugyanis erősen lecsökkentik a fémszál párolgását, és így a szálat magasabb
hőmérsékletre lehet hevíteni, ami jobb hatásfokot és fehérebb, a napfényhez jobban közelítő
fényt eredményez. Az izzólámpákban általában 2700 K körüli a szál hőmérséklete. A
szénszálas izzólámpa hatásfoka 1,4 lm/watt volt, a volfrámszálas izzóé 10–15 lm/watt. Az
első volfrámszálas izzólámpát a magyar Just Sándor [5] és munkatársa, a horvát Hanaman
Ferenc készítette (1905). E találmány alapján – később sokrétűen továbbfejlesztve, átalakítva
– készültek az izzólámpák. A vékony volfrámszál előállítása a kiindulási vegyületből
(scheelit, CaWO4) nehézkes kémiai és fizikai művelet. A dróthúzás technikáját William
Coolidge oldotta meg (1910). Az izzólámpa tökéletesítéséhez további magyar tudósok is
hozzájárultak, Millner Tivadar és Tury Pál szabadalma (1931) [6] alapján – K, Na, Si, Al
hozzáadásával – készül ma is a világ minden táján a volfrám izzószál, amelyből a jó hatásfokú
dupla spirál is előállítható.
AZ IZZÓLÁMPÁK HATÁSFOKÁNAK NÖVELÉSE
Az izzólámpák hatásfokának javítása régóta komoly szakmai feladat. Az egyik első
megoldás Bródy Imre nevéhez fűződik (1936) [7]. Az izzólámpa hőmérsékletét meg lehet
emelni akár 3300 K-re is, ha töltőgázként nem argont (Ar = 40), hanem a jóval nagyobb
atomtömegű (Ar = 84), ezért rosszabb hővezető kriptont alkalmazzák. A kriptonnal töltött
izzólámpa hatásfoka jobb, és szebb, a napfényhez közelebb álló (kevésbé sárgás) fénye van.
Hátránya az, hogy a kripton drága anyag.
Még magasabb izzási hőmérséklet és így még jobb hatásfok érhető el az ún.
halogénlámpákkal. Ezek tulajdonképpen volfrámszálas izzólámpák, a töltőgázhoz (pl. a
viszonylag nagy nyomású kriptonhoz) kevés halogéngázt, rendszerint brómot is adagolnak. A
szublimációval a gáztérbe került volfrám a brómmal volfrám-bromidot képez. A volfrám-
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bromid viszont a gáztérnél magasabb hőmérsékletű helyen, azaz magán az izzószálon
disszociál, és elemi volfrám keletkezik.
W(s)  W(g)
W(g) + nBr  WBrn

szublimáció
gázfázis, hidegebb hely

WBrn  W(s) + nBr volfrámszál, melegebb hely
A kémiai ciklus tehát mintegy megfogja a párolgó fémet, és visszaszállítja azt az
izzószálra. Ez a folyamat tehát magasabb hőmérsékletű izzítást (akár 3200 – 3400 K-t) is
lehetővé tesz. A magas hőmérséklet miatt az ilyen izzókat kicsi, hőálló kvarcburába szerelik,
ezért gyakran kvarcizzónak is nevezik. Az ilyen izzólámpa hatásfoka mintegy duplája a
„hagyományos” izzólámpáénak (24 lm/W), ezért ezekre nem érvényes az EU tiltása. Újabban
nemcsak kis csövek alakjában, hanem a hagyományos lámpafoglalatokba becsavarható
formában is gyártják.
GÁZKISÜLÉS, FÉNYCSŐ
Nemcsak izzó szilárd testtel, hanem gázkisüléssel is lehet fényt kelteni. Az atomok
elektronburkában az elektronok energiaközléssel magasabb energiaszintre juttathatók. Ez a
gerjesztett állapot rövid időn belül megszűnik, az atom az energiaszintek közötti
energiakülönbséget fény formájában bocsátja ki. A fény spektrális összetétele az atom
fajtájától függ, ha kicsi a gáznyomás, a spektrum vonalas (azaz egyáltalán nem hasonlít a
napfényhez). Az ilyen fényforrás színét az alkalmazott gáz határozza meg (pl. neon – vörös,
argon – kék, hélium – rózsaszín, nitrogén – sárgás rózsaszín). A jelenség jól használható a
reklámcsövekben, de lakóterek, irodák stb. mesterséges megvilágítására alkalmatlan.
A gázkisülési csövek energiaátalakítási hatásfoka jó, bár nagy arányban keletkezik
ultraibolya (UV-) sugárzás is. A régóta ismert hosszú fénycső (fluoreszcens cső, tévesen
neoncső, mert a neonhoz semmi köze sincs) viszont éppen ezt az UV-sugárzást hasznosítja
[8]. A fénycsőben alacsony nyomású higanygőz van, ami elektromos árammal való gerjesztés
hatására a látható fény (405, 436, 546, 577 nm) mellett sok UV-fényt (253,7 és 365 nm) is
kibocsát. A 253,7 nm-es hullámhosszúságú ultraibolya sugárzást a bura falára felvitt fénypor
[9] segítségével látható fénnyé alakítják. A fényporok leggyakrabban átmeneti- vagy
ritkaföldfém (d-, ill. f-mező) vegyületek, többnyire oxidok, szulfidok, halidok és szilikátok.
Az alapvegyületen kívül gyakran tartalmaznak még igen kis koncentrációjú (néhány ppm-nyi)
szennyező anyagot (aktivátort) is. Ez módosítja a kibocsátott fény színét. Ilyen anyagok:
Y2O3:Eu – vörös színű fény, MgAl11O19:(Ce,Tb) – zöld színű fény, BaMgAl10O17:Eu – kék
színű fény (az aktivátort a kettőspont után jelölik). A fénypor az UV-sugárzás hatására
gerjesztett állapotba kerül, amiből az alapállapotba való visszatérésekor fényt sugároz ki
(fluoreszcencia). A kibocsátott fény energiája kisebb, mint a gerjesztésé, és így az a látható
tartományba esik.
A fénycső jellegzetessége, hogy a kibocsátott fény spektruma nem folytonos, hanem
vonalakból áll, és jól megfigyelhető benne a higany által a látható tartományban kibocsátott
kékes-zöldes árnyalatú fény is (1. ábra). Az anyagok (elektronszintek) célszerű
kiválasztásával az izzólámpához hasonló – de azt el nem érő színvisszaadású – fényforrás
készíthető, és a szín(hőmérséklet) is befolyásolható. A fénycső energiahasznosítása jó, az
izzólámpáénak mintegy négyszerese (60 – 95 lm/W).
KOMPAKT FÉNYCSŐ
A fénycsövek egy változata az izzólámpák kiváltására javasolt és forgalmazott kompakt
fénycső. A fényforrást manapság gyakran hibásan „energiatakarékos izzónak” nevezik, holott
szó sincs izzólámpáról, hanem a gázkisülés és fényporgerjesztés útján előállított fényről. A
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működéshez szükséges, megfelelő hosszúságú gázkisülési csövet különböző alakúra (egyenes,
spirális) hajlítják meg, így mérete kisebb lesz, jobban igazodik a mindennapos használatához.
A hosszú fénycsövek két hibáját, a lassú begyújtást és a váltóáramnak megfelelő vibrálást
elektronikus előtéttel oldják meg, ez található a lámpák vaskos foglalatában. A kompakt
fénycső megítélésénél figyelembe kell venni az előnyeit és a hátrányait is [10].
Az izzólámpánál jelentősen jobb a hatásfoka, a fényhasznosítás 50-70 lm/W, tehát valóban
energiatakarékos fényforrásról van szó. Ez egyben azt is jelenti, hogy működés közben kisebb
a hőfejlődés. Az élettartam az izzó 1000 órájával szemben elvben több ezer óra is lehet, de ezt
nem maga a kisülési cső, hanem inkább az azt kiszolgáló elektronika minősége szabja meg. A
kompakt fénycső színe (színhőmérséklete) is beállítható a megfelelő összetételű fényporral.
Így hidegebb és melegebb fényhatást is elérhetünk az igényeknek megfelelően. A cső diffúz
megvilágítást eredményez, ez néha kellemesebb a szemnek különösen a halogénlámpák éles,
pontszerű fényével összehasonlítva.
A kompakt fénycsövek kevés 365 nm hullámhosszúságú UV-sugárzást is kibocsátanak,
annak ellenére, hogy ezt az üvegbúra jelentősen lecsökkenti. Ez ugyan kevéssé ártalmas, de az
egészségügyi óvatosság nem árt, és kényesebb tárgyakra (pl. akvarell festményekre) káros
lehet. Érdekes és nem kellemes jelenség, hogy az UV-sugárzás vonz bizonyos rovarokat, ami
a szobában, nyitott ablaknál zavaró lehet.

1 ábra. A fénycső jellegzetes spektruma a jól látható Hg-vonalakkal
A fénycsövek komoly hátránya azok rossz színvisszaadása, ami a nem folytonos, hanem
vonalas-sávos színképből és annak nem megfelelő intenzitáseloszlásából ered (1. ábra). A
színkép egyenletességét az Ra index-szel jellemzik. A színvisszaadási index megadja, hogy
valamely fényforrás által elérhető megvilágítás színeiben mennyiben tér el a fekete test
sugárzásától. Az érték 0 és 100 közé esik, a volfrám izzólámpák Ra indexe megközelíti az
ideális 100-as értéket, a fénycsöveknél ez az adat 50–85 (1. táblázat). A fénycsöveknél
gyakran egy kódszámmal megadják a színhőmérsékletet és az Ra értéket is, pl. a 830-as adat
T = 3000 K és Ra = 80 értékeket jelent.
Figyelembe kell venni azt is, hogy a csövek higanyt tartalmaznak. Egy kompakt
fénycsőben 4–5 mg Hg van, az újabb, higanymentesnek mondott változatokba is 1,0–1,5 mg
Hg van töltve. A fénycső addig ártalmatlan, amíg össze nem törik, akkor azonban veszélyes
hulladék. Különös ellentmondás az, hogy néhány éve az EU betiltotta a higannyal töltött
hőmérők használatát, ugyanakkor szorgalmazza a kompakt fénycsöveket. Az elektronikában
működő 40 kHz-es váltófeszültség zavarhat más elektronikus eszközöket (pl. rádió), és
bizony a begyújtás után sem azonnal működik a lámpa a teljes fényintenzitással. Az
izzólámpával való, gyakran hangoztatott gazdasági összehasonlítás (beszerzési és
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üzemeltetési ár) nehezen megítélhető kérdés. Tény, hogy a minőség döntően függ az
elektronika minőségétől.
1. táblázat. Fényforrások hatásfoka és színvisszaadása
gyertya
izzólámpa, 100 W-os
halogénizzó
hosszú fénycső
kompakt fénycső
nátrium kisülési lámpa
fémhalogén lámpa
LED, fehér
elméleti maximum, 555 nm-es zöld fény

lm/W
0,3
10 - 15
20 - 25
70 – 95
60 – 80
85 – 150
65 – 115
10 – 150
683

Ra
100
100
50 – 85
50 – 85
25
65 – 90
0

NAGYNYOMÁSÚ GÁZKISÜLŐ LÁMPA
Közvilágításra elterjedtek a nagynyomású gázkisülési csövek [11]. A higanylámpa az
egyik legrégebbi változat, színe csúnya, zöldes sápadt fehér. Fényhasznosítása kb. 50 lm/W.
Közvilágítási célra használják a nagynyomású nátriumlámpát, elsősorban gazdaságossága
(130 lm/W) és magas élettartama miatt. Működése során a nátrium D-vonala jelentősen
kiszélesedik, így a színe fehéres narancssárga, de a színvisszaadása gyenge. A fémhalogén
lámpában különböző fémek jodidjai vannak (NaI, ScI3, InI3, DyI3, TlI, HoI3). Ezek a fémek is
részt vesznek a gázkisülésben, így a sok-sok spektrumvonal együttese jó, fehér fényt
eredményez. A fényhasznosítás: 90110 lm/W. A nagynyomású lámpák kezelése nehézkes,
így nem alkalmasak háztartásban való használatra.
LED
A fényemittáló diódák (világító dióda, Light Emitting Diode LED [12]) világítástechnikai
alkalmazása csak most van elterjedőben. Az elektron-lyuk rekombináció következtében
energia szabadul fel, amely meghatározott hullámhosszúságú fény formájában sugárzódik ki.
A szín a félvezető szerkezetétől, minőségétől függ. Fehér fényt vagy 3 (vörös, zöld és kék)
LED összeépítésével, vagy a fénycsövekhez hasonlóan fényporral (Y3Al5O12:Ce3+) lehet
elérni. A hatásfok már most is jó (30  60 lm/W), de a folytonos fejlesztés során már 150
lm/W-os kiváló hatásfokot is elértek. Egy-egy dióda csak kevés fényt bocsát ki, ezért több
tízet építenek össze egy foglalatba, és ennek következtében a mindennapi világításhoz eléggé
furcsa benyomást keltenek. Sajnos itt is elterjedt a hibás szóhasználat „LED izzó”, holott itt
szó sincs izzásról, izzólámpáról.
A FÉNYFORRÁSOK ÉS A KÉMIAOKTATÁS
A fényforrások és a kémia kapcsolata sokrétű, és alkalmat adhat a kémiaoktatás
színesítésére is, elegendő csak Faraday klasszikus cikkére hivatkoznunk [13]. A lámpák
különböző típusaiban alkalmazott elemek szinte az egész periódusos rendszert lefedik, ezáltal
lehetőség van a szervetlen kémia szinte bármely részénél a gyakorlati életre való hivatkozásra.
A halogénlámpák kémiai folyamata a mindennapi életből vett példa lehet a megfordítható
(nem pedig „egyensúlyi”!) folyamatokra. Kis ügyességgel, akár egy CD lemez, mint optikai
rács és egy fénycső felhasználásával kiválóan szemléltethető a vonalas színkép a higany
példáján (két kék, egy zöld és egy narancssárga vonalat különíthetünk el). Az atomok
elektronszerkezetének tanításánál hivatkozott hidrogén a gázkisülési csövekben rendkívül
ritka.
496

Kémia - A kémia eredményei és alkalmazásaik
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://hu.wikipedia.org/wiki/Kandela
2. http://hu.wikipedia.org/wiki/Izz%C3%B3l%C3%A1mpa
3. http://www.kfki.hu/chemonet/hun/eloado/kemia/izzo.html
4. http://www.kfki.hu/chemonet/hun/eloado/kemia/izzo2.html
5. http://hu.wikipedia.org/wiki/Just_S%C3%A1ndor
6. http://hu.wikipedia.org/wiki/Millner_Tivadar
7. http://hu.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B3dy_Imre
8. http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nycs%C5%91
9. http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nypor
10. http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp
11. http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyforr%C3%A1s
12. http://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%ADt%C3%B3_di%C3%B3da
13. http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/karacson/gyertya.html
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NANOTECHNOLÓGIA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
NAOTECHNOLOGY – FOR STUDENTS
Sinkó Katalin
ELTE TTK Kémiai Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
Jelen ismertető a nanoszerkezetek (nanaoszemcsék, nanoszálak, nanorétegek és nanopórusos
rendszerek) közül a nanorészecskék előállítására koncentrál, mivel a nanotechnológiát ezek a
rendszerek reprezentálják a legelterjedtebben, legközérthetőbben. A nanorészecskék
oldattechnikán alapuló szintézisét két, széles körben alkalmazott példával lehet megvilágítani:
a lecsapásos technikával és a szol-gél módszerrel.
BEVEZETÉS
A nanotechnológia mai értelmezését a következőkben lehet összefoglalni: A
nanotechnológia
nanoszerkezetek
létrehozásával,
átalakításával,
felhasználásával
foglalkozik. A nanotudomány a nanométer mérettartományba eső anyagok és szerkezetek
olyan jelenségeinek tanulmányozását jelenti, amelyek jelentősen különböznek a
makroszkopikus testek tulajdonságaitól.
Néhány adat, amely jellemzi a nanotechnológia elterjedtségét a jelenlegi ipari termelésben,
fejlesztésben. A Project on Emerging Nanotechnologies jelentése szerint évente kb.
megduplázódik azon termékek száma a világon, amelyek előállítása során nanotechnológiát
alkalmaznak (2010), pl. ruházati termékek, kozmetikai cikkek, ékszerek, sportfelszerelések,
számítástechnikai eszközök, gyógyszerek, táplálék-kiegészítők stb. gyártásánál. A Lux
Research becslése szerint 2010-ben világszerte összesen 12,4 milliárd dollárt költöttek
nanotechnológiai kutatásokra és fejlesztésekre, s ez 30%-os növekedés 2009-hez képest.
2014-re 2,6 billió dollárra nőhet a világban az ilyen módon előállított termékek forgalma,
mely az összes előállított termék 15%-át jelentheti.
Jelen ismertető a nanoszerkezetek (nanaoszemcsék, nanoszálak, nanorétegek és
nanopórusos rendszerek) közül a nanorészecskék előállítására koncentrál, mivel a
nanotechnológiát ezek a rendszerek reprezentálják legelterjedtebben, legközérthetőbben.
A NANOSZEMCSÉK SZINTÉZISE
A nanorészecskék mérete 1 nm-től 50-100 nm tartományig terjed és nagy felület / térfogat
aránnyal rendelkeznek. Nanomérettartományban az anyagok egyes fizikai és/vagy kémiai
tulajdonságai alapvetően különböznek az anyagok tömbi tulajdonságaitól. A méretcsökkenés
a felületi energia megváltozásához, a felületi atomok, molekulák reakciókészségének
növekedéséhez vezet. A méretcsökkenés másik eredménye az elektronszerkezet
megváltozása. Megváltozhatnak például a félvezető, optikai, mágneses és mechanikai
tulajdonságok. A megváltozott tulajdonságokat legegyszerűbben, leglátványosabban
színváltozással lehet bemutatni. Egy ókori példa (Lükurgosz-kehely, i.e. IV.) jól szemlélteti a
nanoméretekből eredő színváltozást. Ráeső fényben a visszaverődő fény olajzöldnek mutatja a
kelyhet, belülről megvilágítva pedig pirosnak. A Lükurgosz-kehely alapanyaga szilikátvázban
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szétoszlatott arany, ill. ezüst nanorészecskékből áll. Belülről megvilágítva a fény ezeken a
részecskéken szóródik. A fényszóródást alapvetően a részecskék mérete szabja meg.
A kémikus feladata a nanotudományban leggyakrabban a nanorendszerek szintézise. A
szintézis legkomolyabb problémája az, hogy ezek a nagy felület / térfogat arány
következményeként nagy felületi szabadenergiával rendelkeznek, s ezért instabilak, és a
termodinamikai hajtóerő a részecskék aggregációjához vezet. Nanoporok mind kémiai mind
fizikai módszerekkel előállíthatók. A fizikai módszerek a nagyobb méretek felől aprítással (pl.
lézeres őrléssel, porlasztással) próbálják elérni a nanoméreteket. A kémiai technikák általában
homogén rendszerek (leggyakrabban oldatok) részecskéinek halmozódásán, kondenzációján
alapulnak. A nanorészecskék előállítása két kémiai úton lehetséges: gócképződés és
növekedés kinetikus kontrollja vagy „nanotartály” (micellák, sejtek, nanopórusok,
rétegszilikátok) alkalmazása révén. Gázfázisú szintézis technikák pl. a kémiai gázfázisú
kondenzáció (CVC), a plazma porlasztás vagy a lézeres pirolízis. A leghatékonyabb
módszerek a nukleáció / részecskenövekedés sebesség-arányának szabályozásán alapulnak. A
szabályozás legkönnyebben folyadék-fázisban valósítható meg. A folyadékfázisú szintézis
technikák közé tartozik a szol-gél módszer, a lecsapásos technika, a mikroemulziós eljárás, a
hidro- és szolvotermális út vagy a mikrobiológiai előállítások. Ezek közül a lecsapásos
technika és a szol-gél módszer a legelterjedtebb és a legkönnyebben feldolgozható
középiskolások számára is.
Lecsapásos technika – irányított szintézis
A lecsapásos technika során lecsapószer (rendszerint bázisok, karbonátok, oxalátok)
segítségével csapadékot képeznek, általában vizes közegben. A csapadékképződésre
vonatkozik a Weimarn-szabály: a részecskeméretet a gócképződés és a gócnövekedés
sebessége, ill. ezek aránya határozza meg. A sebesség nemcsak a koncentrációtól, hanem a
keletkező csapadék oldhatóságától is függ. A csapadékkiválást az oldattechnikának
köszönhetően sok paraméterrel lehet befolyásolni: a kiindulási anyagok, a lecsapószer,
felületaktív anyagok alkalmazása, koncentráció, pH stb. segítségével. Három példa
reprezentálja a felsorolt paramétereket: oldószerhatás (1. ábra), a kiindulási anyagok, a sók
anionjainak hatása (2. ábra) és a harmadik a lecsapószer és a pH-hatás (3. ábra) [1].

c hematite (α-Fe2O3)
2 10-2 mol dm-3 FeCI3 és 1,2 10-3 mol
dm-3 HCl + etanol, 100 °C, 16 h
d α-Fe2O3 és β-FeOOH keveréke
2 10-2 mol dm-3 FeCI3 és 3.0 10-2 mol
dm-3 HCl + etilén-glikol, 100 °C,
48 h

1. ábra. Oldószerhatás
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a: 2,0 10-3 mol dm-3 CuCl2 és 0,4 mol
dm-3 karbamid, 120 perc, 90 °C
b: 8,0 10-3 mol dm-3 Cu(NO3)2 és 0,2
mol dm-3 karbamid, 100 perc, 90 °C
c: 6,0 10-3 mol dm-3 CuSO4 és 0,2 mol
dm-3 karbamid, 100 perc, 90 °C
d: 1,2 10-3 mol dm-3 CuSO4 és 0,3 mol
dm-3 karbamid, 60 perc, 90 °C

2. ábra. Anionhatás
a: 5,0 10-3 mol dm-3 Zn(NO3)2 és 1,9
10-2 mol dm-3 NH4OH (pH=8,8), 90 °C,
3h
b: 1,0 10-4 mol dm-3 Zn(NO3)2 és 3,2
10-4 mol dm-3 NH4OH (pH=7,7), 90 °C,
1h
c: 3,2 10-3 mol dm-3 Zn(NO3)2 és
1,0 10-1 mol dm-3 TEA (pH=8,9), 90
°C, 1 h (TEA: trietanol-amin)
d: 4,0 10-2 mol dm-3 Zn(NO3)2 és 0,2
mol dm-3 TEA és 1,2 mol dm-3 NaOH
(pH=12,1), 90 °C, 3 h

3. ábra. Lecsapószer és pH hatása
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Szol-gél módszer – irányított szintézis
A szol-gél módszer szintén oldatból kiinduló technika. Alapanyagul fém-alkoxidok ⌠M(O-R)x⌡vagy szervetlen sók (pl. nitrátok, kloridok) szolgálhatnak. A részecskék
képződéséhez vezető reakciók a hidrolízis és a kondenzáció (4. és 5. ábra).

4. ábra. Hidrolízis és kondenzáció fém-alkoxidok esetében

5. ábra. Hidrolízis és kondenzáció szervetlen prekurzorok esetében
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A szol-gél módszer során a részecskék méretét alapvetően a hidrolízis és a kondenzáció
sebességének arányával lehet szabályozni. A kis hidrolízissebesség limitálja a részecske
nukleációt, a hidrolizált részecskék nagy egységekké aggregálódnak. A nagyobb méretű
részecskék kisebb fajlagos felületet, nagyobb pórusokat, nagyobb porozitást okoznak.
A részecskeképződést befolyásoló tényezők: kiindulási anyagok, oldószer, reagens
koncentráció, víz / fémion arány, pH, hőmérséklet stb. Savas közegben (pH  5) általában a
hidrolízis a domináns reakció, a kondenzáció sebessége korlátozott. A kiindulási molekulák
sok, kis méretű részecskét hoznak létre, reaktív M–OH csoportokkal, melyek lineáris vagy
véletlenszerűen elágazó láncokká alakulnak. Bázikus közegben (pH > 8) a hidrolízis
visszaszorul, a kondenzáció kerül előtérbe. A prekurzor molekulák kevés számú, nagy méretű
és fajsúlyú részecskékké aggregálódnak. A nagyobb részecskék kisebb fajlagos felületet és
nagyobb pórusokat eredményeznek. Kis víztartalom mellett, ha a H2O nem elégséges a
fémion-prekurzorok teljes hidrolíziséhez, a gélesedés lineáris láncokat eredményez, melyek el
nem reagált, szerves csoportokat tartalmaznak, és lágyabb gélek jönnek létre. Nagy
víztartalomnál a hidrolízis felgyorsul, és a kondenzáció visszaszorul. A gélesedés laza
szerkezetet alakít ki. Minél töményebb a kiindulási oldat, annál tömörebb minta jön létre. A
nagyobb prekurzorkoncentráció elősegíti a kondenzációs reakciókat. A kisebb koncentráció
csökkenti a részecskeméreteket.
A szol-gél módszer nagy előnye, hogy hibrid rendszereket vagy mag-héj szerkezeteket is
ki lehet általa alakítani (6. ábra). A mag-héj szerkezetekre jellemző például szolgálhatnak a
szulfidalapú félvezetők [2].

6. ábra. Mag-héj szerkezet kialakítása szól-gél technikával
IRODALOMJEGYZÉK
1. E. Matijevic: Chem. Mater.5, 412-426, 1998
2. L. Chena, Y. Jianga, C. Wanga, X. Liua, Y. Chena, J. Jie: J Experimental
Nanoscience, 5, 106–117, 2010
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MIRE KÉPES AZ NMR SPEKTROSZKÓPIA A
GYÓGYSZERKUTATÁSBAN?
THE CAPABILITIES OF NMR SPECTROSCOPY IN
PHARMACEUTICAL RESEARCH
Szántay Csaba
Richter Gedeon NyRT

ÖSSZEFOGLALÁS
Az NMR spektroszkópia napjaink egyik legnagyobb teljesítőképességű molekulaszerkezetvizsgálati módszere. Az előadásban igyekeztem az intuitív megértést középiskolai szinten is
célzó betekintést adni az NMR spektroszkópia alapjaiba, középpontba helyezve a
gyógyszerkutatásban előforduló szerves molekulák szerkezetvizsgálatának izgalmas
problematikáját és kitérve arra is, hogy bizonyos esetekben az „emberi (kutatói) tényezők”
hogyan befolyásolhatják a vizsgálatok eredményét.
AZ ELŐADÁS KIVONATA
A mágneses magrezonancia (angolul: nuclear magnetic resonance, azaz „NMR”)
spektroszkópia napjaink egyik legnagyobb teljesítőképességű, leggyorsabban fejlődő és
legdrágább molekulaszerkezet-vizsgálati módszere. A kémiát szinte teljesen átfogó elvi és
közvetlen gyakorlati jelentőségén túlmenően az NMR spektroszkópia elmélete, módszertana,
továbbá műszaki megvalósítása és fejlesztése a fizikai, matematikai és különböző mérnöki
tudományokban folyó kutatások aranybányája. Az NMR elmélete meglehetősen összetett és
elvont, egy átlagos NMR spektrométer műszakilag nem kevésbé bonyolult, mint egy
csillagászati rádióteleszkóp. Mindebből adódóan az NMR elve, felhasználásának lehetőségei
még a kémiai köztudatban sem kellően széles körben és pontosan ismertek, a középiskolai
oktatás pedig szinte alig említi. Ugyanakkor tapasztalataink alapján az NMR alapelvének és
alkalmazhatóságának egyszerűsített formában való tárgyalása középiskolai szinten is teljes
mértékben megoldható, viszonylag egyszerű klasszikus fizikai és szerves kémiai ismeretekre
alapozva. Ez egyúttal remek lehetőséget teremt annak a szemléleti szempontból is igen
lényeges kérdésnek a megtárgyalására, hogy kémiai ismereteink hátterében mindig (bár
sokszor amolyan „szürke eminenciásként”) ott rejlik az analitika.
Az előadásban a fenti megközelítést igyekeztem bemutatni. Ennek kapcsán egy „élő”, friss
gyógyszeripari szerkezetkutatási példán (1. ábra) keresztül szó volt arról, hogy a megfelelő
színvonalú műszerezettség perdöntő lehet abban, hogy egy ismeretlen molekula szerkezetét
milyen gyorsan, milyen részletességgel és milyen megbízhatósággal lehet megmondani. Egy
erősen kompetitív gyógyszeripari kutatási, fejlesztési és minőségbiztosítási környezetben
esetenként ennek a gyorsaságnak és biztonságnak óriási üzleti jelentősége lehet.
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1. ábra. Az Ezetimibe (1) nevű gyógyszer és egyik fontos bomlásterméke, amelynek
szerkezetét korábban helytelenül publikálták az irodalomban [1]. A helyes szerkezet (2)
meghatározása modern NMR módszerek bevetésével történt a Richterben [2].
Mindennek ürügyén szó volt arról, hogy az „emberi tényezők” hogyan befolyásolhatják a
kutatási eredményeket. Egy elhíresült irodalmi példán (2. ábra) keresztül illusztráltam annak a
lehetőségét és veszélyét, hogy egy helytelen hipotézis mentén elindulva hogyan lehet hibás
szerkezethez jutni annak ellenére, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű kísérleti
spektroszkópiai adat áll a rendelkezésünkre.
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2. ábra. A Hexacyclinol nevű természetes vegyület néhány évvel ezelőtt eredetileg rosszul
meghatározott szerkezete (3) [3], amelyet később mások korrigáltak (4) [4].
Oktatási szempontból az ilyen valós gyógyszeripari szerkezetkutatási problémák
megismerésén keresztül a diákok ízelítőt kaphatnak a közvetlen üzleti értéket teremtő kutatói
életformából is, a megjelenő elvárásokról, innovációról, felelősségekről. Ezen keresztül az
„értelem” és „érzelem” viszonylatában jól tárgyalható, hogy mi is kell ahhoz, hogy valakiből
igazán jó kutató válhasson.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet fejezem ki a Richter Szerkezetkutatási osztályán dolgozó valamennyi
munkatársamnak (Balogh Gábor, dr. Béni Zoltán, dr. Dékány Miklós, dr. Dubrovay Zsófia,
dr. Háda Viktor, Hevér Helga, dr. Kiss Róbert, Kóti János, Kreutzné Kun Ibolya, Nagy
Magdolna, Pallag Erika, dr. Sánta Zsuzsanna, dr. Szakács Zoltán, Szíki Erika) kiváló
munkájukért és támogatásukért.
IRODALOM
1. A.K. Gajjar, V.D. Shah, J. Pharm. Biomed. Anal. 55, 225–229, 2011.
2. Zs. Sánta, J. Bódi, J. Kóti, K. Szőke, K. Vukics. Cs. Szántay Jr., J. Pharm. Biomed.
Anal. (2011) In press.
3. U. Graefe et al., J. Antibiotics, 55, 814-817, 2002
4. S. D. Rychnovsky, Organic Lett., 8, 2895-2898, 2006
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MARIE CURIE MUNKÁSSÁGA A KÉMIA ÉVÉHEZ
KAPCSOLÓDÓAN
MARIE CURIE’S WORK IN THE CONTEXT OF THE
INTERNATIONAL YEAR OF CHEMISTRY
Radnóti Katalin
ELTE TTK Fizikai Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
A Nobel-díjat Marie Curie-nek két alkalommal is odaítélték. Először 1903-ban férjével,
Pierre Curie-vel és Henri Becquerellel közösen a radioaktív sugárzás tanulmányozásáért
fizikai Nobel-díjat, majd 1911-ben a rádium és a polónium felfedezésért, előállításáért és
vegyületeinek vizsgálatáért kémiai Nobel-díjat kapott. Az esemény 100. évfordulójának
tiszteletére 2011-et az ENSZ a Kémia Nemzetközi Évének nyilvánította. A jelen írásban
röviden bemutatom Marie Curie életét, tanulmányait, úttörő jellegű munkáját.
BEVEZETÉS
Jelen írás célja, hogy ebből az alkalomból röviden bemutassa Marie Curie életét,
tanulmányait, úttörő jellegű munkáját és az adott korszakban rendelkezésre álló fizikai
ismeretek azon rendszerét, amelyekre támaszkodhatott. Marie Curie doktori munkája során
közel száz különböző kísérletet, mérést, méréssorozatot végzett el, amelyek közül néhány
eredeti mérési leírás, idézet is bemutatásra kerül.
ÉLETÉRŐL, TANULMÁNYAI
Maria Salomea Sklodowska Varsóban született 1867. november 7-én. 1883-ben
érettségizett a Varsói Leánygimnáziumban, kiváló eredménnyel. Sokáig magántanítóként
működött, később nevelőnői állást vállalt vidéken. Szabadidejében matematikai, fizikai,
szociológiai és filozófiai tanulmányokat folytatott. Varsói házitanítósága alatt kezdte meg
tanulmányait a Varsói Ipari és Mezőgazdasági Múzeum által szervezett kémiai analitikai
tanfolyamon unokafivére, Józef Boguski felügyelete alatt, aki korábban a periódusos
rendszert megalkotó Dmitrij Mengyelejev orosz kémikus asszisztenseként dolgozott. Itt tett
szert azokra a nagyon fontos analitikai kémiai ismeretekre, amelyek segítségével évekkel
később sikerült előállítania a polóniumot és a rádiumot.
Maria 1891-ben kezdte meg tanulmányait Párizsban a Sorbonne-on. 1893-ban fizikából, és
1894-ben matematikából szerezte meg diplomáját. Ugyanebben az évben találkozott Pierre
Curie-vel, aki ekkoriban a Sorbonne fizika-kémia tanszékén volt oktató. Közös tudományos
érdeklődésük, a mágnesesség hozta őket össze, mivel ezekben az időkben Maria a különböző
acélok mágneses tulajdonságait vizsgálta. 1895 júliusában összeházasodtak.
Marie Curie 1898. elején kezdte el doktori munkáját. Ehhez keresett témát, és rátalált
Henri Becquerel eredményeire. Időközben férje, Pierre Curie is oly érdekesnek és
izgalmasnak találta felesége kutatásait, hogy abbahagyta saját, sok eredményt hozó kutatási
témáját és csatlakozott Marie sugárzó anyagainak a tanulmányozásához [1].
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Marie Curie e témából készült disszertációja nagyon rövid időn belül magyarul is
megjelent Zemplén Győző fordításában a Mathematikai és Physikai Lapokban, a
Mathematikai és Physikai Társulat kiadásában Budapesten az 1904. és 1905. évi számokban,
öt részletben, majd könyvben is kiadták [2].
MILYEN ISMERETEKRE TÁMASZKODHATOTT?
Gyakorlatilag készen álltak a klasszikus mechanika, a hőtan és az elektrodinamika
törvényei. A kémikusok nagy valószínűséggel állították és sok fizikus is elfogadta, hogy az
anyag atomokból áll. El tudták különíteni az elemeket, a vegyületeket és a keverékeket.
Rájöttek, hogy az egyes elemek atomjai egymástól tömegükben különböznek, így
meghatározták az egymáshoz viszonyított tömegeket, az úgynevezett relatív atomtömegeket,
amelyek segítségével Mengyelejev megalkotta a periódusos rendszert, amelyben azonban
még sok üres hely volt.
A 19. század végére ismertté vált Maxwell elmélete, majd Hertz kísérletei nyomán
felfedezték az elektromágneses hullámokat, és azt, hogy a fény is ebbe a családba tartozik.
Majd a század végén további sugárázásokat fedeztek fel, mint például a Röntgen-sugarak. Ezt
követően a foszforeszkálás és a fluoreszcencia tanulmányozása következett, a katódsugárzás
tanulmányozása révén pedig felfedezték ez elektront. Ekkora már a csősugárzás is ismert volt.
Felfedezték a színképelemzést is, de csak mint az elemek azonosítására szolgáló egyik
módszert, „vonalkódot” használták, de létrejöttének mikéntjéről nem volt tudomása a kor
tudósainak.
MÉRÉSI LEHETŐSÉGEK
A radioaktivitás felfedezését követően az első fontos feladat a különböző mennyiségi
összehasonlításokra lehetőséget adó mérési módszerek kidolgozása volt. A sugárzás
erősségére például az általa a levegőben okozott elektromos vezetőképesség (ionizáció)
mérése alapján lehet következtetni. Marie Curie ezt a módszert alkalmazta.
„Az alkalmazott módszer a levegőnek radioaktív anyagok behatolása alatt nyert elektromos
vezetőképességének lemérésében áll, ezen eljárás előnye, hogy gyorsan végezhető és hogy
számokat szolgáltat, a melyek egymással összehasonlíthatók.” [2]
Az e célra konstruált „műszer” lényegében egy lemezes kondenzátor volt, és az aktív
anyagot az egyik lemezre vitték föl egyenletesen eloszlatva por alakban. A kibocsátott
radioaktív sugárzás vezetővé tette a lemezek közti levegőréteget. A mérési feladat ezután
ennek a vezetőképességnek a lemérése volt (1. ábra).

1. ábra. Marie Curie készüléke [2]
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A mérésben alkalmazott kondenzátor lemezeinek átmérője 8 cm, távolsága 3 cm volt. A
lemezek között 100 V feszültség volt. A kondenzátoron áthaladó áram abszolút értékét mérte
Marie Curie. A következő táblázat az egyes anyagok esetén mért áramerősséget adja meg (1.
táblázat).
1. táblázat. Telítési áramerősségek
Anyag

Szenet tartalmazó urán
Fekete urán-oxid (U2O5)
Zöld urán-oxid (U3O8)
Ammónium-, kálium- vagy nátrium-uranátok
Uránszurokérc Johanngeorgenstadtból
Joachimsthalból és Pzibranból
Tórium-szulfát

Telítési
áramerősség
10-12 A
24
27
18
12
83
67
8

Az elvégzett munkáról szóló dolgozatában több fontos megállapítás szerepelt:
-

Minden megvizsgált uránvegyület aktív volt, és általában annál aktívabb, minél több
uránt tartalmazott.

-

A tórium és vegyületei is emittálnak ionizáló sugárzást. A radioaktivitás tehát atomi
tulajdonság, az urán- és a tóriumatomok tulajdonsága.

-

Egyes uránércek aktivitása nagyobb, mint a fém uráné és urán-oxidé. Például a
csehországi Joachimsthalból származó uránérc fajlagos aktivitása háromszor nagyobb,
mint a fémes urán ugyanezen paramétere. Mivel a radioaktivitás atomi tulajdonság,
ebből következik, hogy egy érc aktivitása csak akkor lehet nagyobb, mint a tiszta
uráné, ha az érc más radioaktív elemet is tartalmaz. Ezzel a megállapítással Marie
Curie felfedezte az urán radioaktív bomlástermékeit. Persze, a bomlási sorok
megértéséhez még várni kellett néhány évet [3].

Egyik korai közleményében így írt a jelenségről:
„Ezért úgy gondoljuk, hogy az uránszurokércből általunk kivont anyag olyan fémet
tartalmaz, amelyet eddig még nem írtak le, és analitikai tulajdonságai hasonlóak a bizmut
tulajdonságaihoz. Ha ennek az új fémnek a léte igazolást nyer, javasoljuk, hogy polóniumnak
nevezzék el egyikünk hazájának neve után.” [4]
A RÁDIUM ELŐÁLLÍTÁSA
A rádium felfedezéséről és előállításáról Marie Curie a következőképp számolt be első
ezzel kapcsolatos írásában:
-„Az általunk felfedezett új radioaktív anyag kémiai tulajdonságait tekintve, a szinte
teljesen tiszta báriumhoz hasonlít.”
- „Az első anyagok, amelyeket klór-hidrát formájában kaptunk, a fém uránénál 60-szor
nagyobb radioaktivitást mutattak (a radioaktivitás intenzitását a levegő vezetőképességének
nagyságából határoztuk meg, egy kondenzátoros berendezésben). Ezeket a kloridokat vízben
feloldottuk, és egy részét alkohollal leválasztottuk. Az így kicsapódott rész sokkal
aktívabbnak mutatkozott, mint az oldatban maradt rész. Ezt a módszert alkalmazva és a
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műveletet többször egymás után elvégezve, egyre aktívabb kloridokat kaptunk. Az utolsó
klorid frakció, amit kaptunk, 900-szor aktívabbnak bizonyult, mint az urán.”
- „M. Demarçay talált a spektrumban egy olyan vonalat, amely egyik ismert elemre sem
jellemző. Ez a vonal szinte alig látszik, ha az uránnál 60-szor nagyobb aktivitású kloridot
vesszük, azonban a dúsított kloridnál, melynek aktivitása 900-szor nagyobb az uránénál már
jól kivehetővé válik. Tehát e vonal intenzitása a radioaktivitással nő, amiből arra
következtethetünk, hogy a vonal az anyagunk radioaktív részétől származik.” [3]
Az idézetből látható, hogy Marie Curie teljes mértékben tisztában volt kora új kémiai
ismereteivel, a periódusos rendszer jelentőségével, az analitikai kémia elválasztási
szabályaival. Az egyre nagyobb koncentrációban előállított új anyag aktivitásváltozásának
vizsgálatát mintegy újfajta nyomjelzéses módszerként kezdte el alkalmazni az akkor már
ismert színképelemzés mellett.
A RADON ÉS BOMLÁSTERMÉKEI (EMANÁCZIÓK)
A Curie házaspár munkája közben azt tapasztalta, hogy abban a helységben, ahol a
radioaktív anyagokkal dolgoztak minden mintha radioaktívvá vált volna. Kérdés, hogy
hogyan történhetett ez, netán a többi anyag is radioaktívvá vált? A magyarázat: mindhárom
sorozat esetében a bomlások során a radonnak valamelyik izotópja keletkezik, mint azt mi ma
már tudjuk. Ezeket nevezték emanácziónak (jelentése: kipárolgás). Ezeknek a
gázhalmazállapotú bomlástermékeknek különböző a felezési ideje. A gáz diffúzióval eljut a
laboratórium legkülönbözőbb részébe, ahol a felületekre tapadhat, és eközben tovább bomlik,
vagyis a sorban a következő radioaktív izotóp keletkezik. A jelenség vizsgálatához Marie
Curie a következő kísérleteket végezte el:
„Rádiumos oldat beforrasztott edénybe van zárva, felnyitjuk az edényt, az oldatot csészébe
töltjük és megmérjük aktivitását:” (2. táblázat)
2. táblázat. Aktivitás nyitott edénynél (egy önkényes egységben mérve)
Aktivitás közvetlenül az áttöltés után
2 óra múlva
3 óra múlva

67
20
0,25

„Rádiumos báriumchlorid oldat, mely szabad levegőn állott, üvegcsőbe töltünk, a csövet
leforrasztjuk és a cső sugárzását lemérjük.” (3. táblázat)
3. táblázat. Aktivitás zárt edénynél (egy önkényes egységben mérve)
Aktivitás közvetlenül a leforrasztás után
2 nap múlva
3 nap múlva
4 nap múlva
7 nap múlva
11 nap múlva

27
61
70
61
100
100

Az első esetben a radon eltávozhat, a másodikban nem, így ott megjelennek a bomlási sor
további tagjai, ezért nő az aktivitás.
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Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy Marie Curie úttörő munkát végzett a radioaktív
anyagok és a radioaktív sugárzás igen beható és alapos tanulmányozása terén.
Megállapításainak jelentős része ma is helytállónak bizonyult. Munkássága nyomán egy új
tudományág jött létre, mely napjainkban is sok érdekes új felfedezéssel, illetve alkalmazási
lehetőséggel szolgál. Ezért a legutóbbi években magyar nyelven több publikáció is készült a
tanárok, a diákok és a nagyközönség számára a témából [5-9].
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IX.2. KÉMIAOKTATÁSUNK HATÉKONYSÁGA
A KÉMIAOKTATÁS EREDMÉNYESSÉGE EGY
FELMÉRÉSSOROZAT TÜKRÉBEN
THE EFFECTIVENESS OF THE CHEMISTRY EDUCATION
BASED ON A COUNTRYWIDE SURVEY
Radnóti Katalin
ELTE TTK Fizikai Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
2009-ben országos szintű felmérést végeztünk 1089 fő bevonásával a felsőoktatásba belépő
kémia-, és a kémiát fontos alaptudományként felhasználó alapszakokra felvett hallgatók
körében az ország több egyetemén, amelyet 2010 őszén a mérési eredmények
megbízhatóságának ellenőrzése érdekében megismételtünk, 1582 fő részvételével. Jelen
írásban a felmérések általános tapasztalatait mutatom be, majd a 2009-es felmérés egyik
feladatának megoldottságát elemzem, kitérve a jellegzetes hibákra és félreértelmezésekre.
BEVEZETÉS
Napjainkban egyre kevesebben és gyengébb tudással jelentkeznek a műszaki és a
természettudományos szakokra, és ez a csökkenés a demográfiai adatokból adódó
csökkenésnél lényegesen nagyobb mértékű. Ezért merült fel az a gondolat, hogy a
felsőoktatási intézményekbe érkező hallgatók tudásszintjének általánosan tapasztalt
visszaesését – a szubjektív benyomásokon felül – valamilyen objektíven mérhető formában is
dokumentálni kellene [1].
2009-ben és 2010-ben országos szintű felméréseket végeztünk, mely az ELTE Kémiai
Intézet és Fizikai Intézet koordinálásával készült. A közreműködők bevonásával összeállított
dolgozatot az ország több egyetemén is megírták. A feladatsort kipróbáltuk középiskolások
körében, két iskola diákjainak részvételével. A tapasztalatok alapján szükségesnek látott
változtatásokat végrehajtottuk.
A VIZSGÁLAT CÉLKITŰZÉSEI
 Annak vizsgálata, hogy a felsőoktatásba belépő hallgatók milyen tudásszinttel érkeznek,
és az megfelelő-e a választott szak követelményeinek a kémia esetében.


A felvételi pontszám megfelelő információt ad-e a hallgatók tudásáról?

A VIZSGÁLAT LEBONYOLÍTÁSA
A hallgatók egy 60 perces dolgozatot írtak a regisztrációs hét folyamán, tehát abban az
időben, amikor a felsőoktatási intézmény még nem „avatkozott bele” a képzésükbe. A
kérdések összeállításánál azt tartottuk szem előtt, hogy a felsőoktatás számára fontos, a
sikeres előrehaladáshoz szükséges tudásanyag meglétét vizsgáljuk meg. A dolgozat
kifejezetten a középiskolából hozott, ott elsajátítandó ismereteket térképezte fel.
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Az előkészítés során a feladatlaphoz részletes megoldási, javítási útmutatót is
mellékeltünk, hogy a pontozás, amennyire lehetséges, egyforma szempontok szerint történjen.
Minden intézmény saját maga szervezte a dolgozatok megíratását és javítását az egységes
útmutató alapján. A kollégák az eredményeket egy központilag előkészített Excel táblában
rögzítették, és ezeket küldték vissza feldolgozásra.
A KIRÉTÉKELÉS MÓDSZERE
Az adatok feldolgozása Excel táblázatkezelő program segítségével történt. A dolgozatok
megoldásait a demográfiai adatokkal együtt egy táblázatban numerikusan kódoltuk. A
kiértékeléshez szükséges válogatásokat, összesítéseket, átlagokat az előre programozott
makrók segítségével végeztük el. 2009-ben 20, míg 2010-ben 18 csoport írta meg a
dolgozatot, tehát a kollégák ennyi Excel fájl-t küldtek. Ezeket mind külön-külön is
kiértékeltük, és néhány grafikonnal, szöveges elemzéssel együtt visszaküldtük a kollégáknak
további elemzésre, illetve a táblázat statisztikai része segítségével további összefüggések is
vizsgálhatók voltak.
A FELMÉRÉSEK EREDMÉNYEI
A dolgozat mindkét évben azonos szerkezetű volt, 10 kérdést, illetve feladatot tartalmazott,
amelyek szerkezete, témája változatos volt. Szerepeltek egyszerű kérdések, mint vegyületek
képletének leírása, táblázatkitöltés, elektronszerkezet felírása, egyenletírás, hagyományos
számításos feladatok, gondolkodtató, probléma típusú kérdések. Összesen 70 pontot lehetett
elérni.
Egy felmérésnél mindig felmerül az a kérdés, hogy vajon az eredmények mennyire
megbízhatóak, jelen esetben mennyire tükrözik a felsőoktatásba belépő és a kémiát fő
szaktárgyként vagy fontos alapozó tárgyként használó hallgatók kémiatudását. Sajnos ebben
az esetben szakirodalmi adatokra sem támaszkodhattunk, mert ilyen típusú felmérés korábban
nem történt. A kémia érettségi sem ad támpontot, mert a felmérésben részvevők csak egy
része érettségizett közép- vagy emelt szinten. A felvételi pontszámok a számítási rendszer és
az adható plusz pontok miatt nem tükrözik a hallgatók valós tudását. Tehát nem maradt más
módszer, mint megismételni a 2009-es mérést 2010-ben. 2009-ben 6 felsőoktatási intézmény
20 szakja vett rész összesen 1089 hallgatóval 35%-os összteljesítménnyel, míg 2010-ben 5
felsőoktatási intézmény 18 szakja vett rész összesen 1581 hallgatóval 39,1%-os
összteljesítménnyel. Az 1. ábrán a 2010-es évben kapott eredményeket mutatom be.

1. ábra. A felsőoktatásba belépő hallgatók kémiatudása 2010-ben
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Az eloszlás is teljesen hasonló volt mindkét évben.
Az elemzés során több háttérváltozó függvényében is vizsgáltunk a tanulói
teljesítményeket, többek közt azt, hogy a hallgatók milyen pontszámmal érkeznek a
felsőoktatásba. A felvételi pontok és a dolgozatban elért pontok összefüggései 2010-ben a 2.
ábrán láthatók.

2. ábra. A hallgatók által hozott felvételi pontszámok és a kémiadolgozatban elért pontok
összefüggése
Az ábra teljesen hasonló mind a 2009-es kémia, mind pedig a fizika felmérések esetében,
vagyis azt láthatjuk, hogy a felvételi pontszám nem sok információt ad a diákok tudásáról [2,
3].
A két felmérés során kiértékelt összesen 2170 dolgozat már önmagában is figyelemre
méltó. A felmérésben részt vevő intézményi szakok egy része változott, kivéve 8 szakot, ahol
a felmérőt 2009-ben is megírták. Így lehetővé vált, hogy ezeknél a szakoknál összehasonlítsuk
a 2009-es és a 2010-es eredményeket. Azt tapasztaltuk, hogy az egyes intézményi szakok
átlag felvételi pontszáma és az átlag dolgozat eredményei között azonban már sokkal
szorosabb összefüggés van.
A FELMÉRÉSEK EGYIK ÉRDEKES FELADATA
A 2009-es évben írt felmérő egyik feladata a következő volt:
„Hány gramm víz keletkezhet, ha egy 10 g hidrogéngázt és 32 g oxigéngázt tartalmazó
gázelegyet meggyújtunk?”
A feladatra 2 pontot lehetett kapni. Ez az egyszerűnek látszó feladat éppen a kémiai jellegű
gondolkodás lényegét ragadja meg; nevezetesen, hogy képes-e a diák részecskékben,
gondolkodni. Rájön-e arra, hogy a hidrogénmolekulákból van jóval több, tehát az lesz
feleslegben (6 g), annak ellenére, hogy a hidrogén tömege jóval kisebb, mint az oxigén
tömege. Felismeri-e, hogy a kémiai reakciók esetében nem a tömeg a meghatározó, hanem a
részecskék darabszáma. A Mentor Magazin folyóirat egyik számában olvasható, ahogy ezt
egy diák találóan megfogalmazta: „a kémia a sikeres randevúk tudománya” [4].
Azért is érdekes a feladat megoldottságának vizsgálata, mivel itt valószínűleg tetten
érhetjük a tömegmegmaradás törvényének helytelen tanításából adódó hibás megoldásokat,
amikor a diákok egyszerűen összeadják a hidrogéngáz és az oxigéngáz tömegét [5]. Sajnos, a
kémia tankönyvek többségében a tömegmegmaradás törvényét valahogy így fogalmazzák
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meg: a kémiai reakciókban a kiindulási anyagok tömege megegyezik a termékek tömegével.
Ez azonban csak akkor igaz, ha az anyagok
1) sztöchiometrikus arányban vannak jelen;
2) teljes mértékű az átalakulás.
A feladat többeknek ténylegesen nehézséget okozott, mivel a 1089 hallgató közül 528-an
nulla pontot kaptak (3. ábra). A megoldottság – a feladat megoldására az összes hallgatóra
összesített pontszám és a ténylegesen kapható összesített pontszám aránya – mindössze
45,7%-os. A nulla pontot szerző hallgatók egész teszten nyújtott megoldottsági
összteljesítménye pedig csak 20,8%.

3. ábra. A vízképződési feladat megoldottságának eredménye
A FELMÉRÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA
Az első és legfontosabb tapasztalat az, hogy a diákok jelentős része nem érkezik a
felsőoktatásba a választott szakja eredményes tanulásához feltétlenül szükséges kémiai
előismeretekkel. Ez azon hallgatók egy részére is igaz, akik ezeket a tudományokat fő tanulási
céljaikként határozták meg, tehát vegyészek vagy vegyészmérnökök szeretnének lenni.
Azoknak a hallgatóknak, akiknek nem ez a fő szakjuk, de tanulmányaikhoz
elengedhetetlenül szükségesek lennének bizonyos kémiai ismeretek – nyugodtan
kimondhatjuk – jelentős része katasztrofálisan kevés előismerettel rendelkezik. Ez különösen
igaz a környezettan és környezetmérnök szakok esetében.
Az általunk vizsgált szakok némelyikére nagyon alacsony ponthatárral is be lehet kerülni
(lásd 2. ábra). Adatainkból az látható, hogy az alacsony pontszámmal érkező hallgatók
tudásszintje is alacsony. Azonban ugyanez mondható el sajnos a magas pontszámmal érkező
hallgatók egy részéről is. Vagyis a felvételi pontszám szinte semmilyen információt nem ad
sem a felsőoktatási intézménynek, de magának a hallgatónak sem arról, hogy ő rendelkezik-e
a választott szak elvégzéséhez szükséges előzetes tudással. Ezzel sok hallgató és intézmény
csak akkor szembesül, amikor megírták az első dolgozatot.
Egyértelmű kapcsolat mutatkozott azonban az érettségi vizsgák, a tanulmányi versenyek és
a hallgatók tudásszintje összefüggésében. Néhány általános megállapítás:
- Akik nem tanultak kémiát a 11. és 12. évfolyamon, sokat felejtettek.
- Azon szakok esetében ahol a kémia „segédtudományként” szerepel, a hallgatók már a
középiskolás koruk alatt teljesen elhanyagolták a tárgy tanulását.
- Csökkent a kémia óraszáma a közoktatásban, ezáltal a tantárgy megbecsültsége is.
Ugyanakkor a tananyag mennyisége gyakorlatilag változatlan maradt.
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MIT HOZNAK MAGUKKAL? – EGYETEMI HALLGATÓK
KÉMIAI TÉVKÉPZETEI
WHAT ARE THEY BRINGING ALONG? – UNIVERSITY
STUDENTS’ MISCONCEPTIONS IN CHEMISTRY
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Tóth Zoltán1, Turányi Tamás2
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Szervetlen és Analitikai
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ÖSSZEFOGLALÁS
Kérdőíves vizsgálatunk során az ELTE kémia, biológia és környezettan alapszakos, valamint
a SOTE gyógyszerészhallgatók tévképzeteit vizsgáltuk termodinamikai és reakciókinetikai
témákban. A négy évfolyam a feladatlapot igen gyenge eredménnyel írta meg
(átlageredmények rendre: 43%, 17%, 5% és 25%). Általában megállapítható, hogy az
évfolyamok annál jobb eredményt értek el, minél több kémiát tanultak korábban. Kiderült
ugyanakkor az is, hogy a nagyobb lexikális tudás nem jelent kevesebb tévképzetet.
BEVEZETÉS
A tévképzetek kialakulásának legfőbb oka, hogy a hallgatók a tanult tudományos fogalmak
helyett hétköznapi fogalmakban gondolkodnak (lásd részletesebben [1]). A tévképzetek
kialakulásához és azok megerősödéséhez gyakran hozzájárul a középiskolai oktatás is.
Az utóbbi két évben több tanulmány [2, 3] jelent meg arról, hogy az egyetemi
tanulmányaikat elkezdő hallgatók kémiai alapismeretei hiányosak. Ezekben a cikkekben
azonban csak érintőlegesen szerepelt, hogy a legtöbb hallgatónak nem csak a tárgyi tudása
kevés, de téves elképzeléseik is vannak a természettudományok több területén. Kíváncsiak
voltunk arra, hogy milyen tévképzeteik vannak fizikai kémiából azoknak a hallgatóknak, akik
már hallgattak egyetemen több féléven keresztül előadásokat ebben a témában. Első- és
másodéves, kémia, környezettan és biológia szakos, valamint gyógyszerészhallgatók fizikaikémiai ismeretekkel kapcsolatos tévképzeteit vizsgáltuk, különös tekintettel a termodinamikai
és reakciókinetikai alapfogalmakra és azok alkalmazására. Feladatlapos felmérésünkkel a
következő kérdésekre kerestünk választ:


Képesek-e az egyetemi szintű fizikai-kémiai tanulmányok korrigálni azokat a tipikus
tévképzeteket, amelyek már a középiskolás tanulóknál egyértelműen kimutathatók?



Van-e szignifikáns különbség a kémiai előképzettségük és az egyetemi szintű kémiai
tanulmányaik tekintetében igen különböző hallgatói csoportok (szakok) fizikai-kémiai
tévképzetei között?

A FELMÉRÉS
Az egyetemi hallgatók fizikai kémiai tévképzeteinek vizsgálatára egy feladatlapot
állítottunk össze (1. táblázat), amely elsősorban a reakciókinetika és a termodinamika
területéről tartalmazott összesen 10 feladatot. Különösen nagy hangsúlyt fektettünk a
kinetikai és termodinamikai fogalmak keveredésére utaló tévképzetek feltárására.
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Valamennyi feladat esetén a hibátlan választ 2 ponttal, a hibás választ 0 ponttal értékeltük.
Néhány esetben a részben jó válaszért 1 pontot adtunk. Bár a felmérésre az egyetemi szintű
fizikai kémiai tanulmányok keretében került sor, megjegyezzük, hogy ezeknek a feladatoknak
a megoldása elvileg a középiskolás kémia tananyag ismeretében is lehetséges.
A feladatlapot 2009. áprilisa és 2009. novembere között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) környezettan (18,9%), biológia (42,5%) és kémia (11,3%)
alapszakos hallgatói, valamint a Semmelweis Egyetem (SOTE) gyógyszerész hallgatói
(27,4%) írták meg, összesen 424-en. A mintában a lányok száma (288) kétszerese a fiúk
számának (136), de ez az arány szakonként nagyon különböző volt. A kémia szakos hallgatók
kémiai (köztük fizikai-kémiai) előtanulmányai lényegesen meghaladták a többi szakosokét,
még a gyógyszerész hallgatókét is. A környezettan szakos hallgatók a felmérés megírásáig
mindössze egy heti 1,5 órás fizikai kémiai és egy heti 1 órás fizikai kémia laborelőkészítő
előadást hallgattak.
A feladatlap megírása nem volt kötelező, de sikeres megírása minden esetben javította az
év végi jegyet. A kidolgozásnál nem volt időkorlát, mindenki annyi idő után adta be, amennyi
után akarta.
EREDMÉNYEK
Az összes hallgatónak a felmérésben nyújtott teljesítménye igen alacsony: 4,00 ± 3,64
pont, azaz mindössze 20 %-os volt. Az egyes szakok teljesítményének sorrendje (1. ábra)
megfelel a fizikai-kémiai előtanulmányok alapján várt sorrendnek, ugyanakkor meglepő,
hogy az eredmények olyan élesen elkülönülnek (p = 0,05), hogy még a szórások sem fednek
át.
A gyógyszerész és a biológia szakos hallgatók a felméréssel párhuzamosan zárthelyi
dolgozatot is írtak a teljes tanult termodinamika és reakciókinetika anyagból. A két dolgozat
eredménye között nagyon gyenge a korreláció (r = 0,184 p = 0,01). A felmérésben elért
eredményt tehát nem lehet pusztán azzal értelmezni, hogy milyen a hallgatók tudása fizikai
kémiából. A tévképzetkutatások már régóta rámutattak arra, hogy a tanulók tévképzetei
ellenállnak az oktatásnak, és a tanári előadáson alapuló hagyományos oktatási formák kevéssé
tudják megváltoztatni azokat.
Az egyes feladatok megoldásának átlagos pontszámát (maximális pont: 2) a 2. ábra
szemlélteti. Látható, hogy legkönnyebbnek a 10-es, a 4-es és a 8-as feladatok bizonyultak, bár
ezek megoldási eredményessége is csak 35% körüli. Legnehezebb volt a 2-es és a 3-as
feladat, melyek esetében az átlageredmény 5 % alatti.
A megoldások értékelése során a következő tipikus hibás válaszokat és tévképzeteket
diagnosztizáltuk:
- Mindennapi analógia használata a probléma megoldására. Pl. a vizes ruha nehezebb, mint
a száraz, ezért a nedves levegő is nehezebb a száraznál (1. feladat); az egyensúly
egyenlőségként történő kezelése (4. feladat).
- A makroszkopikus tulajdonságok részecskeszintre történő átvitele (1. feladat). Pl. a
folyadékok nehezebbek a gázoknál, ezért a folyadék részecskéi is nehezebbek a gázok
részecskéinél.
- Az arányosság fogalmának egyenes arányosságra való szűkítése. Pl. ha a koncentráció
kétszeresére nő, akkor a reakciósebesség is kétszeresére nő (3. feladat); ha a sebesség 5 oC
hőmérséklet-emelés hatására háromszorosára nő, akkor 15 oC hőmérséklet-emelés hatására
kilencszeresére nő (9. feladat).
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1. táblázat. Fogalmi megértést vizsgáló feladatok fizikai-kémiából
A FELADATLAP
1.
Azonos hőmérsékletű, nyomású, és térfogatú száraz vagy vízgőzzel telített levegőben van-e
több molekula? Melyik a nehezebb és miért? Tekintsük ezeket a légnemű anyagokat ideális
gázoknak!
2.

Hogyan befolyásolja az exoterm reakciók sebességét a hőmérséklet növelése?

3.
Jelölje meg a helyes választ és indokolja is meg! Hogyan változik meg az N2 + 3H2 →
2NH3 reakció sebessége, ha a hidrogéngáz koncentrációját kétszeresére növeljük?
a) a reakció sebessége nem változik meg;
b) a reakció sebessége is kétszeresére változik;
c) a reakció sebessége háromszorosára változik;
d) a reakció sebessége nyolcszorosára változik;
e) a rendelkezésünkre álló adatok alapján a kérdés nem válaszolható meg.
4.
Szemléltesse egy koncentráció (c) – idő (t) diagramon, hogy miként változik a kiindulási
anyag (A) és a termék (B) koncentrációja a következő egyensúlyra vezető átalakulás során: A B
! Kezdetben (t = 0) csak A anyag van, termék (B) nincs. A diagram vízszintes tengelyén a
reakcióidőt (t), függőleges tengelyén a koncentrációt (c) tüntesse fel!
5.
A durranógáz olyan H2 – O2 elegy, amelynek elégése után csak víz marad vissza. Hány mól
hidrogénmolekulát tartalmaz 3 mol durranógáz?
6.
Írja fel annak a folyamatnak a reakcióegyenletét, amelynek energiaváltozása megegyezik a
metanol (CH3OH) képződési entalpiájával szobahőmérsékleten és 1 bar nyomáson!
7.
Milyen képződési entalpiákat kell ismernünk, hogy ki tudjuk számítani a magnéziumfém és
a 0,1 M sósavoldat között végbemenő reakció standard moláris reakcióentalpiáját?
8.

A szén-monoxid égésének termokémiai egyenlete a következő:
2CO(g) + O2(g) = 2CO2(g)
rH = –566 kJ/mol
Mennyi hő szabadul fel 0,500 mol szén-monoxid égésekor?
9.
Ha egy kémiai reakció sebessége háromszorosára nő a hőmérsékletet 25 oC-ról 5 oC-kal
megemelve, hányszorosára nő ugyanennek a reakciónak a sebessége, ha a hőmérsékletet 25 oC-ról
15 oC-kal növeljük meg?
10.

Minden állítást minősítsen, hogy igaz-e vagy hamis? Indokolja is meg röviden a választ!
a) A szén égése nem önként végbemenő folyamat, hiszen ahhoz, hogy a szén égni kezdjen,
meg kell gyújtani.
b) A cukor oldhatósága vízben keveréssel növelhető.
c) Két egyensúlyra vezető folyamat közül az a gyorsabb, amelyiknek az egyensúlyi állandója
nagyobb.
d) Megfelelő katalizátor használatával elérhető, hogy egy kémiai átalakulás nagyobb
mértékben menjen végbe, mint katalizátor nélkül.
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1. ábra. Az egyes szakok által elért teljesítmények (maximálisan 20 pont volt elérhető)

1,0

Átlagpont

,8

,6

,4

,2

0,0
F10

F4

F8

F5

F1

F7

F9

F6

F3

F2

Feladat száma

2. ábra. Az egyes feladatok megoldásának eredményessége (maximális pontszám: 2)
- Az anyagmennyiség fogalmának helytelen értelmezése. Pl. 3 mol durranógázban 6 mol
H2 van (5. feladat); a reakcióentalpia valamelyik anyag 1 móljára vonatkozik, mivel moláris
mennyiség (8. feladat).
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- A reakciókinetikai és termodinamikai fogalmak keveredése. Pl. a reakciósebesség a
hőmérséklet növelésével csökken, mivel a folyamat exoterm (2. feladat); mivel a szenet meg
kell gyújtani, ezért égése nem önként végbemenő reakció; keverés hatására több cukor
oldódik a vízben; az egyensúlyi állandóból a folyamatok sebességére is lehet következtetni
(10. feladat).
- Feltehetően a középiskolából hozott téves ismeretek. Pl. a reakciók sebessége a
hőmérséklet emelésével mindig nő (2. feladat); minden reakció sebességi egyenlete felírható a
bruttó reakcióegyenlet alapján (3. feladat).
Általános tapasztalatainkat és az eredményekből levonható következtetéseinket a
következőkben foglalhatjuk össze:
Kérdéseinkre általában akkor kaptunk rossz válaszokat, ha a feladat nem a definíció
szövegének leírása, hanem a definíció alkalmazása konkrét esetben. Ez megfordítva is igaz
volt: akkor kaptunk tömegesen jó választ egy kérdésre, ha az közvetlenül lexikális ismeretre
vonatkozott.
A legfőbb következtetés az volt a számunkra, hogy az oktatás során tudatosan fel kell
kutatni a félreértelmezések lehetőségét, és csökkenteni kell a tévképzetek kialakulását. Az
eddiginél is jobban kell arra törekedni, hogy minden fogalom bevezetése után megmutassuk
azok alkalmazását konkrét példákon.
MEGJEGYZÉS
A vizsgálat és az eredmények részletes bemutatása a Magyar Kémikusok Lapjában
megjelent tanulmányunkban olvasható [4].
IRODALOMJEGYZÉK
1. Tóth Zoltán: Természet Világa, 1, 25, 2009.
2. Radnóti Katalin: A Kémia Tanítása, 1, 13, 2010.
3. Tóth Zoltán: Középiskolai Kémiai Lapok, 1, 62, 2010.
4. Turányi Tamás, Tóth Zoltán: Magyar Kémikusok
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÖZOKTATÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ ATTITŰDVIZSGÁLATOK A NYUGATMAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN
ATTITUDES TOWARDS SCIENCE LEARNING IN PUBLIC
EDUCATION IN THE WEST-HUNGARIAN REGION
Réti Mónika
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest

ÖSSZEFOGLALÁS
Kutatásaink a Relevance of Science Education (ROSE) tanulói attitűdvizsgálatain alapulnak.
A ROSE mérőeszközének adaptálásával vettük fel a kérdőíveket a fizika, kémia és biológia
tantárgyat közoktatásban tanuló, 13-19 éves fiatalokkal. Az előzetes értékelés eredményei
arra utalnak, hogy az ezredfordulós nemzedék a tanárokhoz képest egészen más
tapasztalatokkal rendelkezik, más percepcióik vannak a hétköznapok valóságáról, amelyek az
iskolai élményekkel együtt meghatározzák a természettudományok szerepéről kialakított
képüket és érdeklődésüket is.
BEVEZETÉS
Az Európa 2020 stratégia [1] kiemelt területei közé tartozik a természettudományosműszaki képzés erősítése, a fiatalok ilyen jellegű pályákra való toborzása, illetve az
esélyegyenlőség témaköre. Európa számára kulcsfontosságú kérdés, sikerül-e minőségi
természettudományos és műszaki szakemberképzést folyatnia, és ez hazánknak még
határozottabb kihívás. Ezzel szemben (és minden európai szintű oktatáspolitikai törekvés [2]
ellenére) az ilyen pályára készülő fiatalok száma hazánkban csökken (miközben az Európai
Unió szintjén, összességében már növekedés tapasztalható). A kompetenciamérések
eredményeiben tapasztalható nagy szórás [3] ráadásul arra utal, hogy a nem
természettudományos irányban továbbtanulók felkészültsége és motivációja különösen
alacsony. Márpedig ez (egyebek mellett családi narratívák révén) hosszú távon is
meghatározza a tantárgyakkal és a tudomány szerepével kapcsolatos közvélekedést. Végletes
esetben pedig az életvezetésben vagy a demokratikus folyamatokban való részvétel során
megalapozatlan döntéseket hozó csoportok komoly terhet róhatnak a társadalomra, hiszen a
tájékozatlanság felelőtlen magatartáshoz vezet. Ezért fontos, hogy a tanulók minden rétegében
hangsúlyos legyen a természettudományokhoz való viszonyulás formálása és a negatív
viszonyulás javítása.
A jelenség okait azért is fontos feltárnunk, mert csak a mai fiatalok tapasztalati bázisára
építkezve, gondolkodási folyamataikat mélyebben megértve emelhetjük a terület presztízsét.
Az affektív elemek ismerete nélkül nem lehet motiválni; a kitartó munkát megalapozó
motiváció nélkül pedig aligha várható el döntő javulás a természettudományok tanulásában.
A mai középiskolások az ezredfordulós nemzedék, az úgynevezett Y-generáció tagjai.
Ennek a csoportnak a világhoz való viszonyulását döntően meghatározzák a fogyasztói
társadalom, a globalizáció és az infokommunikációs eszközök fejlődése révén szerzett
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tapasztalatai. Ennek pedagógiai következményei közé tartozik, hogy csak azon területeken
fejtenek ki komoly munkát, amelyet előrelépésükhöz fontosnak ítélnek meg, vagy
karrierlehetőségeik szempontjából hasznosnak tartanak. Ezért a tananyag tartalmainak
relevanciája, társadalmi és gazdasági vonatkozásai számukra különösen fontosak [4]. Az Ygenerációra jellemző az önállóság és a rugalmasság: jellemzően nem sarkallja őket
keményebb erőfeszítésekre a büntetés anticipációja vagy a jövőbeli esetleges hátrányok
említése – konfliktusos helyzetben inkább odébb állnak vagy kibúvót keresnek. Az értékek
relativitása és arányainak (a globalizáció és az információs forradalom miatti) folytonos
változása miatt az olyan megfontolások, mint „ez az általános műveltség része”, szintén
érvényüket vesztik. Emellett ezek a fiatalok dinamikus karrierképben gondolkoznak (melynek
nem feltétlen része, inkább a szülői elvárásnak való megfelelés következménye az egyetemi
diploma megszerzése): emiatt inkább több területen kevésbé mély ismeretek megszerzésére
törekszenek, nem szívesen mélyülnek el sokáig egy-egy résztémában, jobban kedvelik a
párhuzamos feladatmegoldást (és ebben eredményesebbek is), ugyanakkor monotóniatűrésük
általában alacsony. (Ezen nemzedék számára élesen és tudatosan elkülönülő kategóriát jelent
például az, hogy élvezi-e az órát, érdekli-e a tantárgy, fontosnak tartja-e a témát és szeretne-e
az adott területen dolgozni. Emiatt a puszta „szórakoztatás” legfeljebb abban hasznos, hogy a
tanítási órán kevesebb fegyelmezési problémával kell megküzdenie – de önmagában a
pályaorientációt nem befolyásolja [4].) Ugyanakkor az Y-generáció tagjai jó csapatjátékosok
és érzékenyek a közösségekkel kapcsolatos kérdésekre. A természettudományos tantárgyak
népszerűtlenségének oka lehet tehát az, hogy azok jelenleg ritkán kínálnak az ezredfordulós
nemzedék számára releváns tanulási élményeket, illetve olyan ismereteket és kompetenciákat,
amelyek megszerzése érdekében – természetesen néhány kivételtől eltekintve – ezek a
fiatalok hajlandóak lennének komoly munkát végezni.
Hogyan taníthatók úgy a természettudományok, hogy az az Y-generációs fiatalok számára
befogadhatók legyenek? Hogyan oldható fel a tanárok és a tanulók közötti generációs
szakadék? Milyen részterületek érdeklik a fiatalokat – és hogyan tehető elfogadhatóvá
számukra a többi? Ahhoz, hogy a válaszokhoz közelebb jussunk, fontos feltárnunk, milyen
tapasztalatok alapján és hogyan alakul ki a természettudományok szerepéről és jelentőségéről
formált kép a fiatalokban.
KUTATÁSAINK
Kutatásaink alapjául a Relevance of Science Education (ROSE) projekt szolgált, amelynek
során 2004-től 40 ország részvételével mintegy hat éven keresztül vizsgálták a 15 éves
tanulóknak a természettudományok szerepéről, a technika jelentőségéről formált véleményét
és ezen attitűdök viszonyát tanórai és otthoni tapasztalataikhoz, élményeikhez. A ROSE
vizsgálati eszköze egy 227 egységből álló, többségében zárt, 4 pontos Likert-skála (ami egy
állítással, véleménnyel való egyetértés mértékét négy fokozatban fejezi ki) szerinti
kérdéseket, valamint emellett néhány nyílt végű kérdést tartalmazó kérdőív volt [5]. Ezt a
mérőeszközt alakítottuk át úgy, hogy abból a földrajzra és környezetvédelemre vonatkozó
kérdéscsoportokat kivettük, valamint szintén töröltük a karrierképpel kapcsolatos kérdéseket.
Emellett egyes kérdéscsoportokat rövidítettünk. Így a biológia, a fizikai és a kémia területén
rendre három-három jellemző témakör kapcsán kértünk véleményt és mértünk fel a
tapasztalatokat. A kérdőív végül 95 zárt kérdést tartalmazott, a fizika, a kémia és a biológia
tantárgyak tanulásához kapcsolódva (lásd: 1. táblázat).
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1. táblázat. A kérdőív felépítése
Kérdéscsoport

„Erről
szeretnék
tanulni”

Iskolai
tapasztalatok

Témakör / kérdések száma
iskolai kontextus

15

hétköznapi kontextus

10

technológia és technika

15

határterületek

17

egyéb

8

tanórai élmények

6

tanulási tapasztalatok

6

természettel
kapcsolatos élmények
ismeretterjesztő
Saját élmények forrásokhoz kötődő
élmények
napi tapasztalatok
egyéb

7

Példa
Vegyületek, tulajdonságaik,
reakcióik
Hogyan tartják fiatalon a krémek
a bőrt?
Hogyan működnek a benzin- és
dízelmotorok?
Az éghajlatváltozás okai és
hatásai
Szellemek, kísértetek,
boszorkányok létezése
Az órai ismeretek segítenek a
hétköznapi életben
A természettudományos tárgyak
nehezek
Megpróbáltam csillagképeket
azonosítani az égbolton

5

Természettudományos
múzeumba, kiállításra mentem

11
2

Ételt készítettem
Elolvastam a horoszkópomat

A ROSE kutatási hipotézise szerint [6] a tantervek és tanmenetek kevéssé koncentrálnak az
érdeklődést meghatározó affektív elemekre, és ez a természettudományok tanulásában
tapasztalt kudarcélmények legerősebb forrása. Ilyen elemek a hétköznapi tapasztalatok, a
családi-társadalmi háttérből adódó érdeklődés, illetve motiváció, az előzetes tanulási
élmények, az iskolai élmények, az informális és non-formális tanulási helyzetek megélése,
saját célok és jövőkép vagy a tudomány és a tudósok szerepéről alkotott kép.
A mi kérdőívünk egy másik, a tanításhoz kapcsolódó tanári attitűdöket (többek között a
felkészülést, az együttműködést, az ön- és továbbképzési formákat) feltáró tanulmányhoz
kapcsolódva a következő kérdésekre keresett választ:


Általában hogyan viszonyulnak a tanulók a természettudományokhoz?



Milyen jellemzői vannak a tanulói érdeklődés középpontjában álló területeknek?



Hogyan vélekednek a tanulók a tudomány szerepéről?



Milyen iskolai és informális illetve non-formális tanulási tapasztalatok azok, amelyekre
a természettudományos tantárgypedagógia alapozhat?
 A tanulók természettudományokkal kapcsolatos tanulási élményei alapján milyen
tantárgypedagógiai következtetéseket tehetünk?
A kérdőívet 2010 decemberében a nyugat-magyarországi régió mintegy 3500 tanulója
töltötte ki a Nyugat-magyarországi Egyetem Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 59
partnerintézményéből. A tanulók közül voltak megyeszékhelyen, városban és kistelepülésen
élők, s életkoruk 13-19 év között volt (többségében 14-16 évesek). A minta a régió
elfogadható keresztmetszeti képét adja: a szakiskolák alulreprezentáltsága azzal
magyarázható, hogy ott a természettudományos tantárgyak tanulása minimális. A felvett
522

Kémia – Kémiaoktatásunk hatékonysága
adatokat Excel program segítségével rögzítettük és dolgoztuk fel előzetesen. Az igen gazdag
anyag további feldolgozást igényel.
EREDMÉNYEK
Jelen cikkben csak néhány, a kémia tanítás szempontjából releváns előzetes eredményre
térünk ki, amelyek a tanulók percepcióival, az egyes tudományterületek népszerűségével, a
természettudományok relevanciájával és az iskolai élményekkel kapcsolatosak.
Érdekes, de a médiafogyasztással és az informatikai eszközök használatával jól
magyarázható jelenség, hogy a tanulók szinte csak a vizuális és auditív ingereket tekintették
relevánsnak. (Erre egyébiránt maga az iskola is erősen kondicionál: a túlnyomórészt
tankönyvre és tanári magyarázatra építő tanulás ezen ingerek szerepét erősíti.) Ugyanakkor a
kémia tanulásához elengedhetetlen a szaglás és az anyagszerűség elképzeléséhez a tapintás is
fontos. Ez volt az egyik olyan terület, ahol a válaszadók neme szerint nem tapasztalható
különbség. Szintén nincs különbség településtípus szerint, ami azért is érdekes, mert az
élőlényekkel és leginkább a növényekkel kapcsolatos elemi tapasztalatok nem épülnek be a
tanulók tudatos tapasztalati bázisába, annak fő részét az elektronikai eszközök használata
képezi.
Az egyes tudományterületek népszerűségében erős nemi különbségek tapasztalhatók (és
ezek jól egybecsengenek a tudományfilozófiában maszkulin és feminin tudományképként
tárgyalt megközelítésmóddal): a lányok inkább az élettani hatást vagy a közjó szolgálatát
tartják érdekesnek (gyógyszerek, zöld kémia), míg a fiúk a látványos vagy drasztikus hatást
tartják vonzónak (mérgek, robbanóanyagok). Az „iskolai kémia” (vagyis a gyakorlati élethez
a tanulói élmények alapján nem kötődő ismeretek csoportja) igen népszerűtlen, ezek közül is
a leíró, rendszerező területek a negatív rekorderek. A tudománytörténet aspektusai általában
nem vonzóak: talán azért, mert nem találják a személyes kötődés lehetőségét.
A tudomány és technika relevanciájával kapcsolatos kérdésekben egyértelműen a
technológiaközpontú ismeretelemek kapták a legkedvezőbb elbírálást. Paradoxonnak tűnhet,
hogy az úgynevezett „mindennapi tapasztalatokat” nem tartják érdekesnek, azonban annak
fényében, hogy saját életüknek melyek a tudatosuló élményei (és hogy ezek között mondjuk a
háztartással kapcsolatos „köznapi tapasztalatok” alig reprezentáltak), ez könnyen érthető.
Az iskolai tapasztalatok pedagógiai monokultúráról árulkodnak, és éles ellentétet képeznek
a tanulók számára valós „élettel” (amelynek számos virtuális aspektusa is jelen van).
Ugyanakkor a tanulók egyöntetűen szeretnének „hallatszani”: kifejezni véleményüket, vitában
venni részt (különösen a lányok) és aktívan cselekedni. A természettudományok terén még
azok közül is kevesen terveznek karriert, akik az ilyen órákat érdekesnek tartják. Jól
elkülöníthető, hogy az érdekes órák még nem jelentik a tantárgy szeretetét. Sőt, a tantárgy
szeretete sem vezet önmagában oda, hogy azzal kapcsolatban karrierlehetőségekben
gondolkodjanak.
A tudomány határterületei, a különböző természettudományok kapcsolódási területei a
tanulók számára (nemtől függetlenül) a legizgalmasabbak. Az áltudományok ugyanilyen
népszerűek, és az ilyen irányú vizsgálódásaik egyáltalán nem sarkallják a tanulókat arra, hogy
a jelenséggel kapcsolatban bármilyen gyakorlati tapasztalatot, mélyebb (egzakt) ismeretet
szerezzenek. A kémia technikai aspektusai és (a lányok körében jobban, de a fiúknál is
jelentősen) a szépségápolással, a jó külső megőrzésével kapcsolatos vonatkozásai a
legnépszerűbbek.
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KÖVETKEZTETÉSEK
A tanulói attitűdök felmérésének már ezen első eredményei is fontos tanulságokkal
szolgálnak mind a tananyag tervezéséhez, mind az ahhoz kapcsolódó tevékenységformák
szervezéséhez. Egyfelől hangsúlyoznunk kell a tanulói vizsgálatok (lépésről lépésre
elsajátított megfigyelések) szerepét: ezek nélkül a pedagógus hiába utal a (tanuló által nem
felismert, nem az ő jelen-világába tartozó) köznapi jelenségekre. Másfelől az aktív tanulás, a
tevékenykedtető módszerek és elsősorban a felfedeztető (inquiry based) módszercsoport
alkalmazásának szerepe is jelentős. A természettudományos tantárgy-pedagógia nagy
kihívása, hogyan „hozza helyzetbe” a természeti jelenségektől eltávolodott, azokra nem
érzékeny tanulókat. Mindezekhez érdekes tanulságokkal szolgálnak azok a kezdeményezések,
melyek egyetemek, egyéb központok (például science learning centre-ek) bevonásával, valós
(a település mindennapjaiban jelen lévő) problémák megoldásához kínálnak iskolai
programokat. Ezek hatása nemcsak az iskolai munka eredményességén mérhető, de a
természettudományos-műszaki karriert választók arányában is javulást hozott, például
Indianapolisban [7]. Az ilyen megújuláshoz a pedagógusok, a módszertani szakemberek és a
természettudományokat gyakorló kutatók komoly együttműködése elengedhetetlen.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A szerző köszönettel tartozik Iker Jánosnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális
Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ igazgatójának a kutatás elvégzéséhez nyújtott
támogatásért; Doris Jorde-nak, az Oslói Egyetem rektorhelyettesének az inspiráló
eszmecseréért, valamint Csermely Péternek biztató szavaiért és szellemi támogatásáért.
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IX.3. KÉMIA SZAKMÓDSZERTAN:
HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS MEGÚJULÁS
TANULÓI KÍSÉRLETTERVEZÉS A KÉMIAÓRÁKON
DESIGNING CHEMISTRY EXPERIMENTS BY STUDENTS
Szalay Luca
ELTE TTK Kémiai Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
Napjainkra Magyarországon szükségessé vált a kémiatanítás módszereinek újragondolása,
óvatos, kiegyensúlyozott és fokozatos újítások bevezetése. Ám mindig vigyázni kell a múltban
már jól bevált módszerek és hagyományok megőrzésére is. A nemzetközi szakirodalomban
publikált újabb, és a hagyományos szemléletmód közötti komplementer viszony kialakításának
egy jó példája lehet a hagyományos tanulókísérletek oly módon való átalakítása, hogy a
vizsgálatok egy részét a tanulók csoportjainak kelljen megtervezni.
BEVEZETÉS
Az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) természettudományos tantárgyak helyzetével
foglalkozó ad hoc bizottsága 2008 nyarán kérdőíves felmérést végzett az e tárgyakat oktató
tanárok körében. A 334 kémiatanár által kitöltött kérdőívek kiértékelt és összesített
eredményei szerint a magyar kémiaoktatás sok sebből vérzik [1]. A bizottság által készített
helyzetértékelés alapján tett javaslatok [2] többsége komoly anyagi következményekkel is
járó oktatáspolitikai döntéseket igényel. A fenti dokumentum által szintén kívánatosnak tartott
módszertani megújulás kezdeményezése és irányainak kijelölése azonban elsősorban a
tanárképzést és tanártovábbképzést végző felsőoktatási intézmények oktatóinak feladata.
A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA
A 2006-os PISA (Programme for International Student Assessment) vizsgálatok sokat
vitatott [3] eredményeiből [4] az mindenképp kiviláglik, hogy a fizika és kémia tantárgyak
népszerűtlensége [2] ellenére a 15 éves magyar diákok a „Fizikai világ rendszerei” című
alteszten nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő eredményt értek el. A vizsgálatban részt
vevő 57 ország közül csak Tajvan, Hongkong és Finnország diákjai szereztek tőlük magasabb
átlagpontszámokat. Ez az alteszt a hazánkban a fizika és a kémia tantárgy keretein belül
tanított tényanyag ismeretét igyekezett fölmérni. Saját és a más nemzetiségű diákok
átlagteljesítményéhez képest is jobb eredményt értek el továbbá a magyar tanulók a
„Jelenségek természettudományos magyarázata” című alteszten. Feltűnően rosszul sikerült
viszont megbirkózniuk a „Természettudományi problémák felismerése” és a
„Természettudományi megismeréssel kapcsolatos ismeretek” című altesztek feladataival. Az
ezekre vonatkozó kérdések megválaszolásakor nemcsak más nemzetiségű társaikéhoz, hanem
saját átlagpontszámaikhoz képest is sokkal alacsonyabb pontszámokat értek el.
Ezeket az eredményeket könnyen érthetővé teszik a TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study) 2007-es eredményeit publikáló könyv 49. táblázatában
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olvasható adatok [5]. A tanárok válaszai alapján a magyar diákok kb. ötödannyit kísérleteznek
és kb. negyedannyi kísérletet terveznek, mint a nemzetközi átlag. A magyar közismereti
kémiaoktatás a hangsúlyt tehát még mindig a tudományosan igazolt tények megismertetésére
és magyarázatára helyezi; s a szükségesnél kevesebb alkalmat teremt arra, hogy a tanulók
saját tapasztalatokat szerezzenek a természettudományos gondolkodás és problémamegoldás
törvényszerűségeinek alkalmazásával kapcsolatban. Ezek háttérbe szorulása viszont komoly
akadályt jelent a természettudományos műveltség („scientific literacy”) kialakulásának
útjában. Ennek megalapozása pedig az utóbbi években a nemzetközi szakirodalom szerint már
általánosan elfogadott céllá vált a nem szakirányban továbbtanuló diákok képzésében is [6].
MEGOLDÁSI JAVASLAT
Az Európai Unió 7. keretprogramjának égisze alatt (mint már évek óta) idén is
meghirdetésre került az Inquiry Based Science Teaching (IBST) módszerek nagyléptékű
terjesztését célzó pályázati felhívás [7]. Ennek során évente átlagosan három projekt kap 2
millió Eurón felüli támogatást. Az IBST, ill. IBL (Inquiry Based Science Learning)
kifejezéseknek még nincs a magyar szakirodalomban általánosan elfogadott fordítása, de
talán a „természettudományos vizsgálati módszerek elvén alapuló tanítás/tanulás” közelíti
meg a legjobban az angol szavak mögött álló tartalmat.
E módszerek nemzetközi szakirodalma óriási és szerteágazó. Egy olyan cikk, amelyben a
szerzők 138 tanulmány összehasonlító elemzésének tanulságait mutatják be [8] legfontosabb
állítása szerint az olyan tanítási stratégiák, amelyek természettudományos vizsgálatok végzése
révén aktív szerepet biztosítanak a diákoknak a tanulási folyamatban, jobban növelik a
fogalmi megértés valószínűségét, mint a passzívabb technikákon alapulók. Az IBST lényegét
tekintve a diákok által végzett munka a természettudományos kutatómunka lépéseit
modellezi. Tehát végig vezeti a tanulókat a problémafelvetés, hipotézisalkotás,
kísérlet/bizonyítás/vizsgálatok megtervezése, kivitelezés/adatgyűjtés, majd az eredmények
közös megvitatása és a következtetések levonása szakaszain. A megvalósítás mikéntjéről és
eredményeiről azonban változatos, sőt alkalmanként ellentmondásos vélemények és
beszámolók láttak napvilágot.
A fönt említett típusú FP7-es projektekben [9, 10] szerzett személyes tapasztalataim szerint
sok elméleti szakember csak a teljesen nyílt végű, előre nem meghatározott kimenetelű
természettudományos vizsgálatokat (ún. „open ended inquiry”) tartja igazi „IBST”
megközelítésnek. Ezek során lehetőleg azt a problémát is maguk a diákok definiálják, amelyre
az általuk kivitelezett természettudományos vizsgálat irányul, és többféle jó megoldás is
létezik. E megközelítés rendszeres tanórai alkalmazásának realitása és eredményessége
megkérdőjelezhető. Kirschner és munkatársai egy sokat idézett és vitatott közleményükben
[11] kijelentették, hogy a minimális irányítású oktatási módszerek kevésbé hatékonyak, mint
azok, amelyek során a tanulási folyamat erős tanári irányítás alatt áll. Indoklásuk szerint erre
bizonyítékul szolgálnak a humán kognitív architektúráról szerzett eddigi ismereteink. Az
irányítás szükségessége csak akkor csökken, amikor a tanulók előzetes tudása már elegendő a
„belülről jövő” irányításhoz.
Józan megfontolások, ill. az eddigi hazai tapasztalatok [12] alapján az IBST módszerek
alkalmazásának valóban lehetnek előnyei és hátrányai is. Az előnyök között sorolható fel,
hogy alkalmazásukkal a diákok érdeklődése a tananyag iránt növelhető, javulhat a kritikus
véleményalkotás képessége és a bizalom a természettudományok iránt. Fejlődhetnek továbbá
a más tevékenységek esetében is alkalmazható olyan képességek, mint az önálló
problémamegoldás, a csoportmunka, a másokkal való együttműködés és a felelősség
megosztása, a kommunikációs készségek és a konfliktusfeloldás képessége. A módszerek
hátrányai közé sorolható viszont, hogy időigényesebbek, mint a tanár által közvetlenül
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irányított módszerek, (aminek hiányos ismeretek lehetnek a következményei). Továbbá
csökkenhet a megszerzett tudás rendszerezettsége is, s ezzel együtt növekedhet a tévképzetek
kialakulásának veszélye. Az IBST módszerek költségesebbek, mivel eszközigényük nagyobb,
hatékonyságuk pedig (az esetleges tévutak miatt) kisebb lehet, mint a hagyományos
módszereké. Problematikus lehet továbbá esetükben az értékelés és számonkérés is.
A fentiekre tekintettel véleményem szerint egy olyan komplementer viszonyt célszerű
kialakítani a hagyományos és az IBST oktatási módszerek között, amely előnyeik megtartása
mellett csökkenti mindkét megközelítés hátrányait. Ezt a szemléletmódot a fokozatos
bevezetés, valamint az alapos frontális előkészítés és összefoglalás kerete közé illesztett,
részben a tanulók csoportjai által tervezett tanulókísérletek jellemzik. Ezt igazolhatja, hogy az
Amerikai Egyesült Államokban terjed a részben tanár által irányított természettudományos
vizsgálatokat jelentő ún. „guided inquiry”. Egy ilyen elven szerkesztett, részletesen
kidolgozott feladatlapokat és módszertani útmutatókat tartalmazó kötet az internetről
ingyenesen is letölthető [13]. A diákok nagyfokú önállóságára építő, ún. „open ended inquiry”
megközelítésnek meglátásom szerint inkább a tanítási órán kívül megvalósuló tanulás
esetében van helye. Ehhez használhatók például a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális
Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja által működtetett „Science Learning Center”
honlapjára [14] általam készített projekttervek is.
GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁS
A tanulói kísérlettervezés elméletét és gyakorlatát a Magyar Géniusz Projektiroda [15]
szervezésében ez év első felében tartott „Tehetséggondozás a kémiatanítás során” című tanártovábbképzési tanfolyamok keretében is propagáltam. Ezeken az előadásokon és gyakorlati
foglalkozásokon arról igyekeztem meggyőzni a résztvevő kémiatanárokat, hogy a
hagyományos tanulókísérletek minimális energia- és időráfordítással átalakíthatók „IBST
elemeket is tartalmazó” természettudományos vizsgálatokká. Ennek lényege az, hogy a
tanulók csoportjainak a szükséges előzetes ismeretek birtokában a kísérletek legalább egy
részét saját maguknak kell megtervezniük. Ezekben az esetekben részletes, pontokba szedett
utasítások helyett csak egy olyan instrukciót kapnak, hogy tervezzenek vizsgálatot (vagy
vizsgálatokat) egy adott kérdés megválaszolására, ill. probléma megoldására. A
diákcsoportoknak az elképzeléseik megvitatása után el kell dönteniük, melyik megoldási
javaslat tűnik a legcélravezetőbbnek, majd el is kell végezniük az általuk tervezett
vizsgálatokat. A kivitelezés után meg kell vitatniuk az eredményeket és le kell vonniuk a
következtetéseket. Eközben a tanár csak a minimálisan szükséges mértékben segíti az önálló
munkát (tehát például a veszélyes kísérletek kivitelezését akadályozza meg, vagy az
osztályban körbejárva, a teljesen tévútra került csoportok számára segítő kérdéseket tesz föl).
Nagyon fontos, hogy sohasem maradhat el az egyes csoportok tapasztalatainak és
következtetéseinek frontális, osztályszintű megbeszélése és írásos rögzítése. Elképzeléseim
illusztrálására két ilyen tanulókísérlet-sorozatból álló feladatlapot is terveztem. Ezeket
mindhárom tanár-továbbképzési tanfolyam résztvevőivel kipróbáltam a gyakorlatban is. A
„Szeret - nem szeret…?” című feladatsor a „hasonló a hasonlóban oldódik” elv 7. évfolyamon
való, induktív módszerrel történő bevezetéséhez használható. Először (a hagyományos
tanulókísérletekhez hasonló módon) a diákok megvizsgálják a jód vízben, és a víznél kisebb,
ill. nagyobb sűrűségű szerves oldószerekben (benzinben és diklór-metánban) való oldódását.
Az így készített háromfázisú rendszer összerázása után általában úgy alakul, hogy a jódot
tartalmazó lila fázis bizonyos csoportok esetében alul, míg másoknál felül helyezkedik el.
Ezek után a tanulóknak olyan kísérletet kell tervezniük, amelynek eredményeként a lila és a
színtelen fázis helyet cserél. A következőkben azt kell elérniük a csoportoknak, hogy a lila és
a színtelen oldatok egy fázissá egyesüljenek. Végül egy olyan kísérletet kell tervezniük, ahol
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a lila fázis „nem tudja eldönteni”, hogy a színtelen fázis alatt vagy fölött helyezkedjen el
(vagyis „liftezik”). Középiskolás diákok esetében a feladat kiterjeszthető a kísérletekben
szereplő molekulák szerkezeti képletének fölrajzolására, azok poláris vagy apoláris jellegének
megállapítására, valamint a 10. osztályban már az amfipatikus molekulák tulajdonságainak
megtárgyalására is.
A másik mintafeladatsor címe „A Janus-arcú hidrogén-peroxid”. Ez a redoxiegyenletek
oxidációs számok segítségével történő rendezésének gyakoroltatásához használható. A
tanulókísérletes óra előtt a diákok minimum 6 olyan redoxiegyenlet rendezését kapják házi
feladatul, amelyek egy részében a hidrogén-peroxid oxidálószerként, más részében
redukálószerként viselkedik. A gyakorlati feladatsor „hagyományos” megközelítésű
változatában a tanulók egyszerű receptleírás alapján végeznek kísérleteket, amelyek után a
tanult módszerrel rendezniük kell az egyenleteket, és meg kell állapítaniuk, hogy az adott
esetben a „Janus-arcú hidrogén-peroxid” oxidáló- vagy redukálószerként viselkedett-e. Az
IBST elemet is tartalmazó változat csak annyiban különbözik ettől, hogy a diákoknak a házi
feladat egyenleteit megvizsgálva összefüggést kell keresniük a termékek anyagi minősége és a
hidrogén-peroxid reakció során betöltött szerepe között. Arra kell rájönniük, hogy ha a
hidrogén-peroxid redukálószer, akkor saját oxigénje csak elemi oxigénné képes oxidálódni.
Ezután a tálcájukon lévő anyagok és eszközök felhasználásával meg kell tervezniük, milyen
módon tudnák kimutatni, hogy a hidrogén-peroxid az oxidáló- vagy redukálószer szerepét
töltött-e be. Mivel az oxigéngáz keletkezése izzó gyújtópálca lángralobbanása segítségével
kimutatható, a hidrogén-peroxid redukálószerként való viselkedése egyszerűen bizonyítható.
PEDAGÓGIAI KÍSÉRLET
A fentiek kapcsán minden vállalkozó kedvű kémiatanár kolléga részt vehet egy nagyobb
szabású pedagógiai kísérletben is. Ennek célja az, hogy megvizsgáljuk, van-e mérhető és
statisztikusan szignifikáns hatása annak, ha a hagyományos tanulókísérletek helyett a fentebb
ismertetett, önálló tanulói kísérlettervezést (azaz „IBST elemet”) is tartalmazó változatot
végeztetjük el a diákokkal. Ennek érdekében az ELTE Kémiai Intézet szakmódszertani
honlapján [16] elérhetővé tettem a „Janus-arcú hidrogén-peroxid” című fájlt. Ez az összes
szükséges módszertani útmutatást, minden feladatlap-változatot, valamint az óra előtti és
utáni házi feladatokat is nyomtatásra kész formában tartalmazza.
Ha valaki csak egy osztályban vagy csoportban tudja elvégezni a kipróbálást, szabadon
dönthet arról, melyik változatot választja ehhez. (Elég sok kipróbálás esetén az iskolák,
osztályok és tanárok közötti különbségek statisztikusan kiegyenlítődnek.) Továbbá, ha nincs
meg a szertárban az összes (A, B, C) tanulókísérlet-változat végrehajtásához szükséges
vegyszer, akkor elegendő az egyik változat elvégeztetése is.
Ahhoz, hogy az eredményesség összehasonlítható legyen, mindenkinek a fájl 4-6. oldalán
leírt „Értékelés”-ben megadott instrukciókat kell követnie. Nagyon hasznos, ha a kipróbálást
végző kolléga az elért pontszámokon kívül a dolgozatokat is eljuttatja hozzám, mert a
válaszokban előforduló hibákból a leggyakoribb tévképzeteket is meg lehet ismerni.
Elegendően sok adat összegyűjtése után kvantitatív (statisztikus) értékelést fogok végezni. A
kipróbálás összesített eredményeit (természetesen szigorúan a diákok, a tanárok és az iskolák
neveinek említése nélkül) nyilvánosságra fogom hozni a résztvevők körében és szakmai
folyóiratokban.
INGYENESEN LETÖLTHETŐ, KÉSZ FELADATLAPOK
A „Tehetséggondozás a kémiatanítás során” tanfolyam résztvevői azt is feladatul kapták,
hogy a megszerzett ismeretek és a minta-feladatsorok segítségével szerkesszenek hasonló
szemléletű tanulókísérletes feladatlapokat. Ezek készülhetnek ismert tanulókísérletek
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felhasználásával, de mindig úgy, hogy a vizsgálatok legalább egy részét a tanulóknak
csoportmunkában kelljen megterveznie, végrehajtania és az eredményeket feldolgoznia.
Azért, hogy minden fontos információ szerepeljen bennük, a fájloknak ugyanazokat a
fejezeteket kell tartalmazniuk, mint a módszertani honlapról letölthető [16] mintafájloknak.
Az ezek figyelembevételével megírt feladatlapokat a saját e-mail címemre kell elküldeni,
egyszerű Word fájl formájában. Lektorálás és szerkesztés után (a szerzők engedélyével) a
feladatlapokat az ELTE Kémiai Intézet szakmódszertani honlapján [16] szerkeszthető Word
fájlok formájában publikáljuk. Eddig mintegy 60 tanulókísérletes feladatlap készült el,
amelyeknek a lektorálása és szerkesztése folyamatban van. Az ELTE Kémiai Intézet
szakmódszertani honlapjáról [16] jelenleg négy ilyen feladatsor tölthető le. A beérkező fájlok
feldolgozása folyamatos, a jövőben még számos ötletes feladatsor feltöltése várható.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm a fent említett feladatsorok kidolgozásában és kipróbálásában részt vevő
kémiatanárok munkáját, és bízom a további együttműködés sikerességében.
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Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching, Educational
Psychologist, 41(2), 75–86, 2006
12. Rákóczi Melinda: A természettudományos vizsgálati módszerek elvén alapuló
feladatok a kémiaoktatásban (szakdolgozat), Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Kémiai Intézet, 2010
13. J. H. Kessler, P. M. Galvani, Inquiry in action: investigating matter through
inquiry - 3rd ed., „A project of the American Chemical Society Education
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14. A TÁMOP-4.1.2/08/1/B-2009-0006. projekt honlapja: http://pszk.nyme.hu/slc
15. http://geniuszportal.hu/?q=node/66
16. http://www.chem.elte.hu/w/modszertani/index.html
Az utolsó látogatás minden címnél 2011. szept. 11.
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A KÖRNYEZETI KÉMIA TANÍTÁSA
TEACHING ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
Albert Viktor
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

ÖSSZEFOGLALÁS
Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájában 1996 óta tanítjuk külön fejezetben a környezeti
kémiát a kémiai tanulmányok lezárásaként. A tananyag és a hozzá társított módszer együtt
eredményezi, hogy diákjaink pozitív élményekkel és hasznosnak mondott tudással fejezik be a
kémia tanulását. A cikkben összefoglalom a tananyag felépítését, fő logikai vonalát, és a
módszert, amellyel sikeresen tanítjuk a környezeti kémiát. Külön kitérek a tananyag és a
módszer megválasztásakor kitűzött célokra és a megvalósítás iskolai kereteire.
BEVEZETÉS
Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájában 1996-ban kezdtük a környezeti kémia
tanítását iskolánk hat- és nyolcosztályos tanterve alapján Dr. Balázs Lórántné és Kiss Zsuzsa:
„Általános kémia, környezeti kémia” című tankönyvéből [1]. Az azóta eltelt időben sokféle
módszert kipróbáltunk, közben a tananyagunk is korszerűbbé vált, és a tananyag feldolgozási
módszereit is igyekeztünk tökéletesíteni. 2005-től a Panem Kiadó „Környezeti kémia –
Környezettan 12-18 éveseknek” című könyvét [2] használjuk tankönyvként, illetve
segédkönyvként; a tananyag megtanításánál pedig egyre jobban alapozunk a tanulói
aktivitásra. A már érettségizett diákjaink egybehangzó véleménye, hogy e tananyag érdekes,
hasznos, tanulása élvezetes, így szívesen emlékeznek rá vissza.
CÉLOK
1. Korszerű ismeretek megszerzése
Napjainkban a természettudományos gondolkodásmód elengedhetetlen részét képezik a
környezetünk védelméhez, a fenntarthatóság biztosításához szükséges alapvető ismeretek. A
kémia tananyagába ezek kiválóan beépíthetők és a diákok számára motiváló erejűek is.
2. A természettudományok egységes szemléletének hangsúlyozása
Fontos, hogy a diákok fejében egységbe szerveződjenek a természettudományos tantárgyak
ismeretanyagai. Ennek kiváló és hatékony módszere a környezeti kémia tanítása.
3. A kémia tantárgy szerethetőségének növelése
A kémia népszerűségét a diákság széles köreiben csak akkor tudjuk növelni, ha az elvont
ismeretek mellett, minél több, a köznapi életben is hasznosítható tudást közvetítünk. Ha pedig
(első lépésben) növelni tudjuk a kémiát szerető gyerekek számát, nagyobb eséllyel
nevelhetünk a kémia irányába tovább tanuló diákokat.
4. Készségek és képességek fejlesztése
A megfelelően kiválasztott módszerek alkalmazásával sokoldalúan fejleszthetjük a
diákjaink készségeit és képességeit, többek között a szövegértést, a lényegkiemelést, az
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infokommunikációs eszközök használatát, a bemutató és poszter készítését, az
előadókészséget és a manuális készségeket is. Alkalmas a módszer a tanulók egymás közti
szociális kapcsolatainak a fejlesztésére is.
TARTALOM
Iskolánkban a környezeti kémia tanításához a Hetzl Andrea és általam írt, 2005-ben
megjelent „Környezeti kémia – Környezettan 12-18 éveseknek” című könyvet használjuk. A
könyv 2011-es új kiadása naprakész adatokkal és új ismeretekkel bővült [2].
A tananyag logikai és tartalmi alapon hat nagyobb témakörre tagolható. Ezek a Földünk
mai arculatának kialakulása, a légkör kémiája, a vizek kémiája, a talaj kémiája és a
hulladékok, az energiaforrások, illetve a jövőt érintő környezetvédelmi-környezetkémiai
ismeretek.
A könyv mind teljes anyagát, mind fejezeteit tekintve hasonló logikai elv szerint épül fel.
Először az emberi beavatkozástól mentes természeti környezet kialakulását és állapotát
tárgyalja, majd az antropogén hatásokat, illetve azok következményeit mutatja be. Végül a
káros hatások mérséklésének, megszüntetésének a lehetőségeivel foglalkozik.
A könyvhöz feladatgyűjtemény is tartozik, amely jórészt kompetenciafejlesztő feladatokat
tartalmaz. Tesztfeladatok, grafikonelemzések, táblázatkitöltő feladatok, szövegkiegészítések,
egyszerű számítási feladatok, kísérletelemzések, szövegelemző feladatok segítik a tanulók
tudásának az ellenőrzését. A feladatgyűjtemény végén a feladatok megoldásai is szerepelnek.
MÓDSZEREK
A tananyag feldolgozásához alapvetően a gyerekek aktivitását igénylő módszereket
használunk. A 10. évfolyamon a diákjaink már minden olyan ismerettel és készséggel
rendelkeznek, amely a tananyag önálló feldolgozásához szükséges. A módszer lényege, hogy
a tanulók párosával dolgozzák fel a leckéket, így segíthetik egymás munkáját. Táblavázlattal,
Power Point (PPT) bemutatóval, demonstrációs kísérlettel szemléltetett kiselőadást készítenek
és előadják azt társaiknak.
1. Idő- és óratervezés
A rendelkezésünkre álló időkeret ismeretében kijelöljük a könyvnek azokat a témaköreit,
amelyeket meg akarunk tanítani. Ezt felosztjuk annyi részre, ahány tanulópárunk van, de
annyi leckét is kijelölhetünk, ahány tanulópárunk van. A tanulópárok mindegyike kiválaszt
egy leckét, amelyet megadott időpontra (tanítási órára) szívesen feldolgoz és előad.
2. A feldolgozás alapelveinek a megbeszélése
A tanulópároknak egy 30 perces, bemutatóval egybekötött előadást kell elkészíteni és
megtartani. Az ehhez szükséges didaktikai alapelveket közösen beszéljük meg.
a) Lényegkiemelés, vázlatírás
Mivel minden diáknak van tankönyve, az előadások csak a lecke főbb ismereteit és
összefüggéseit emeljék ki vázlatszerűen. Ebből készüljön a táblavázlat.
b) Szóbeli előadás
A szóbeli előadáson a párok tagjai kb. fele-fele arányban osztozzanak meg, hogy minden
tanulónak jusson szóbeli előadás is. Így minden diákra kb. 15 perces szóbeli előadás jut.
c) Projektorral kivetített szemléltetőanyag
A tanulóknak az előadásukhoz PPT bemutatót kell készíteniük. Ennek alapelveit (sok kép,
kevés, jól olvasható szöveg, megfelelő, kontrasztos háttér stb.) a munka megkezdése előtt el
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kell mondani a diákoknak Egy tanulópár előadásának kb. 15 (5) diából kell állnia. A
bemutatóanyagnak segítenie kell a tananyag megértését, és összhangban kell lennie a
táblavázlattal is. Fel kell hívnia a figyelmet a táblázatok, grafikonok, diagramok alapos,
értelmező elemzésére.
d) Demonstrációs kísérlet
Ha szükséges, végezhetnek az előadó diákok kísérleteket is, de ekkor pontosan be kell
tartaniuk a kísérletezés szabályait.
e) Egyéb
A tanulópárok beiktathatnak az órába bármely olyan módszert (rövid játék, szövegelemzés,
megoldandó feladat), amivel segíthetik a tananyag megértését és motiválják diáktársaikat.
3. Az előadások előzetes megbeszélése
A tanulópárokkal az előadások előtt pár nappal át kell néznünk a bemutatót és a
táblavázlatot, szükség esetén segítenünk kell nekik. Az esetleges demonstrációs kísérleteket
részletesen megbeszéljük, sőt előkészítjük és közösen elvégezzük.
4. Az előadás megtartása
A tanulópárok tagjai egy kb.30 perces előadást tartanak 15-15 perces megosztásban. A
párok segíthetik egymás munkáját (pl. a szemléltetést, kísérlet elvégzését). Kerülni kell
azonban a párhuzamos munkát, mert az megosztaná a hallgatóság figyelmét. Az osztály
figyel, jegyzetel, a kapott feladatokat elvégzi.
5. Értékelés
A két diák egyéni és együttes munkáját az óra végén öt percben, szóban értékeljük. Ez az
előzetesen megbeszélt szempontok alapján történik. Ilyenek pl. a tartalom, az előadásmód, a
követhetőség (jegyzetelhetőség), a szemléltetőanyag minősége. A tanulók az óra végén
osztályzatot kapnak. A diáktársak is mondhatnak véleményt az előadásokról, de ez az
osztályzatot negatív irányba nem befolyásolhatja.
6. Számonkérés
Minden óra elején 10 percben felelés formájában kérdezzük ki az előző óra tananyagát.
Felelő bárki lehet, kivéve az előző órán a témát feldolgozó két diák, illetve az aznap előadó
tanulópár tagjai. A környezeti kémia tananyag befejezése után témazáró dolgozatot íratunk. A
dolgozatban nemcsak a tényszerű ismeretekre kérdezünk rá, hanem a környezettudatos
gondolkozásmódról, az egyes kompetenciák fejlődéséről is meggyőződünk.
7. Az órák „színesítése”
Bár a diákok által tartott előadások egyáltalán nem egyhangúak, ha akarjuk, még
változatosabbá tehetjük a teljes tananyag-feldolgozást pl. egy-egy beiktatott filmelemzéssel.
Mi a film megtekintése előtt egy  a filmre vonatkozó kérdéseket, feladatokat tartalmazó 
feladatlapot adunk a tanulóknak, akik azt elolvassák, majd a film megnézését követően
kitöltik. A megoldásokat közösen beszéljük meg. Végezhetünk egész órás tanulókísérletet is
(pl. a vízminőség vizsgálatára), vagy szervezhetünk vitát valamely környezetvédelmi
probléma megoldásával kapcsolatban is.
TAPASZTALATOK
A kémiaoktatás keretei az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájában az 1. táblázat
mutatja be.
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1. táblázat. A kémia tananyag beosztása
Évfolyam Tananyag
Heti óraszám
7.
Kémia 7. (anyagszerkezeti ismeretekkel kiegészítve)
2
8.
Kémia 8. Szervetlen kémia (általános kémiai
3
ismeretekkel kiegészítve)
9.
Szerves kémia
2
10.
Általános és környezeti kémia
2 (első félévben)
A környezettani ismereteket a hetedik osztálytól kezdve folyamatosan beillesztjük a kémia
tananyagba. Az egységes környezeti kémia tanításának a kémiatanulás végén azonban két
nagy előnye is van: a kémiai ismeretek átismétlése, illetve a természettudományos tantárgyak
tanulása során elsajátított ismeretek szintetizálása. A környezeti kémiára fordítható időkeret:
kb. 15 óra és a csoportlétszám: 18 fő. A 10. évben félévkor a diákok kémiából záróvizsgát
tesznek.
Az ilyen feltételek mellett folytatott környezeti kémia tanításával kapcsolatos több éves
tapasztalataink a következők:
- a diákok élvezik a kiselőadásuk összeállítását és a bemutató készítését, gyakran saját
egyéniségük megmutatására is használják;
- ez a munka nagymértékben fejleszti a különböző kompetenciaterületeket és alkalmas a
tanulók együttműködésének a javítására is;
- a tananyag ilyen formában történő feldolgozásakor motiválja őket a társaik előtt
megmérettetés, ezért legtöbben törekednek a maximális teljesítményre;
- diákjaink munkái közül sok kiemelkedő tehetségről, profizmusról tanúskodik;
- ez a módszer kiválóan alkalmas a záróvizsga előtt a kémia tananyag átismétlésére,
- mivel a tanulók a kémiai ismereteket életszerű helyzetekben idézhetik fel, ez
bizonyítja a kémiatanulás hasznát is.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Dr. Balázs Lórántné és Kiss Zsuzsa: Általános kémia, környezeti kémia, Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1996
2. Hetzl Andrea és Albert Viktor: Környezeti kémia – Környezettan 12-18 éveseknek,
Panem Kiadó, Budapest, 2011
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KÉMIAI JÁTÉKOK
CHEMISTRY GAMES
J. Balázs Katalin
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

ÖSSZEFOGLALÁS
A természettudományos tantárgyak olyan képességek fejlesztésére is lehetőséget adnak,
amelyek más tantárgyak tanítása során nem feltétlenül kerülnek ilyen mértékig előtérbe, mint
például az absztrakciós képesség és a megfigyelőképesség. Éppen ez az egyik előnye, de
egyben a nehézsége is a természettudományos tantárgyak általános iskolai tanításának. Ezért
ezeknek a képességeknek és készségeknek a fejlesztését fokozatosan, egymásra építve kell
megtervezni, miközben végig igyekszünk fenntartani a tanulók érdeklődését és aktivitását.
Ennek megvalósítására jó módszer lehet a kémiai tárgyú játék, amennyiben alkalmas helyen
és időben, a korábban megszerzett ismeretekre és tudásra alapozva, valamint a megfelelő
játékelemekkel, és szabályokkal játsszuk a tanulókkal. Ilyen játékokat néhány, e cikkben
ismertetett fontos szempont átgondolása után minden kémiatanár tervezhet.
BEVEZETÉS
Az iskolai tanítási gyakorlat során sokféle módszertani megoldást alkalmazhatunk a
tanórákon, ill. a tanórán kívül. Minél változatosabb módon dolgozzuk fel a tananyagot, a
tanítandó ismereteket, annál többféle készséget, képességet fejleszthetünk, gyakoroltathatunk.
A tartalom meghatározza, vagy legalábbis befolyásolja az alkalmazott módszert, de célszerű
törekedni a minél nagyobb fokú interaktivitásra.
Ha meg szeretnénk határozni röviden, hogy egy tanórán mit jelent az „interaktivitás”, a
következőket leszögezhetjük: nem kell hozzá okvetlenül interaktív tábla, sőt nem kell hozzá
feltétlenül még tárgyi eszköz sem. Az interaktivitás ugyanis egy adott tananyag olyan
módszer szerinti feldolgozása, melynek során a tanulók nem csak a tanárral, hanem egymással
is aktívan együttműködnek valamely csoportmunka vagy páros munka keretén belül, és ez
játék során is megvalósulhat.
A workshop alkalmával [1] bemutatott kémiai játékokat az Apáczai Kiadó gondozásában
megjelent Kémia 7. és 8. tankönyvhöz [2, 3] készített interaktív tananyag tartalmazza. A jelen
cikk a korábban feldolgozott szakirodalomból [4, 5, 6, 7] kiindulva ahhoz ad tanácsokat, és
arra mutat be konkrét példákat, hogyan tervezzünk ilyen kémiai játékokat.
CSOPORTALKOTÁS
A játékok megtervezésekor először gondoljuk végig, hogyan célszerű a csapatokat
megválasztani. Ha a gyerekek kémiai ismeretei között nagy különbségek vannak, akkor a
tanárnak célszerű eldöntenie, hogy kik kerüljenek egy csapatba, és ezután egyszerűen a
diákok tudomására kell hozni a csoportbeosztást. Ilyenkor célszerű tekintettel lenni arra is,
hogy milyen készségek, képességek jelennek meg még a csoportokban (jó kézügyesség,
fejlett mozgáskészség, jó zenei hallás, ill. énekhang stb.), mert a feladatokat ezek
figyelembevételével célszerű elkészíteni. Ha a gyerekek kémiai ismeretei hasonlóak, akkor
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saját maguk is megalkothatják a csapatokat, vagy véletlenszerűen is lehet csoportokat
képezni.
A csoportalkotásra alkalmas a Kémia 7. [2] interaktív tananyag segítségével bemutatott
„Változások csoportosítása” játék: mindenki kap egy kártyát, amely valamilyen fizikai vagy
kémiai változás képét mutatja, és amely egyben exoterm vagy endoterm változás is. Minden
diák megkeresi a saját csapatát: az exoterm – fizikai változások (1. csapat), az exoterm –
kémiai változások (2. csapat), az endoterm – fizikai változások (3. csapat) és az endoterm –
kémiai változások (4. csapat) külön-külön csoportot alkotnak, és így négy csapattal
kezdhetjük a játékot.
TUDÁS, SZERENCSE, INTERAKTIVITÁS
A tervezéskor fontoljuk meg, hogy a játék különböző elemeiből, mint amilyen a tudás, a
szerencse, az interaktivitás, melyik milyen arányban legyen jelen az általunk tervezett
játékban. Ahhoz, hogy a játék élvezetes és motiváló legyen, érdemes alkalmazkodni a csoport
készségeihez, kémiai tudásához. Mindenképpen fontos előre tisztázni a gyerekekkel, hogy a
játék során, természetesen nem egyforma nehézségű kérdések hangzanak el, – de fogják fel
úgy, hogy ez a „szerencse” tényező a játékban.
Ennek illusztrálására a workshop alkalmával a következő három különböző módon került
bemutatásra a Kémia 7. [2] interaktív tananyagban szereplő „Atomjáték”:
1. Játszhatjuk a digitális tananyag pontozása szerint úgy, hogy minden csapat egy-egy
kérdést kap, ha jól megválaszolta, akkor a program automatikusan pontot ad. Az 1.
játékkört így érdemes lejátszani, hogy mindenki megismerkedjen a játékkal.
2. Játszhatjuk úgy, hogy „pontrablás” is lehetséges: ha valamelyik csapat nem jól
válaszol, akkor a következő csapat megkapja a lehetőséget a válaszadásra és a
pontszerzésre. Ilyenkor külön kell vezetni a csapatok pontjait, a program által adott
pontoktól függetlenül.
3. Végül játszhatjuk úgy is ezt a játékot, hogy minden diák kap egy kártyát, melyen egy
kémiai elemcsoport van megnevezve (alkálifémek, nemesgázok, 2. periódus elemei,
szobahőmérsékleten gázhalmazállapotú elemek stb.). A digitális tananyagban szereplő
„Atomjáték” kérdéseire úgy kell válaszolniuk a gyerekeknek, hogy magasra tartják a
saját kártyájukat, ha a válaszként megadott elemek mindegyike beletartozik abba az
elemcsoportba, amely a kártyára van írva.
A háromféleképpen játszott játékban, a felsorolás sorrendjében nő a gyerekek aktivitása és
a játék nehézsége.
PONTOS SZABÁLYOK
Bármilyen kémiai játékot is találunk ki, pontos szabályokban kell megállapodni, és ezeket
a játék során be kell tartatni. Érdemes a tanulókkal előre megbeszélni azt is, hogy ha a játék
során kiderül, hogy nincs minden helyzetre szabály, akkor szabályt kell alkotni.
A pontos szabályok betartatásának fontosságát a workshopon a Kémia 8. [3] interaktív
tananyagban szereplő „Reakciódominó” példáján vizsgáltuk. Egy-egy csapat ugyanolyan
dominókártyákat kap, mint amilyenek a digitális tananyagban is szerepelnek, és a csapatok
versenyeznek, hogy kik illesztik össze a leggyorsabban a dominókártyákon lévő kémiai
reakciókat a megadott szempontok szerint (égést az égéshez, sav-bázis reakciót a sav-bázis
reakcióhoz, egyesülést az egyesüléshez, bomlást a bomláshoz kellett illeszteni). A verseny
további szabályai:


a csapatok egyszerre kezdik el a dominók kirakását,
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minden csapatnak a Zn+S=ZnS reakciót tartalmazó dominót kell legelőször leraknia, ez
a kezdő dominó,



csak akkor jelezheti a csapat kézfeltétellel a játék befejezését, ha minden dominójukat a
szabályok szerint lerakták.

STRATÉGIAI JÁTÉK
A workshop végén a csapatokat alkotó kollégák egy igazi kémiai stratégiai kártyajátékban
vehettek részt.
A Kémia 8. [3] interaktív tananyagban szereplő „Fémek redoxireakciói” kártyajátékot
először a digitális tananyag segítségével játszottuk le közösen, virtuális kártyákkal, hogy
mindenki megismerkedjen a játék menetével. Ezután a csapatok megkapták a kártyákat a
valóságban is, és a szabályoknak megfelelően kellett a kártyajátékot lejátszaniuk.
A játék rövid leírása:
Két játékos vagy két csapat játszik, akik fématomok, ill. fémionok kémiai jelöléseit
tartalmazó kártyákat kapnak. Ha az egyik diák vagy csoport egy fématom vegyjelét
tartalmazó kártyát tesz le, akkor a másik tanuló, ill. csapat csak fémion jelét mutató kártyát
tehet rá, és fordítva. A fémek redukálóképességi sora alapján (amelyet a játékosok
megkapnak) el kell dönteni, hogy a lerakott kártyán szereplő fématom át tud-e adni elektront a
másik lerakott kártyán látható fémionnak, vagy sem. Annyi pontot kap a fématomot lerakó
játékos, ahány elektront át tud adni a fématom, ami a kártyáján szerepel. A játékosoknál (vagy
csapatoknál) lévő kártyák közül ezért érdemes meggondolni, hogy mikor melyiket tegyék le.
Példa a stratégiai megfontolásra:
Az asztalon a Zn2+ jelű kártya van, a kezünkben pedig K, Al, Zn, Sn fématomok vegyjeleit
tartalmazó kártyák (redukálóképesség: K>Al>Zn>Sn). Az Sn-nal és a Zn-kel nem szerzünk
pontot, mert a Zn2+-ionnak nem tudnak elektront átadni; ezért ezeket nem érdemes rátenni. A
K és az Al is át tud adni a Zn2+-ionnak elektront, mivel nagyobb a redukálóképességük, mint a
cinké. Azonban, mivel az Al 3 elektront, a K pedig csak 1 elektront ad le, és a pontszerzés
szempontjából a leadható elektronok száma számít, az Al-t tartalmazó kártyát érdemes
rátenni.
Az interaktív tananyagban a kártyajáték még bonyolítható azzal, hogy H2O és H3O+
kártyákat is be lehet tenni, sőt halogénatomokat is be lehet válogatni a játékba.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Természettudományok tanítása korszerűen és vonzóan, nemzetközi szeminárium
magyarul tanító tanárok számára, Budapest, ELTE TTK, 2011. augusztus 23-25.
2. J. Balázs Katalin: Kémia 7. Interaktív tananyag, Apáczai Kiadó, Budapest, 2008
3. J. Balázs Katalin: Kémia 8. Interaktív tananyag, Apáczai Kiadó, Budapest, 2009
4. dr. Balázs Lórántné-J. Balázs Katalin: Kémia 7. Tanári kézikönyv, Apáczai Kiadó,
Budapest, 2005
5. dr. Balázs Lórántné-J. Balázs Katalin: Kémia 8. Tanári kézikönyv, Apáczai Kiadó,
Budapest, 2006
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pszichológiája, Tericum Kiadó, Budapest, 2000

537

Kémia – Kémia szakmódszertan: hagyományőrzés és megújulás

A MINDENNAPOK ÉS A KÉMIAOKTATÁS KAPCSOLÓDÁSI
PONTJAI
THE LINKS BETWEEN OUR EVERYDAY LIVES AND
TEACHING CHEMISTRY
Szakács Erzsébet
Szentendrei Református Gimnázium

ÖSSZEFOGLALÁS
Iskolánkban a kémia tananyagot nem a szokásos tudományközpontú módon, hanem
gyakorlatiasabb szemlélettel és módszerekkel dolgozzuk fel a tanórákon; előtérbe helyezve a
felhasználás, a környezetvédelem, a köznapi alkalmazás, az egészségvédelem stb.
szempontjait. Ezért a tanulandó tartalmakból kiemeljük és hangsúlyozzuk az életközelibb
információkat. Ezzel jobban lehetővé tesszük a tanulók számára, hogy felfedezzék a
tananyagban hobbijuk, háztartási tapasztalataik, és általában a mindennapi életük
tudományos alapjait.
BEVEZETÉS
A természettudományok kialakulását a mindennapi élet jelenségeinek megmagyarázására
való igény motiválta. A valóságból absztrakció útján törvényeket alkot az ember, az
elméleteket pedig a gyakorlatban újra és újra próbára teszi. Ez a valósághoz való kettős
kötődés jellemzi a modern természettudományokat [1]. Sajnos napjaink tanítási módszereiben
ritkán jelenik meg ez a szemlélet.
Ugyanakkor az iskolázás egyre szélesebb körben való elterjedésével nő azoknak a száma,
akik természettudományos oktatásban részesülnek. Közülük azonban csak kevesen készülnek
ilyen jellegű tudományos pályára, ezért a tömeges igény a kevésbé tudományos, érthetőbb,
életközelibb oktatás iránt mutatkozik meg [2].
Ezek alapján a következő célok fogalmazódnak meg:


A tanulók hasznosíthassák az iskolában megszerzett tudásukat a mindennapi életben.



A tudományos vonatkozású társadalmi kérdésekben felelősségteljes állampolgárokként
tudjanak állást foglalni.



Azok a tanulók, akik az adott szaktárgy irányában kívánnak továbbtanulni, megfelelő
színvonalú felkészítést kapjanak.



A tanulók és a szülők az ilyen jellegű pályák bemutatásán keresztül kapjanak segítséget
a pályaválasztáshoz.

Az iskolai tudás hétköznapi problémákban való hasznosítására vonatkozó vizsgálatok [3]
és a PISA mérések azt mutatják, hogy a magyar tanulók tudása főként elméleti ismeret, amely
az iskolán kívüli életben nehezen konvertálható. Ez azt jelenti, hogy azon diákok esetében,
akik nem természettudományos pályát választanak, ez a tudás nem hasznosul kellő
mértékben, s nem alakul ki olyan szemlélet a tanulókban, ami lehetővé tenné az eligazodást a
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hétköznapi élet „tudomány-alkalmazásaiban”. A fent megfogalmazott célok elérésére, s így az
iskolában szerzett és a hétköznapi életben használható tudás közelítésére törekedtünk a
következőkben részletezendő módszereink megválasztásával.
MINDENNAPI KÉRDÉSEK A KÉMIAÓRÁKON
Ha egy-egy hétköznapi problémával indítjuk az új anyag megismerését vagy éppen a tanult
összefüggések alapján akarjuk azokat megmagyarázni, feleslegessé válik ez a diákok szájából
gyakran elhangzó kérdés: „Mire lesz ez jó nekem az életben?” A példának hozott,
középiskolás kémiatudással megválaszolható kérdéseket az általános kémiából válogattuk,
mivel a szerves és szervetlen leíró kémiában az anyagok előfordulásának, felhasználásának,
élettani hatásának és esteleges veszélyeinek életközeli részei is szerepelnek a tananyagban,
ezért ott kézenfekvőbb a kötődés a mindennapi élethez.


Miért jók a pH 5.5 termékek a bőrnek?



Miért világosodik ki a tea, amikor citromlevet csepegtetünk bele?



Miért nem szabad fölkapcsolnunk a villanyt, ha gázszagot érzünk?



Hogyan működik az önmelegítős konzerv?



Miért gyorsabb a vízkőoldás 20%-os ecettel, mint 10%-ossal?



Miért sül meg a hús az olajban hamarabb, mint ahogy ugyanaz a hús megpárolódna
vízben?



Miért lesz piros a lila káposzta, amikor ecetes levet öntünk rá?



Miért meszelték ki a szobát régen azután, ha beteg volt a házban?



Miért porosabb a függöny a radiátor fölött, mint mellette?



Miért fut ki az üvegből a szénsavas üdítő, ha melegen bontjuk ki először az üveget?



Mi a különbség a léghajó és a hőlégballon működési elve között?



Milyen kolloid rendszer a friss és a kiszáradt gumicukor?



Miért nem fagynak be a tavak fenékig nagy hidegben sem?



Miért alakítható könnyen az üveg magas hőmérsékleten?



Miért hívják a szilárd szén-dioxidot szárazjégnek?



Hogyan készíthetünk kandírozott gyümölcsöt?



Miért sózzák az utat télen? Mi ennek az eljárásnak a hátránya?



Milyen kolloid rendszer a puding főzés közben és ha kihűlt?



Miért kell adapter a mobiltelefon feltöltéséhez?



Milyen elektrokémiai rendszer az autó akkumulátora önindításkor és menet közben?



Miért veszélyes hulladék a kimerült ceruzaelem?



Hogyan tudnál minél nagyobb feszültségű galvánelemet létrehozni?



Miért érzünk áramütést, ha evés közben a villánk az amalgámmal tömött fogunkhoz ér?



Miért pezseg a kólánk, ha citromot csepegtetünk bele?
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Ez a tanórán alkalmazott szemlélet a tanulók motiválásához is jó, sőt szaktanterem, szertár
és kivetítő híján is alkalmazható. Az érettségi vizsgára való felkészítésben is hasznos, hiszen
esettanulmányokhoz és tanulókísérletekhez is választhatunk témát a hétköznapi anyagok és
jelenségek közül. Mivel a fiatalok egyre inkább virtuális térben élik a szabadidejük nagy
részét, és egyre kevesebb a mindennapi életben való jártasságuk, a valódi világhoz való
kapcsolódásukat is elősegíthetjük ilyen jellegű kérdésfelvetéssel.
PROJEKTOKTATÁS KÉMIAÓRÁN
A projektmunka különösen alkalmas arra, hogy a diákok mindennapi tapasztalatait
bevonjuk a kémiatanulásba [4]. A 10. évfolyamon ősszel a kőolaj és földgáz témakörnél,
tavasszal pedig a szénhidrátok tanulásánál szoktuk alkalmazni ezt a módszert.
A kőolaj és földgáz esetében megadott témákat dolgoznak ki a diákok (pl. keletkezés,
kitermelés, történet, feldolgozás, felhasználás, környezeti kérdések, alternatív
energiaforrások). Feladatlapokkal segítjük és irányítjuk a munkájukat [5]. A csoportok
prezentációval kísért előadás során ismertetik meg az osztályt a témájukkal kapcsolatos
eredményeikkel. Így a csoportok munkái teljesen lefedik a tananyagot, sőt aktualitásokkal és
érdekességekkel ki is egészítik.
A szénhidrátoknál ötletbörzét követő témaválasztással szoktunk élni. Ezzel a diákok saját
érdeklődését és kreativitását jobban engedjük érvényesülni, ezért gyakran nagyon meglepő
témájú előadások is születnek. Néhány példa az előadások címére: Éhség, böjt, anorexia;
Gumicukor; Vattacukor; Méz; Laktózintolerancia; Cukorbetegség; Egészséges táplálkozás;
Marcipán; Csokoládé stb. A szabad témaválasztás hátránya, hogy a projekt ellenére
leggyakrabban a teljes kémiatananyag a hagyományos módszerekkel kerül feldolgozásra.
Az 1. táblázat tartalmazza egy olyan felmérés eredményeinek átlagát, amely során az
iskolánkba járó diákok kémia tantárgyról és a kémiaórákról alkotott véleményeit gyűjtöttük
össze. Mindkét évben kb. 60-60 fő 10. osztályos tanuló töltötte ki a kérdőíveket. Ezeken az 1.
táblázatban felsorolt kijelentéseket kellett osztályozniuk 1-5 skálán adott egész pontokkal
(mintha iskolai érdemjegyet adtak volna). Az 5 pont jelentette azt, hogy a válaszadó
maximálisan egyetértett a kijelentéssel, míg az 1 pont azt, hogy egyáltalán nem értett egyet
vele. Ebből az összesítésből látható, hogy kevesen választanak kémiával kapcsolatos hivatást,
de elég fontosnak érzik ezt a tudományágat a mindennapi életben. Vélhetően az órai
munkának köszönhető, hogy jobban szeretik a kémiaórákat, mint magát a kémia tantárgyat.
Pozitívan értékelhető az a tény is, hogy a diákok a kémiaórákat érdekesnek tartják.
1. táblázat: A 10. osztályos tanulók kémia tantárgy és a kémiaórák iránti attitűdje
Állítás
2008
2010
A továbbtanuláshoz kell a kémia
Az élethez kell a kémia

2,19
3,41

3,00
4,08

Szeretem a kémiát
Szeretem a kémiaórákat
A kémiaórák érdekesek

3,05
3,37
3,89

3,08
3,33
3,85

LEHETŐSÉG A TEHETSÉGGONDOZÁSRA
A tehetséges és/vagy érdeklődő diákok tanórán kívüli munkájához is találhatunk kiindulási
pontot a mindennapokban. A saját kutatómunkát is feltételező, tudományos diákkör jellegű
projektmunkákat bemutató konferenciákon, pályázatokon való megjelenéshez hálás témát
adhatnak a hétköznapokban felvetődő problémák. Ilyenkor mindig felhívjuk a diákok
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figyelmét arra, hogy a főzés, mosás, takarítás, közlekedés stb. során valójában a
természettudományok eredményeit alkalmazzuk. Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy a
diákok lássák, a természettudományok nem válnak szét egymástól élesen, sok az átfedés és a
határterület.
A természettudományok e projektmunkák során a kultúra egészébe is beágyazhatók. Ha
egy terület történeti, néprajzi, művészeti stb. vonatkozásaira is kiterjesztjük a
vizsgálódásainkat a természettudományin kívül, akkor lehetőséget adhatunk a humán
érdeklődésű diákoknak is arra, hogy egy reáltémájú projektben alkotó módon részt vegyenek,
sőt nélkülözhetetlenné váljanak.
Ehhez a módszerhez kaptunk segítséget az „Út a tudományhoz” programban [6].
„Tudomány a hétköznapokban” projektsorozatunk mind a hat tagja nyertes lett a pályázaton.
2005-ben a kozmetikai szerek és a száj pH-ját vizsgáltuk. 2006-ban a mosás témáját jártuk
körül. 2007-ben kutatási területként a kenyeret, a legalapvetőbb élelmiszerünket választottuk.
2008-ban a gyümölcstartósítás lehetőségeit vettük górcső alá, a konyhainál tudományosabb
megközelítéssel. 2009-ben (a mentor számára kihívásként) a matematikát fedeztük fel a
hétköznapokban és a művészetekben. 2010-ben visszatértünk a természettudományokhoz, s
ezen belül is a globális klímaváltozás témáján keresztül a környezeti vizsgálódásokhoz.
Diákjaink ezekkel a projektmunkáikkal sikereket értek el az iskolán kívül.
Projekttermékeiket természetesen az iskolában is bemutatták, sőt a tananyaghoz kapcsolódó
kutatási eredményeikre évről évre hivatkozhatnak a tanárok. Társaik eredményeivel jobban
motiválhatók a diákok, mint távoli, ismeretlen kutatókéval.
Tapasztalataink alapján tehát a hétköznapi ismeretek és tapasztalatok jól integrálhatók a
tanórai kémiaoktatásba és a tehetséggondozásba egyaránt. A gyakorlatiasabb szemléletű
oktatás a kevésbé érdeklődő diákok számára is vonzóbbá teszi a kémiaórákat.
IRODALOMJEGYZÉK
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Budapest, 1998
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A RÁGÓGUMI
THE CHEWING GUM
Egyedné Krizmanics Ildikó
Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg

ÖSSZEFOGLALÁS
„Étkezés után a száj pH értéke drasztikusan csökken, ami rossz hír a fogaink számára. A rágó
azonban segít helyreállítani a száj optimális pH értékét.”„A rágógumi” téma aktualitását ez,
a reklámokban hallható szöveg adta a pH fogalmának tanítása kapcsán, de amikor
elmélyedtünk a témában, kiderült, hogy a pH-n kívül a kémia és a biológia számos területéhez
kapcsolódhatunk.
BEVEZETÉS
Iskolánk egy 8 osztályos gimnázium, amely részt vesz az Arany János Tehetséggondozó
Programban [1]. Ennek célja az, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű
tehetséges diákok továbbtanulását. Ezért különösen fontos az élvezetes és eredményes tanítás,
a tanulók érdeklődésének felkeltése és folyamatos ébrentartása.
Mindennapos munkám során sajnos azt tapasztalom, hogy a tanulók körében
nagymértékben csökkent a kémia tantárgy népszerűsége. Ezért tartom fontosnak, hogy a
tantárgy megszerettetése érdekében diákjaimmal újszerű megközelítésben dolgozzunk fel
egy-egy témát. A rágógumi ideális választásnak bizonyult erre. Az alábbiakban az általam
feltalált források alapján és az eddigi saját tapasztalataimra támaszkodva ismertetem a
vizsgálódás lehetséges szempontjait.
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Az érdeklődés felkeltésére és a motiválásra nagyon alkalmas lehet, ha kiindulásképp a
következő kérdésekre keresik a diákok a válaszokat:
•

Mióta rágóznak az emberek?

•

Milyen anyagokat rágtak az elmúlt évszázadokban?

•

Az emberek hány százaléka rágózik ma rendszeresen?

•

Miért kedvelik a rágót?

A RÁGÓGUMI ÖSSZETEVŐI
1. A rágógumik „gumianyaga”
Ismeretes, hogy a kereskedelemben kapható rágógumik döntően petrolkémiai úton
előállított alapanyagokból készülnek [2]. Maga a gumimassza túlnyomórészt műanyag
eredetű, poli-izobutilén tartalmú. A rágógumi alapanyagának vizsgálata a szerves kémia
tananyag megfelelő részeihez kapcsolható: a szénhidrogénekhez, a polimerizáció
folyamatához és a műanyagokhoz is. A téma tárgyalásakor azt a hétköznapi kérdést is
feltehetjük diákjainknak, hogy milyen módszerekkel távolíthatjuk el a ruhánkba tapadt
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rágógumit. A kérdés megválaszolásához a rágógumi összetételének, szerkezetének és ebből
eredő kémiai és fizikai tulajdonságainak ismerete is szükséges
2. A rágógumik további összetevői a következők [3]:


maltit (E965)



szorbit (E420)



mannit (E421)



aszpartám (E951)



aceszulfám K (E950)



citromsav (E330)



szójalecitint (E322) tartalmazó gumialapanyag



glicerin (E422)



színezékek



antioxidáns butil-hidroxi-anizol BHA (E320)



karnauba viasz (E903)

Látható, hogy az összetevők zömmel a szerves kémia különböző vegyületcsoportjainak
tagjai, tehát a rágógumi összetétele mindezen témakörök tanításának színesebbé tételére jól
felhasználható, és a vizsgálatuk növeli tanítványaink anyagismeretét is.
Ennek kapcsán feltehetjük azt a kérdést, hogy milyen szerepük van ezeknek az anyagoknak
az élelmiszeriparban. A kérdés megválaszolása a tanulók számára világossá teszi a kémiának
a mindennapi életben és az iparban betöltött fontos szerepét. Néhány érdekes példa: a
mesterséges édesítőszereket a cukormentes rágókban használják. A citromsav, amely a
gyümölcsízű rágókban fordul elő, az élelmiszerekben savanyúság-szabályozó anyag, és
antioxidáns hatású. A glicerin nedvesítőszerként, a viaszok pedig fényezőanyagokként
használatosak. E téma kapcsán kitérhetünk az E-számok jelentőségére és csoportosításukra is
[4, 5].
MILYEN HATÁSSAL VAN A RÁGÓGUMI A FOGZOMÁNCRA?
A fogzománc épségének megőrzésével kapcsolatos problémák és ezek megoldása nemcsak
kémiai, hanem biológiai ismeretekhez is kapcsolódik (nyálképződés, baktériumok stb.).
1. A fogzománc kémiai összetétele
A fogzománc 95% ásványi kalcium-hidroxi-apatitot [Ca10(PO4)6(OH)2],
5% fehérjét (kollagént) és vizet tartalmaz.
2. A fogzománc károsodása
a) A lyukas fog kialakulása
A fog akkor lyukad ki, ha a szájban lévő savak kioldják a zománcból az ásványi anyagot,
az egyébként vízben rosszul oldódó kalcium-hidroxi-apatitot, ld. (1) egyenlet [6]:
Ca10(PO4)6(OH)2 + 8 H+ = 10 Ca2+ + 6 HPO42– + 2 H2O

(1)

Összehasonlíthatjuk a foszfátok és a hidrogénfoszfátok oldhatóságát. A trikalcium-foszfát
vízben alig oldódik, de a savak kémiailag oldják ezeket a sókat. (A szuperfoszfát műtrágya

543

Kémia – Kémia szakmódszertan: hagyományőrzés és megújulás
gyártása során is ezért alkalmazzák a savas feltárást.) A kalcium- hidrogén-foszfát viszont jól
oldódik vízben.
b) Az ásványi anyagok fogzománcból való kioldódásának pH-függése
Az evés után a szájban mérhető pH-t az 1. ábra mutatja be [6]. (A pH közelítő értékét a
szájban ún. „non bleeding” indikátorcsíkkal lehet meghatározni.)

1. ábra. A szájban evés után mérhető pH-értékek az idő függvényében
A grafikonból kiderül, hogy pH<5,5 szükséges a fogakat károsító folyamat
lejátszódásához. Ezzel kapcsolatban a diákoknak a következő kérdésekre érdemes keresni a
válaszokat:


Mennyi ideig marad étkezés után a szájban a pH<5,5?



Hogyan rövidíthetjük le ezt az időt: mossunk fogat, rágózzunk vagy vízzel öblítsük ki
evés után a szájüregünket?



Melyik módszer a leghatékonyabb?

Étkezés után a szájüregben különböző savak keletkeznek. Ehhez kapcsolódva a tanulók a
következő témákról gyűjthetnek információkat:


Milyen savak felelősek a pH csökkenéséért?



Hogyan kerülnek ezek a savak a szájüregbe?



Hogyan keletkezik a fogkő?

Támpontként az alábbi információk találhatók az irodalomban [6]. A szájüregben
kimutatható savak a tejsav, az ecetsav és a propánsav. Mindhárom sav a szerves savak körébe
tartozik, tehát ennek kapcsán is beszélhetünk a fogzománc károsodásáról, a lyukas fogakról.
Ezek a savak akkor keletkeznek, ha a baktériumok (például a Streptococcus mutans) lebontják
a cukrokat. Tapadós anyag, lepedék alakul ki a fogzománcon, amelyben a baktériumok
megtelepednek. A nyálból kicsapódó sók, azaz a fogkő elősegíti a lepedékképződést és így a
baktériumok elszaporodását is.
Megvizsgálhatjuk azt is, hogy hogyan hat a rágás a nyálképződésre, ill. a fogszuvasodásra,
és hogyan állítható helyre a szájüreg optimális pH-ja. Rágáskor fokozódik a nyálképződés. A
rágás a nyál összetételét is megváltoztatja: nő a nyál hidrogén-karbonát-ion koncentrációja. A
nyál hidrogén-karbonát-ion tartalma (lúgos kémhatás) semlegesíti a savakat, ezért a szájüreg
optimális pH-ja helyreáll.
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A nyálban levő hidrogén-karbonát-ionok (HCO3–) a jelenlévő savakkal szénsavat (H2CO3)
képeznek. Így sav-bázis pufferrendszerként viselkedve a 2. egyenlet szerint megszüntetik a
savas kémhatást a fog felületén:
HCO3 + H

H2CO3

(2)

A hidrogén-karbonát-ion mint bázis, jelen van a lúgosan hidrolizáló szódabikarbónában
(NaHCO3) is. Míg a nyálban lévő hidrogén-karbonát-ionok képesek semlegesíteni a
szájüregben keletkező savakat, addig az oldat formájában lenyelt (és így a gyomorba jutó)
szódabikarbóna a gyomorsavat képes semlegesíteni.
A rágás hatásainak kifejtésével segíthetjük a természettudományos gondolkodást, az okokozat összefüggések felismerését.
A RÁGÓGUMI CITROMSAVTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA SAV-BÁZIS
TITRÁLÁSSAL
A rágógumi egyik fontos összetevőjének, a citromsavnak a mennyiségi meghatározása
sav-bázis titrálással történhet. Ez a gyakorlati feladat módot nyújt arra, hogy a tanulók
érdekes kontextusban ismerkedjenek meg a sav-bázis titrálásokkal és/vagy gyakorolják azt.
Ken Gadd és Szalay Luca a Science in School angol nyelvű folyóiratban „Chewing
flavours” címen megjelent cikkükben mutatják be azt a minőségbiztosítási eljárást, amelyet az
iparban a rágógumik citromsavtartalmának meghatározására használnak [7]. A szerzőpáros
leírása szerint az eredeti szabványvizsgálatot egy nemzetközi munkacsoport iskolai
használatra adaptálta. A munka kereteit egy nagy, az Európai Unió támogatásával a Leonardo
da Vinci program keretében megvalósult ún. „pilot” projekt adta [8]. Ennek során 72 darab,
az iparban és a környezetvédelemben használt minőségbiztosítási szabványvizsgálatot
adaptáltak és próbáltak ki 4 ország szakképzési rendszerének intézményeiben [8]. A
munkacsoport következő hasonló projektje [9] pedig az előzőleg kidolgozott és egyéb
mérések alkalmazását valósította meg problémaközpontú és kompetenciaalapú módszerrel
[10]. A méréseket tartalmazó fenti két adatbázis minden felhasználó számára szabadon és
ingyenesen elérhető. E projektek célja az volt, hogy a diákok utánozhassák az igazi
laboratóriumi méréseket és ezen keresztül is felismerhessék a kémia óriási jelentőségét
mindennapi életünk kényelmének és biztonságának fenntartásában. A citromsavtartalommeghatározási eljárás pontos leírása azonban a Science in School folyóirat honlapjának
megfelelő oldaláról is ingyenesen is letölthető [11].
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KOLLOIDOK KÖRÜLÖTTÜNK
– ÖTLETEK A KOLLOIDOK TANÍTÁSÁHOZ
COLLOIDS IN OUR ENVIRONMENT
– IDEAS FOR TEACHING COLLOIDS
Szakmány Csaba
Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A kolloid rendszerek ismerete mind hétköznapi előfordulásuk, mind ipari felhasználásuk
szempontjából fontos, középiskolai feldolgozásuk mégis sokszor nehézségeket okoz.
Dolgozatomban néhány ötletet szeretnék adni tanároknak (és diákoknak), hogyan érdemes a
témával hasznosan foglalkozni. A kolloid rendszerek tulajdonságainak felsorolása után
rendszerezésük következik, amit a hétköznapokból és a természetből vett példák egészítenek ki.
BEVEZETÉS
Kolloid rendszerek az élet legkülönbözőbb területein, nap mint nap körülvesznek
bennünket. Elég, ha az őszi ködre, a cigarettafüstre, a tejre, majonézre vagy akár a
borotvahabra, kozmetikai krémekre gondolunk. Az emberi test tulajdonképpen önmagában is
kolloid rendszer. Az építőiparban is egyre gyakrabban alkalmaznak kolloidokat.
A fenti példákból is látszik, hogy a kolloid rendszereket ismerni igen hasznos, mert
nemcsak mindennapjainkat, de az ipari folyamatokat is meghatározzák. A középiskolai
kémiaoktatásban e téma ennek ellenére méltatlanul háttérbe szorul. A kémia tankönyvek
viszonylag keveset foglalkoznak bemutatásával, pedig jelentősége nem kisebb a tananyagban
nagy hangsúllyal szereplő valódi oldatokénál. A kolloidok témája mind a tanárok, mind a
diákok számára gyakran áttekinthetetlennek tűnik, és néhány kivételtől eltekintve még a
tankönyvekből sem kapnak segítséget az anyagrész feldolgozásához, rendszerbe foglalásához.
A jelen cikk célja, hogy ötleteket adjon a kémiatanároknak és a kémiát tanuló diákoknak
ahhoz, hogy hogyan érdemes ezt a fontos és igen érdekes témát feldolgozni. A javaslattal
természetesen nem az amúgy is igen szűkös időkeretre szabott tananyag növekedését
szeretném elérni, csak azt, hogy a kevés időt (átlagosan két tanóra), ami erre a témára
fordítható, a lehető leghatékonyabban használjuk fel. A kolloid rendszerek sokfélesége és
sokszínűsége mindemellett természetesen arra is lehetőséget ad, hogy sokkal hosszabban,
részletesebben foglalkozzunk velük (pl. tagozatos osztályban, fakultáción vagy szakköri
csoportban).
A kolloid rendszerek tulajdonságainak vizsgálata igazán interdiszciplináris: egy-egy
jelenség teljes körű értelmezése, magyarázata során nemcsak a kémia, hanem a fizika és/vagy
a biológiai tárgyakban megszerzett ismereteket is fel kell használni. Tapasztalatom szerint a
diákok sokszor sajnos nem képesek az egyik órán megtanult ismeretet egy másik tantárgy
óráján alkalmazni. A kolloidika és az ehhez hasonló témák feldolgozása nagyban segíthet a
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diákoknak abban, hogy a természettudományt a maga összetettségében lássák; s felismerjék
az egyes tudományágak közötti kapcsolódási pontokat.
A témában megszerzett ismeretek elmélyítésére és egyes képességek, pl.
problémamegoldás, kézügyesség, önálló gondolkodás fejlesztésére sok kísérlet is elvégezhető
akár tanórán, akár ezen kívül a diákok otthoni, egyéni munkájaként. A kísérletek részletes
leírása és elemzése sajnos meghaladja a jelen cikk kereteit.
Végül, a kolloidika témakör középiskolai feldolgozását az ipari felhasználás elterjedése is
szükségessé teszi, hiszen a diákok számos mindennapi példát látnak illusztrációként a
környezetükben.
JAVASLAT A KOLLOIDOK TANÍTÁSÁRA
Javaslatom szerint a téma feldolgozása az alábbi vázlat alapján történhet:
1.

A kolloid rendszer fogalmának meghatározása és a kolloidok legfontosabb általános
tulajdonságainak ismertetése

2.

A kolloid rendszerek típusainak és ezek jellemzőinek bemutatása

3.

Konkrét, tematikus példák felsorolása a hétköznapi életből

A KOLLOID RENDSZEREK JELLEMZŐI, KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGAI
A kolloidok olyan többkomponensű rendszerek, melyekben 1 nm és 500 nm közötti méretű
részecskék oszlanak el valamilyen közegben. (Az ennél kisebb méretű részecskéket
tartalmazó rendszerek a valódi oldatok, a nagyobb részecskéket tartalmazók a heterogén
keverékek.) Fontos hangsúlyozni, hogy az említett mérettartomány önkényesen
meghatározott, a tudósok közötti megállapodáson alapul. Manapság az egyre inkább elterjedt
nanotechnológia körébe szokás utalni a kolloid tartomány alsó határával, az 1 és 50-100 nm
közötti méretű részecskékkel foglalkozó tudományágat.
A kolloid rendszerek legfontosabb jellemzője, hogy az eloszlatott sok apró részecskének
köszönhetően a térfogatához viszonyítva nagy a rendszer belső határfelülete. Az aprózódással
kialakuló nagy fajlagos határfelület szemléltetésére végiggondolhatjuk azt a példát, hogy ha
egy pl. 1 cm élhosszúságú kockát egyre kisebb darabokra vágunk, az összes felület egyre
nagyobb, míg az összes térfogat állandó marad. A kolloid rendszereknek a valódi oldatoktól
eltérő tulajdonságai (pl. a felületi feszültség vagy az adszorpció) éppen a nagy fajlagos
határfelület következményei.
A kolloid rendszerek másik lényeges tulajdonsága, hogy a rájuk eső fényt szórják. Ennek
elméleti háttere, a jelenség fizikai magyarázata a tizenegyedikes fizikatananyag optika
részében kerül elő. A kolloidika tárgyalása során az erre történő előreutalás (majd az
optikából a visszautalás) is kialakítja a diákokban az interdiszciplináris szemléletet. A
kilencedikes kémiaórán az érdeklődő diákoknak elég annyit mondani, hogy az eloszlatott
részecskék a rájuk eső fény hatására maguk is (másodlagos) fényforrásokká válnak. A
fényszórás jelenségének két következménye van: az egyik, hogy szabad szemmel láthatóvá
válnak a parányi részecskék, a másik, hogy láthatóvá válik a fény útja a kolloid rendszerben.
A hétköznapokban számos ilyen jelenséggel találkozunk: a szobába besütő napfényben
meglátjuk a szálló porszemeket, az autó reflektorának fényében a ködcseppeket. Ugyanakkor
ködben, füstben látszik a fényszóró fényének útja. Ezt használják fel pl. koncertek vagy
lézerbemutatók fénytechnikusai a látványos hatás elérése érdekében. Ezt a jelenséget Tyndalleffektusnak (a fizikában fényszórásnak) nevezzük. Egyszerű demonstrációként öntsünk egy
kémcsőbe cukoroldatot (valódi oldat), egy másikba vizet néhány csepp tejjel keverve (kolloid
rendszer), és oldalról világítsuk meg lézermutatóval. A valódi oldatban a fény útja nem
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látható, míg a kolloid rendszerben igen. Másik lehetőség a kísérlet elvégzésére, ha ezüstnitrát-oldatot csepegtetünk csapvízbe, a víz kloridion-tartalmának köszönhetően ugyanis
kolloid eloszlású ezüst-klorid-csapadék válik ki.
A nagy határfelülettel rendelkező rendszerek további jellemző tulajdonsága az adszorpció.
Ez azt jelenti, hogy felületükön nagy mennyiségű anyagot, például gázt, képesek megkötni.
Ezen az elven alapul az aktív szén szűrővel ellátott gázálarc működése vagy az a jelenség,
hogy hajunk illetve pamutruhánk könnyen „magába szívja” az illatokat és szagokat.
Mindezeken kívül a kolloidok számos fizikai és kémiai tulajdonsága különbözik a tisztán
gáz, folyékony vagy szilárd halmazállapotú anyagokétól. Ilyen például a hővezetés vagy
hőszigetelés, mechanikai jellemzők (állag, képlékenység, rugalmasság), íz, reakcióképesség,
optikai sajátságok stb. Nem véletlen, hogy az iparban ma is kiemelt jelentőségű terület a
kolloidok vizsgálata és alkalmazásaik lehetőségeinek feltérképezése.
A KOLLOIDOK RENDSZEREZÉSE
A kolloid rendszereket összetételük, létrejöttük alapján három csoportba oszthatjuk:
diszperziós kolloidok, asszociációs kolloidok és makromolekulás kolloidok.
1. Diszperziós kolloidot egy anyag aprításával és valamilyen közegben való
szétoszlatásával hozhatunk létre. Az így létrejövő rendszereket a közeg és a benne
szétoszlatott anyag halmazállapota szerint csoportosíthatjuk, ld. 1. táblázat.
1. táblázat: Diszperziós kolloidok
közeg
anyag

gáz
folyadék
szilárd

gáz

folyadék

szilárd

köd / aeroszol
füst

hab
emulzió
lioszol / szuszpenzió

szilárd hab
gél
xeroszol /zárvány

Ha gázban apró folyadékcseppeket oszlatunk szét, ködöt (vagy aeroszolt) kapunk, ilyen
például a köd, a felhők, a forró teából felszálló „gőz” vagy a különféle spray-k. Ha apró
szilárd részecskéket tartalmaz a gáz, füstről beszélünk.
Ha folyadékba gázt keverünk finom eloszlásban, hab jön létre (pl. tejszínhab, borotvahab).
Ha egy másik, ezzel nem elegyedő folyadékot oszlatunk el benne, akkor emulziót (pl. tej,
majonéz) kapunk. Folyadékban szilárd anyag szétoszlatásával lioszol (vagy szuszpenzió)
keletkezik. Ennek környezetünkben megjelenő formái pl. a mésztej és egyes gyógyszerek.
Szilárd anyag is lehet diszperziós közeg. Gázt keverve bele szilárd hab alakul ki (pl.
fémhab, szigetelőhab), folyadékot szétoszlatva benne pedig gél (pl. zselatin, kocsonya,
kenőcs) jön létre. Ha szilárd anyagot diszpergálunk szilárd közegben, xeroszolt vagy zárványt
kapunk, mint amilyen pl. a fémsókkal színezett üveg vagy bizonyos ásványok.
2. Az asszociációs kolloidok a felületaktív anyagokat (vagy más néven tenzideket,
amfipatikus molekulákat) tartalmazó oldatok (1. ábra). Ezek a határfelületeken irányítottan
helyezkednek el: a vízben van a poláris, a levegőben (vagy zsírban, illetve egyéb apoláris
közegben) az apoláris részük (2. ábra). Ilyen molekulák például a szerves savak (elsősorban a
zsírsavak), illetve az alkoholok, észterek, aminok. A háztartásban használt tisztítószerek is
amfipatikus molekulákból állnak, leggyakrabban szappanok, amelyek zsírsavak kálium- és
nátriumsói.
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poláris

apoláris

levegő
víz

1. ábra. Amfipatikus molekula szerkezete

2. ábra. Amfipatikus molekulák
elhelyezkedése víz-levegő határfelületen

A tisztítószerek molekuláinak apoláris része a szintén apoláris zsírban, szennyeződésben
áll, míg poláris részük a víz felé fordul (3. ábra). Ily módon gömbszerű képződményeket, ún.
micellákat hoznak létre, amelyek belsejükbe zárják a szennyeződést (4. ábra).
víz

víz
zsír

zsí

3. ábra. Amfipatikus molekulák elhelyezkedése
4. ábra. Zsírt tartalmazó micella vízben
víz-zsír határfelületen
A zsírsavak, mint nagy szénatomszámú karbonsavak, illetve a zsíroldás (s így a micellák
kialakulása) a 10. évfolyam kémia tananyagában kerülnek elő. Az asszociációs kolloidokról
ezért részletesebben akkor érdemes beszélni, de a kolloidok ezen típusa már a 9. évfolyamon
megemlíthető. Így a szerves kémia tanítása közben vissza lehet utalni a korábban megszerzett
ismeretekre, s a diákokban kialakulhatnak a megfelelő összefüggések.
3. A makromolekulás kolloidok makromolekulák és polimerek oldatai. A polimerek
fizikája és kémiája ma már önálló tudományterület, tulajdonságaik és felhasználási területeik
kutatása nagy jelentőségű a tudományban és az iparban egyaránt. Ezek bemutatása
meghaladja e cikk kereteit, de a kilencedikes kémiatananyagét is. Érdemesebb velük konkrét
példákon keresztül, a szerves kémia keretein belül, 10. évfolyamon foglalkozni.
Kilencedikben a mindenki által ismert tojásfehérje (mint makromolekula) említhető
példaként.
Idősebb életkorban, a 11-12. évfolyamon tartott fakultációs fogalakozásokon, már minden
szükséges fizikai és kémiai ismeret birtokában, érdemes összefoglalni a kolloid rendszerekről
korábban tanultakat, hogy a diákokban kialakulhasson az egységes, összetett kép.
HÉTKÖZNAPI PÉLDÁK
Mindezek után néhány mindennapi életből vett példát kívánok felsorolni a kolloid
rendszerek megjelenésére és szerepére. A diszperziós kolloidok 1. táblázat szerinti
csoportosítása a diákokkal való közös megbeszélés keretében is történhet, de gyűjtésük és
rendszerezésük akár teljesen önálló házi feladatként is elvégezhető. Ez segíthet a téma
mélyebb megértésében, a megszerzett ismeretek alkalmazás-szintű elmélyítésében. Az alábbi
felsorolásban a kolloidokat megjelenési „helyük” alapján csoportosítottam:


Egészen közelről vehet körül minket a köd (mely a felkelő nappal párosulva egy őszi
reggelen a Tyndall-effektus csodálatos látványával kápráztathat el minket) vagy a füst a
levegőben. A kettő „kombinációjaként” létrejövő füstköd (más néven szmog) is kolloid
jelenség, melynek kapcsán lehetőségünk van a kémia (és fizika) környezeti
vonatkozásairól is beszélni a diákokkal.



A konyhában a kolloid rendszereknek nemcsak sok, hanem sokféle képviselőjével
találkozhatunk. Emulzióként pl. a tejjel és egyéb tejtermékekkel illetve a majonézzel (ami
a konyhai kolloidok legtöbbet emlegetett, házilag is könnyen előállítható képviselője);
habként a tojáshabbal és a tejszínhabbal (amely egy emulzióból jött létre, tehát „kolloid a
kolloidban”); gélként a pudinggal, kocsonyával, tortazselékkel; szuszpenzióként a
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kakaóval (mely egyrészt szintén többszörös kolloid, másrészt tartalmazhat a kolloid
mérettartománynál nagyobb részecskéket); a habcsók sülés (száradás) után szilárd habbá
válik; a mosogatószer amfipatikus molekulái micellákat képeznek stb. Találkozunk
bizonyos élelmiszerek összetevői között az „emulgeálószer” kifejezéssel, melyről fontos
tudatosítani a diákokban, hogy nem feltétlenül valami veszélyes, mesterséges anyag.
Egyszerűen csak segít, hogy az emulzió stabil maradjon, ne váljon szét az alkotó
folyadékokra. A majonéz „emulgeálószere” például a lecitin, mely a tojássárgájában
található meg nagy mennyiségben. Ezzel ellentétben néha pont az a célunk a konyhában,
hogy megszüntessük a kolloid rendszert. Szakkifejezéssel élve ilyenkor a kolloid
koagulál; a kolloid mérettartománynál nagyobb méretű részecskék jönnek létre benne. Ez
a folyamat történik tojásrántotta készítésekor vagy hússütéskor.


Az ipari alkalmazások közé tartoznak a zsíroldó tisztítószerek, tisztálkodószerek, az
egyéb kozmetikai termékek (borotvahabok, krémek, spay-k), az építőiparban használt
szigetelőhabok (pl. poliuretánhab), a jelenleg is kutatott fémhabok (mint nagy teherbíróképességű, mégis rendkívül kis sűrűségű vázanyagok) vagy akár a festékek.



Az élő természetben előforduló példák említése és megbeszélése a biológiával való
kapcsolatot segíti. A rajzfilmből is ismert vízipók (Argyroneta Aquatica) a testének
szőrszálain adszorpcióval megkötött levegőt hordja le víz alatti burájába. A tutajkészítő
csiga (Janthina janthina) a víz alatt habot készít, mellyel a víz tetejére emelkedhet, így
nagy távolságokra képes eljutni. Az akváriumok ismert állata, a sziámi harcoshal (Betta
splendens) petéi biztonságba helyezése érdekében habfészket készít. A tajtékos kabóca
(Cercopidae), amivel füzesekben, nedves réteken találkozhatunk, szintén habfészket épít
az ágakra, fűszálakra. A szürke famászóbéka (Chiromantis xerampelina) hátsó lábainak
mozgásával ver habot a vízben, melyből habfészket készít ivadékainak. Végül, de nem
utolsó sorban az emberi testre összességében is tekinthetünk kolloid rendszerként, s
benne a különféle biokémiai folyamatok is kolloid közegben mennek végbe (pl. epe
szerepe a zsírok és olajok emésztésében).

Ötleteimmel, javaslataimmal igyekeztem hozzájárulni a kolloidkémia középiskolai
tanításának egyszerűbbé és hasznosabbá tételéhez. Bízom benne, hogy így mind a diákok
mind a tanárok számára könnyebbé válik a téma feldolgozása. A cikkben az
irodalomjegyzékben felsorolt anyagot használtam fel, ill. ezekre hivatkozom.
IRODALOMJEGYZÉK
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NÉHÁNY ÉRDEKES KÉMIAI KÍSÉRLET A KÉMIA
TANÍTÁSÁHOZ ÉS LABORATÓRIUMI GYAKORLATOKHOZ
SOME INTERESTING CHEMICAL EXPERIMENS FOR
CLASSROOM DEMONSTRATIONS AND LABORATORY
PRACTICES
Árus Dávid
SzTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
Az előadás során bemutatásra került kísérletek közös jellemzője, hogy fel lehet használni őket
fontos reakciótípusok, fogalmak tanításához. Emellett látványosak is, ami nagyon fontos a
tanulók érdeklődésének, illetve motiváltságának fenntartásához. A kísérletek rövid ideig
tartanak, végrehajtásukhoz nem szükséges bonyolult készülékek összeállítása. A hozzájuk
szükséges vegyszerek is kaphatóak a kereskedelmi forgalomban.
1. REDOXI VAGY SAV-BÁZIS?
Egy főzőpohárba félig csapvizet öntünk, és kanálhegynyi nátrium-hidridet dobunk bele. Az
anyag azonnal hevesen reagál, hidrogén fejlődik, ami meggyullad és sárga lánggal elég a víz
felszíne fölött. Ha az oldathoz pár csepp fenolftaleint adunk, az lilára változik, jelezve hogy az
oldat kémhatása erősen lúgos.
Magyarázat: A nátrium-hidrid ionos hidrid, a hidridanion nagyon erős bázis, mert a
megfelelő konjugált sav, a H2 igen gyenge sav (vízzel szemben nem is viselkedik savként),
ezért a víztől protont vesz föl. A proton és a hidridion között szinproporció megy végbe,
ennek eredményeként hidrogéngáz fejlődik, ld. (1) egyenlet. A nagy reakcióhő miatt
meggyulladó H2 lángját a nátriumionok sárga színűre festik.
NaH + H2O = NaOH + H2

(1)

2. A KLÓR-DIOXID FOTOKÉMIAI BOMLÁSA
Egy kémcsőbe kb. 0,2 g NaClO2-ot teszünk, és 4 csepp sósavat adunk hozzá. A kémcső
sárga színű klór-dioxiddal telik meg. Egy feltöltött fényképezőgépet tartunk a kémcső
közelébe, és működésbe hozzuk a vakut. Hangos durranás hallatszik, a sárga gáz eltűnik. A
kémcsőbe parázsló gyújtópálcát tartunk, amely lángra lobban.
Hasonlóképpen robbanásszerű reakciót tapasztalunk, ha a kémcsőbe kevés NaNO2-et
dobunk [1].
Magyarázat: A nátrium-kloritból sósav hatására klórossav képződik, ez gyorsan elbomlik.
ld. (2) egyenlet:
5 HClO2 = HCl + 4 ClO2 + 2 H2O

(2)

A klór-dioxid fény, valamint hő hatására elbomlik elemeire, a reakció exoterm, továbbá
molekulaszám-növekedéssel jár, ez okozza a heves robbanást, ld. (3) egyenlet:
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2 ClO2 = Cl2 + 2 O2

(3)

Mivel a klór-dioxid párosítatlan elektront tartalmaz, ezért a reakció valószínűleg gyökös
mechanizmusú láncreakció, hasonlóan a klórdurranógáz reakcióhoz. A párosítatlan elektron
jelenléte miatt reagál nitrogén-monoxiddal is, ami a salétromossav bomlása során képződik a
második kísérletben, ami szintén robbanásszerű bomlást indít be ld. (4) egyenlet:
3 HNO2 = HNO3 + 2 NO + H2O

(4)

3. JÁTÉK HIGANY-JODIDDAL
(Az „Orange tornado” reakció)
Egy főzőpohárban kálium-jodid-oldatot készítünk. Egy másik pohárban telített HgCl2oldatot készítünk, és pipettába felszívjuk. A KI-oldatot tartalmazó poharat mágneses keverőre
helyezve közepes sebességgel keverjük, és a HgCl2-oldatot a pipettából belefolyatjuk a KIoldatba. Narancsszínű és sárga csapadék leválását tapasztaljuk, amely az örvényen kívül
színtelenül oldódik. Egy idő után, további HgCl2-oldat hozzáadása után a csapadék már nem
oldódik fel.
Magyarázat: A KI-oldathoz HgCl2-oldatot öntve, helyileg csapadék válik le, ld. (5)
egyenlet. A HgI2 sárga módosulata, amely nem stabil, gyorsan átalakul a narancsszínű
módosulattá, ld. (6) egyenlet:
Hg2+ + 2 I- = HgI2

(5)

HgI2(sárga) → HgI2(vörös)

(6)

A keverés során azonban feloldódik, mert a feleslegben levő jodid színtelen tetrajodomerkurát komplexbe viszi azt, ld. (7) egyenlet:
HgI2 + 2 I- = [HgI4]2-

(7)

Tartósan csak akkor jelenik meg a HgI2, ha a Hg2+-ionok mennyisége az oldatban
meghaladja a jodidionok mennyiségének a negyedét.
4. KÁLIUMPOR KÉSZÍTÉSE ÉS ÖNGYULLADÁSA
Egy kockacukor nagyságú káliumdarabot tisztítsunk meg az oxidrétegtől, késsel vágjuk
darabokra, tegyük egy nagyobb méretű kémcsőbe és öntsünk rá annyi xilolt, amennyi a fémet
ellepi. Gázlángon melegítsük a kémcsövet addig, amíg a fém teljesen megolvad. Zárjuk le
alaposan gumidugóval, csavarjuk be ruhába, és erősen rázzuk a kémcsövet kb. 5 másodpercig
(védőszemüveg viselése kötelező!). Megfigyelhető, hogy a fém apró gömbökből álló szürke
porrá alakul, ami a xilolban lassan ülepszik. Öntsünk hozzá sebbenzint, rázzuk össze az
elegyet, és várjuk meg míg a fémpor leülepszik. Pipettázzuk le a folyadékot, amit egy
lombikba engedjünk. A porra öntsünk újabb adag benzint, és ismételjük meg a rázást és
leülepítést még kétszer. A folyadék lepipettázása után a kémcsőben maradó port úgy szárítjuk
meg, hogy üvegcsővel gyors áramban földgázt vezetünk hozzá. A por megszáradása után, a
kémcsövet dugóval elzárjuk.
Ha a kapott káliumport egy darab papírra kiszórjuk, az magától meggyullad, lila lánggal
ég.
Magyarázat: Ez a kísérlet azt szemlélteti, hogy heterogén reakciók esetén a felület
megnövelése hogyan hat a reakciósebességre. Egy darab fém a levegőn olyan lassan
oxidálódik, hogy a hőfejlődést észre sem vesszük, míg a fémpor piroforos (öngyulladó). A
kálium égésekor kálium-szuperoxid képződik, ld. (8) egyenlet:
K + O2 = KO2
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5. JÓD-MONOKLORID ELŐÁLLÍTÁSA ÉS REAKCIÓJA ALUMÍNIUMMAL [2]
Egy 100 cm3-es mérőhengerbe elporított jódot teszünk. Vegyifülke alatt vezessünk
klórgázt a jódhoz, időnként megrázogatva a hengert. A klórt vehetjük gázpalackból, annak
hiányában gázfejlesztő készülékben vagy Kipp-készülékben fejleszthetjük. Megfigyelhetjük,
hogy a jód kezd elfolyósodni, vörösbarna folyadék képződik, a henger oldalán sárga
kristályos anyag jelenik meg, és az edény érezhetően melegszik. A reakció meggyorsítása
céljából rázogassuk a hengert, lemosva a falán lerakódott anyagot is. Addig folytassuk ezt a
műveletet, amíg az összes szilárd jód át nem alakul vörösbarna folyadékká. Ezt öntsük
kémcsőbe, és adjunk hozzá kb. 1,5 g alumíniumforgácsot. Pár perc után a reakció elindul, lila
színű gőzök távoznak a kémcsőből, szikrázást és fényes lángot látunk.
Magyarázat: Ez a kísérlet azt mutatja, hogy az interhalogének a halogénekhez nagyon
hasonlóan viselkednek. Így alumíniummal a megfelelő alumínium-halogenidek képződnek, és
ez erősen exoterm reakció, ld. (9) egyenlet:
6 ICl + 4 Al = Al2Cl6 + Al2I6

(9)

Megjegyzés: a kísérletekben számos veszélyes, gyúlékony és mérgező anyag szerepel.
Ezért fokozottan ügyelni kell a munkavédelmi, balesetvédelmi és hulladékkezelési szabályok
betartására.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet szeretném kifejezni Rózsahegyi Márta és Wajand Judit egyetemi docenseknek,
Szalay Luca egyetemi adjunktusnak, valamint Németh Veronika tanárnőnek, akik munkám
során segítségükkel, tanácsaikkal támogattak.
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HORDOZHATÓ LABORATÓRIUM
PORTABLE LABORATORY
Horváth Zsolt
Reanal Laborvegyszer Kft.

ÖSSZEFOGLALÁS
Minden gyermek kíváncsi, minden tanulóban megbújik valahol a felfedezés vágya.
Készletünkkel egy olyan eszközt kínálunk, amely használata előtt csak minimális tanári
előkészítést igényel. A hordozható laboratórium segítségével elvégzett kísérletek felkelthetik a
tanulók érdeklődését a mindennapi életben is jól felismerhető kémiai jelenségek iránt. Ezek
megértése és tanulmányozása során a diákok megismerhetik a felfedezés örömét.
BEVEZETÉS
A kémia megismerésének és megszeretésének meghatározó eleme a kísérletezés. Ennek
feltételei sajnos egyre kevesebb iskolában adottak [1], s talán emiatt is csökken látványosan a
kémia iránti érdeklődés [2]. A jelentős tanári leterheltség mellett, nyilvánvaló, hogy egyre
nehezebb a „száraz” tananyagot színesítő, ugyanakkor az anyagiakat takarékosan felhasználó
demonstrációs program megvalósítása.
CÉLOK
Célunk egy biztonságos, könnyen hordozható demonstrációs készlet összeállítása volt,
olyan általános- vagy középiskolák számára, ahol a szemléletes kémiaoktatás feltételei nem
minden esetben adottak. Az egyszerű kezelhetőség mellett fontos szempont volt a kémia és a
mindennapi élet jelenségei közötti összefüggések bemutatása is.
A TERMÉK
Készletünk a tanmenethez illeszkedő 40 látványos demonstrációs kísérlet többszöri
elvégzéséhez elegendő vegyszert, eszközt, valamint a kísérletek részletes leírását tartalmazó
kísérletgyűjteményt tartalmaz. Ezek címét az 1. táblázat tünteti fel. A kísérleteket úgy
állítottuk össze, hogy lehetőség legyen a háztartásokban előforduló élelmiszerek,
tisztítószerek vizsgálatára is, így a hordozható laboratórium segítségével elvégezhető
kísérletek bővítésének csak a pedagógusok fantáziája szabhat határt.
1. táblázat. A hordozható laboratórium segítségével elvégezhető 40 db kísérlet címe
I. FIZIKAI ÉS KÉMIAI FOLYAMAT
1.

Réz hevítése levegőn

2.

A magnézium tulajdonságai
II. KEVERÉKEK ÉS ALKOTÓRÉSZEIK SZÉTVÁLASZTÁSA

3.

Szűrés

4.

Kristályosodás
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5.

Keverékek alkotóelemeinek szétválasztása választótölcsérben

6.

Desztillálás

7.

A vízgőz-desztilláció elve

8.

Papírkromatográfia

9.

Oszlopkromatográfia

10.

Tűzálló zsebkendő

11.

A levegő összetétele
III. KÉMIAI ELEMEK

12.

Hidrogén előállítása kémcsőben

13.

Hidrogén előállítása és égése

14.

Oxigén előállítása és kimutatása I.

15.

Oxigén előállítása és kimutatása II.

16.

Klór előállítása

17.

Az aktív szén tulajdonságai

18.

Égő magnézium oltási kísérlete
IV. OXIDOK

19.

Szén-dioxid előállítása és kimutatása

20.

Kalcium-oxid képződése és tulajdonságai
V. SAVAK, HIDROXIDOK ÉS SÓK

21.

Amikor az anyagok savasak és lúgosak

22.

Vöröskáposzta mint indikátor

23.

Semlegesítés

24.

A nátrium-klorid-oldat elektrolízise

25.

Mészhabarcs készítése és kötése

26.

A függő cseppkő képződésének elve a karszt barlangokban

27.

Csapadékképződéses reakciók, semlegesítés és bomlás

28.

A reakciók sebességét befolyásoló tényezők

29.

Fémek reakcióképességi sorrendje
VI. SZERVES VEGYÜLETEK

30.

Szerves vegyületekben megkötött hidrogén és szén kimutatása

31.

Acetilén előállítása és tulajdonságai

32.

Etanol reakciója, acetaldehid képződése

33.

Etanol alkoholos italban való jelenlétének bizonyítása

34.

Szerves anyagban megkötött halogén kimutatása
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35.

A szappan kémiai tulajdonságai

36.

Mosószerek tulajdonságai
VII. TERMÉSZETES ANYAGOK

37.

Glükóz kimutatása

38.

Fehérjék jelenlétének bizonyítása

39.

A fehérjék tulajdonságai

40.

Enzimek élelmiszerben való jelenlétének bizonyítása

A Hordozható Laboratóriumról bővebb információk találhatók a Reanal Laborvegyszer
Kft. weboldalán [3].
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://oknt.blog.hu/
2. http://www.phy.bme.hu/~termtud/
3. www.reanallabor.hu
Az utolsó látogatás minden címnél 2011. szeptember 11.
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TEHETSÉGEK GONDOZÁSA A KÁRPÁT-MEDENCEI
KÉMIATÁBORBAN
FOSTERING TALENT IN CHEMISTRY IN THE CARPATHIAN
BASIN CHEMISTRY CAMP
Szórád Endre
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta

ÖSSZEFOGLALÁS
2011. március 18. és 20. között tartották meg a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégiumban a Kémia Nemzetközi Éve és Marie Curie Nobel-díjának centenáriuma
alkalmából megszervezett III. Kárpát-medencei kémiatábort, amelyre a vajdasági résztvevők
mellett magyarországi és erdélyi vendégek is érkeztek. Munkámban bemutatom a tábor
jellegét, tartalmát, eddigi tapasztalatait és a további terveket.

1. ábra. A III. Kárpát-medencei kémiatábor résztvevői a Bolyai Tehetséggondozó
Gimnáziumban
A kémia nemzetközi éve és Marie Curie kémiai Nobel-díjának átvétele századik
évfordulója alkalmából tartották meg Zentán a III. Kárpát-medencei kémiatábort [1]. A
negyvenöt általános és középiskolás diák részvételével lezajlott háromnapos eseménynek a
zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium adott otthont. A tábort a Bolyai Tehetséggondozó
Gimnázium (Bolyai TGK) és a Bolyai Farkas Alapítvány szervezte. A rendezvény immár
harmadik alkalommal került megrendezésre. A résztvevők főként középiskolások voltak, akik
között idén először általános iskolás diák is volt. Azok a tanulók kaptak meghívást, akik a
Curie-versenyeken a legjobban teljesítettek. Mivel Curie-versenyt [2] Magyarországon,
Erdélyben és a Vajdaságban is szerveznek, így a részvevők ezekből a régiókból érkeztek.
A nemzetközi tábor lakója volt nyolc tanuló Magyarországról, akik a Curie kémiaverseny
2010. évi helyezettjei voltak, nyolc kísérőtanárral. Erdélyből két tanuló érkezett egy kísérővel.
A Vajdaságból a csókai ÉlelmiszeripariVegyészeti Középiskolát két tanuló és egy
kísérőtanár, a Bolyai TGK-t tizenkét tanuló, a zentai Gimnáziumot négy tanuló és egy
kísérőtanár képviselte.
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A diákok rangos előadóktól hallhattak újdonságokat a kémia világából, így a többi között a
budapesti Semmelweis Egyetemről, a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről,
a Szegedi Tudományegyetemről és az Újvidéki Egyetemről is érkeztek előadók. Olyan
érdekes témákról volt szó, mint az atommag, a tiltott anyagok, a gyógyszerkutatás, a
szennyvizek toxikológiai vizsgálata, és még sorolhatnánk. A diákok természetesen a
látványos kémiai kísérleteket szeretik a legjobban, így azokból sem volt hiány. A kémia a
nehezebben tanulható tantárgyak közé tartozik, ezért tanítása sajnos válságban van. A válság
megszüntetésében segíthetnek az ilyen táborok, ahol megszerettethetjük a diákokkal ezt a
nehéz, de nagyon érdekes tudományterületet. Magyarországon már megkongatták a
vészharangokat, hiszen lassan nem lesz elég kémiatanár. Ez a megállapítás sajnos a
Vajdaságra is érvényes. Ezért mindent megteszünk ennek az érdekes és szép tantárgynak a
népszerűsítéséért, ami segíthet a probléma megoldásában.
A tábor célja a tanulók képességeinek, tudásának és világképének fejlesztése volt, a
kémiatudomány ismeretein belül, és az ehhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül. A
tanulók felkészítő tanárai találkozhattak a többi kémia szakos tanárral, és szakmai
tanácskozáson vehettek részt. Az összejövetel alkalmat adott arra, hogy értekezzenek
szakmai, módszertani kérdésekről is. A laboratóriumi gyakorlatok, a szemléltető kísérletek,
demonstrációk jó ötleteket adtak a tábor résztvevőinek. Előadás hangzott el az aszpirinről, az
atommagról, a drogokról, a gyógyszerkémia és gyógyszerkutatás témaköréről. Szóba került a
vegyészek szerepe a társadalom fenntartható energiaellátásában és mobilitásában. A
résztvevők megtudhatták, hogy a Web 1990-ben született meg a CERN-ben. A program
közkívánatra kiegészült a Japán Fukusima atomerőmű működési elvének megismerésével.
A táborban a következő előadók működtek közre:


Dr. Jarosievitz Beáta, közoktatási szakértő, Gábor Dénes Főiskola, Budapest



Dr. Kiss Tamás, egyetemi tanár, SZTE Szervetlen és Analitikai Tanszék, Szeged



Dr. Leveles László, reaktortechnológiai és kísérleti gyártásvezető, MOL Nyrt.,
Budapest



Dr. Mátyus Péter, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szerves Vegytani Intézet,
Budapest



Dr. Sükösd Csaba tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet, Budapest



Szórád Endre, kémiatanár, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta



Urbán Hodik Marianna, kémiatanár, Stevan Sremac Általános Iskola, Thurzó Lajos
Munkaegység, Zenta



Dr. Vastag Gyöngyi, egyetemi tanár, TT Egyetem, Újvidék, Analitikai Kémia Tanszék

Nagy sikert arattak a kémia gyakorlatok és bemutatók, amelyeket a következő
kémiatanárok tartottak:


Hajnal Zsuzsanna, Palics, Miroslav Antic Általános Iskola



Szórád Endre, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta



Fodor Erika, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest

A diákok is lehetőséget kaptak kutatási eredményeik bemutatására. Hajnal Andor (V. éves
geográfus hallgató, SZTE-TTIK) előadásának címe: A Vajdaság geotermikus erőforrásai,
különös tekintettel a gyógyvizekre és gyógyfürdőkre. Mátéffy Kornél (12. évfolyamos tanuló,
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Bolyai TGK, Zenta) beszámolt arról, hogyan lehet a felszíni vizeket szennyező hidrofób
anyagokat eltávolítani különböző polimerek alkalmazásával. Anitics Tamás (12. évfolyamos
tanuló, Bolyai TGK, Zenta) a tüzelőanyag-cellákról beszélt. A szennyvizek toxikológiai
vizsgálatát Kecskeméti Árpád (12. évfolyamos tanuló, Bolyai TGK, Zenta) mutatta be.
A táborban megszerzett ismeretekről vetélkedő formájában adtak számot a diákok. A
szervezők a szabadidő hasznos eltöltéséről is gondoskodtak: Zenta nevezetességeinek
megismerésére esti séta, ismerkedésre zenehallgatás, tánc, a kísérő tanároknak társalgás
formájában nyílt lehetőség.
A táborban mindvégig jó volt a hangulat. A vendéglátók mindent megtettek, hogy a
vendégek jól érezzék magukat, gazdag szakmai ismeretekkel, tapasztalatokkal, sok
élménnyel, új barátságok megkötésével térjenek haza. A tábor értékeléssel zárult, ezt
követően mindenki kapott egy emléklapot, valamint egy-egy szeletet az erre az alkalomra
készült hatalmas tortából.
A tábor zárásakor elmondott összegzésből kiemelhető, hogy a kémia  a diákok szerint  a
nehezebb tantárgyak közé tartozik, s a kémia, mint közismereti tantárgy tanítása jelenleg
sajnos válságát éli. Éppen ezért rendkívül fontosak az ilyen táborok, ahol megszerettethető a
diákokkal a ez a sokrétű és szerteágazó tudományterület, és mindent meg kell tenni ennek az
igen érdekes tantárgynak a népszerűsítéséért. A résztvevők elmondták, úgy érzik, azzal, hogy
az idei évet a Kémia Nemzetközi Évévé nyilvánították, a kémia tudománya végre megkapta
azt a figyelmet, amit megérdemel, és bíznak abban, hogy ezt a figyelmet a nemzetközi év
befejeződése után is sikerül majd fenntartani, akár ezzel a táborral, akár egyéb hasonló
rendezvényekkel. Az eddigi tapasztalatokra, valamint a résztvevők érdeklődésére alapozva a
jövőben szeretném a tábort tartalmilag is bővíteni. Így tervezem egyhetes nyári táborok
szervezését, a többi természettudományokkal kibővítve. Ekkor lehetőség lenne arra, hogy a
kémiát összekapcsoljuk a többi tudományággal, valamint terveim szerint gyárlátogatást, terepi
méréseket, megfigyeléseket is tudnának a résztvevők végezni.
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://www.ujkep.net/fex.page:2011-03-06_III_Karpatmedencei_Kemia_Tabor.xhtml
2. http://www.curiealapitvany.hu/
Az utolsó látogatás mindkét címnél 2011. nove
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DOKTORI (PhD) KÉPZÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI
TANTÁRGYPEDAGÓGIÁKBÓL - HELYZETKÉP
DOCTORAL (PhD) TRAINING IN SCIENCE TEACHING – THE
PRESENT SITUATION
Tóth Zoltán
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar,
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Kémia Szakmódszertani Csoport

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Országos Doktori Tanács adatbázisa, valamint a Debreceni Egyetem doktori iskoláinak
vezetői véleménye alapján áttekintettük a tantárgypedagógiai doktori képzéseket. A
tantárgypedagógiai doktori képzés jellemzően a szaktudományi doktori iskolákon belül folyik.
Mindössze három doktori iskolának van önálló tantárgypedagógiai programja. Az
intézmények közül a Debreceni Egyetemen vannak a legjobb lehetőségek tantárgypedagógiai
doktori képzésre, a tantárgyak tekintetében pedig matematikából és fizikából. A doktori
iskolák elsősorban a szaktudományi képzésre helyezik a hangsúlyt, a tanári mesterséggel
kapcsolatos ismeretek háttérbe szorulnak.
BEVEZETÉS
A tantárgypedagógiai doktori képzés alapvető fontosságú mind a tanárok, mind a
tanárképzésben dolgozó szakmódszertanosok továbbképzése szempontjából. Sajnos,
Magyarországon nincs tantárgypedagógiára szakosodott doktori iskola, elsősorban a
tantárgypedagógiai professzorok hiánya miatt.
Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy jelenleg milyen lehetőségek vannak Magyarországon
természettudományos tantárgypedagógiai doktori képzésre.
AZ ADATGYŰJTÉS ÉS ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI
Az adatokat az Országos Doktori Tanács nyilvános adatbázisából [1] gyűjtöttük ki. Az
egyes doktori iskolák ilyen jellegű kínálatát egy minőségi mutatóval jellemeztük. A minőségi
mutató összetevői a következők voltak:
A tantárgypedagógiai képzés szintje:





3 pont: programszintű;
2 pont: alprogram-szintű;
1 pont: témaszintű;
0 pont: nincs ilyen kínálat.

A tantárgypedagógiai témavezetők száma:





3 pont: három vagy több oktató;
2 pont: két oktató;
1 pont: egy oktató;
0 pont: nincs ilyen oktató.
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A tantárgypedagógiai kurzusok száma:





3 pont: három vagy több kurzus;
2 pont: két kurzus;
1 pont: egy kurzus;
0 pont: nincs ilyen kurzus.

Lehetőség pedagógiai és/vagy pszichológiai képzésre:





3 pont: pedagógiai/pszichológiai kurzusok + áthallgatási lehetőség;
2 pont: pedagógiai/pszichológiai kurzusok;
1 pont: áthallgatási lehetőség;
0 pont: nincs lehetőség ilyen tanulmányok folytatására.

Tantárgypedagógiai tárgyak a doktori szigorlaton:





3 pont: főtárgynak és melléktárgynak is választható;
2 pont: csak főtárgynak választható;
1 pont: csak melléktárgynak választható;
0 pont: nem lehet szigorlati tárgy.

Sajátos követelményrendszer az elvárt tudományos teljesítményben:



1 pont: van ilyen;
0 pont: nincs ilyen.

A minőségi mutató értéke maximálisan 16 pont lehet.
A vizsgált doktori iskolák eredményességének mutatójaként a doktori adatbázisból
kigyűjtöttük, hogy hány tantárgypedagógiai jellegű doktori értekezés készült a doktori
iskolában.
A doktori adatbázis elemzésén túl egy kérdőíves felmérésben próbáltunk képet alkotni a
Debreceni Egyetem doktori iskolái vezetőinek a természettudományi tantárgypedagógiai
doktori képzéssel kapcsolatos véleményéről.
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
A doktori adatbázis alapján kiderült, hogy a tanárképző intézmények közül ötben
találhatók olyan szaktudományi és neveléstudományi doktori programok, amelyekben
természettudományi tantárgypedagógiával kapcsolatos kutatásokból lehet doktorálni.
Az öt pedagógusképző egyetemre (DE: Debreceni Egyetem, ELTE: Eötvös Loránd
Tudományegyetem, SzTE: Szegedi Tudományegyetem, PTE: Pécsi Tudományegyetem,
NyME: Nyugat-Magyarországi Egyetem), valamint a hét természettudományos, ill. „reál”
tantárgyra (biológia, kémia, fizika, földrajz, környezettan, matematika, informatika)
vonatkozó adatokat (minőségi mutatókat) az 1. táblázat tartalmazza.
Jelenleg három doktori iskola keretében működik önálló tantárgypedagógiai program:
„Matematika-didaktika” (DE Matematika- és Számítástudományok DI, Debrecen), „Fizika
tanítása” (ELTE Fizika DI, Budapest) és „Környezetpedagógia” (NyME Kitaibel Pál
Környezettudományi DI, Sopron).
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1. táblázat. A tantárgypedagógiai doktori képzés minőségi mutatói intézményenként és
tantárgyanként
DE

ELTE

NyME

SzTE

PTE

Összesen

Matematika

14

0

0

9(+N)*

0

23

Fizika

6

13(+N)*

0

3

0

22

Környezettan

2

0

14

0

0

16

Kémia

9

1(+N)*

0

0

0

10

Informatika

8

2(+N)*

0

0(+N)*

0(+N)*

10

Földrajz

0

4

0

0

2

6

Biológia

0(+P)**

1(+N)*

0

2

0(+N)*

3

Összesen

39

21

14

14

2

(+N)*+Neveléstudományi doktori programban (+P)**+Pszichológia doktori programban
A doktori képzést is folytató pedagógusképző intézmények közül a legkidolgozottabb és
legsokoldalúbb tantárgypedagógiai doktori képzést a Debreceni Egyetem kínálja. Egyáltalán
nincs lehetőség ilyen jellegű doktori képzésre a Miskolci Egyetemen és a Pannon Egyetemen.
A tantárgyak tekintetében a legjobb lehetőségek matematikából és fizikából vannak. A
legelhanyagoltabb területek pedig a földrajz és a biológia. A Debreceni Egyetemen elsősorban
matematikából,
kémiából,
informatikából és
fizikából,
az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen fizikából, a Szegedi Tudományegyetemen matematikából, a NyugatMagyarországi Egyetemen pedig kizárólag környezettanból van megfelelő szintű kínálat
tantárgypedagógiai doktori képzésre.
A tantárgypedagógiai doktori képzést is kínáló doktori iskolák több mint felében három
vagy több témavezető hirdet tantárgypedagógiai kutatási témákat. Meglepő, hogy ezeknek a
doktori iskoláknak majdnem felében nincs lehetőség tantárgypedagógiai tanulmányokra. Még
rosszabb a helyzet a pedagógiai és/vagy pszichológiai tanulmányokkal. A doktori iskolák
felében nincsenek ilyen kurzusok, sőt arra sincs lehetőség, hogy a hallgatók áthallgatással
vegyenek részt ilyen képzésben. Tanári mesterséggel kapcsolatos képzés csak a doktori
iskolák negyedében folyik. Ugyancsak meglepő, hogy még azokban a doktori iskolákban,
ahol vannak tantárgypedagógiai kurzusok, sem mindig lehet szigorlati tárgyként választani a
tantárgypedagógiát. Erre mindössze a doktori iskolák negyede ad lehetőséget. A tudományos
elvárások – elsősorban a publikációs tevékenység – tekintetében a doktori iskolák közel 80%a nem tesz különbséget a tantárgypedagógiai témán dolgozó tanár és a szaktudományi kutatási
témán dolgozó kutató között. Egyre több doktori iskolában követelmény az impakt faktorral
rendelkező nemzetközi folyóiratban való publikálás, ami a tantárgypedagógia esetén igen
nehezen teljesíthető elvárás.
A természettudományi tantárgypedagógiai doktori képzések jellemzően a szaktudományi
doktori iskolákon belül folynak. Három egyetemen (DE, ELTE, SzTE) van lehetőség ilyen
irányultságú kutatási témák kidolgozására pszichológiai és neveléstudományi doktori
programok keretében.
Kevésbé kedvező a kép, ha azt vizsgáljuk, hogy hány szaktudományi doktori iskolában
született már doktori értekezés tantárgypedagógiából (2. táblázat). Kiderült, hogy az ilyen
jellegű témát kínáló doktori iskoláknak mindössze felében készültek tantárgypedagógiai
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doktori dolgozatok. A doktori iskolák közül ebben a tekintetben is kiemelkedik a Debreceni
Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolája. Figyelemre méltó, hogy az
elkészült dolgozatok számát tekintve az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi
Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája eredményesebb a legtöbb
szaktudományi doktori iskolánál.
2. táblázat. A tantárgypedagógiai doktori képzésben készült értekezések száma
intézményenként és tantárgyanként
DE

ELTE

NyME

SzTE

PTE

Összesen

Matematika

11

0

0

(1)*

0

11(+1)*

Fizika

1

(1)*

0

0

0

1(+1)*

Környezettan

1

(1)*

4

0

0

5(+1)*

Kémia

3

(1)*

0

0

0

3(+1)*

Informatika

0

(7)*

0

(2)*

0

0(+9)*

Földrajz

0

2

0

0

1

3

Biológia

0

(1)*

0

0

0

0(+1)*

Összesen

16

2(+11)*

4

0(+3)*

1

22(+14)*

*(+Neveléstudományi doktori programban)
Megvizsgáltuk, hogy a minőségi mutató és a tényleges teljesítmény – az elkészült
tantárgypedagógiai tárgyú PhD értekezések száma – között milyen erős korreláció van. Az
egyes szaktudományi doktori iskolák adatai alapján szignifikáns (p<0,05), közepesen erős
korrelációt (r = 0,597) kaptunk. A nagyobb minőségi mutató tehát több PhD értekezést
valószínűsít. Hasonló tendencia olvasható le az 1-2. ábrákról is, melyek a szaktudományi
doktori iskolák összesített minőségi mutatója és a tantárgypedagógiai témában készült PhD
értekezések száma közötti kapcsolatot szemléltetik.

1-2. ábra. A minőségi mutató és a tantárgypedagógiai témában készült PhD értekezések
száma közötti összefüggés az öt egyetem szaktudományi doktori iskolái esetén (baloldali
ábra), valamint a hét tantárgy esetén (jobboldali ábra)
A szaktudományi és a neveléstudományi doktori iskolákban elkészült tantárgypedagógiai
jellegű PhD értekezések témavezetőinek alig több mint negyede „szakmódszertanos”, közel
háromnegyedén azonos arányban osztoznak a szaktudomány és a neveléstudomány

563

Kémia – Kémia szakmódszertan: hagyományőrzés és megújulás
szakemberei. „Szakmódszertanos” témavezetőket elsősorban a kémia és a matematika
területén, szaktudománnyal foglalkozó témavezetőket elsősorban a matematika és a
környezettan, míg neveléstudományi szakembereket elsősorban az informatika területén
találunk.
A Debreceni Egyetem doktori iskolái körében végzett kérdőíves felmérésünkből kiderült,
hogy a szaktudományi doktori iskolákban tantárgypedagógiai képzésben résztvevő tanárok
több mint 90%-a levelező tagozaton, munka mellett végzi tanulmányait és kutatásait. Ez
jelentősen megnehezíti mind kutatómunkájukat, mind tanulmányaikat.
A Debreceni Egyetem doktori iskoláinak megkérdezett vezetői egy kivételével csak a
szaktudományi doktori iskolán belül tartják megvalósíthatónak a tanárok tantárgypedagógiai
doktori képzését. A megkérdezett vezetők a szaktudományi és a szakmódszertani képzést
tartják a legfontosabbnak (az ötfokú skálán 4,0, illetve 4,8), kisebb jelentőséget tulajdonítanak
a pedagógiai és pszichológiai ismereteknek (az ötfokú skálán 2,6, illetve 2,8).
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A szerző köszönetét fejezi ki Dr. Bazsa György emeritus professzornak értékes
megjegyzéseiért, javaslataiért. A tanulmány a RE-PE-T-HA Regionális Pedagógusképző és Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban (TÁMOP-4.1.2-08/1/B-20090001.) projekt keretében készült.
IRODALOMJEGYZÉK
1. www.doktori.hu (Utolsó látogatás: 2011. október 11.)
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IX.4. INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA A
KÉMIAOKTATÁSBAN
KITERJESZTETT VALÓSÁG A KÉMIAOKTATÁSBAN
AUGMENTED REALITY IN CHEMISTRY EDUCATION
Főző Attila László
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

ÖSSZEFOGLALÁS
A kémiai jelenségek, folyamatok megértéséhez a valóság megtapasztalása sokszor nem
elegendő. Ezért használatosak a szöveges magyarázatok, ábrák vagy például animációk. A
kiterjesztett valóság egy olyan technológia, melynek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a
megtapasztalt valóságot olyan információkkal egészítsük ki, amelyek jelentős hozzáadott
értéket képviselnek. Speciális grafikus kódokkal a hozzáadott kémiai tartalom mobiltelefonnal
tekinthető meg, de a számítógépen megjelenített molekulamodellek is „életre kelthetők”
dokumentumkamera segítségével.
BEVEZETÉS
A kémiát tanulók számára számos komplex fogalom és sok érdekes, ám gyakran bonyolult
jelenség értelmezése okoz nehézséget. A digitális kultúra a tanuló és a tanár számára is tálcán
kínálja a lehetőséget arra, hogy a kémiai fogalmak, jelenségek megértését szöveges
magyarázattal, képekkel és ábrákkal, filmes tartalmakkal, szimulációkkal, animációkkal
egészítsék ki.
A PISA 2009 nemzetközi vizsgálat digitális szövegértésre vonatkozó eredményei azt
mutatják, hogy a magyar tanulók ezen a területen nem tartoznak a legjobbak közé [1]. A
digitális információk értelmezése, feldolgozása kulcsfontosságú a kémiát tanulók számára is,
különös tekintettel arra, hogy valóban sok érdekes, de nehezen értelmezhető fogalom szerepel
a tananyagban. A kémiai kíséretezés területén, vagy a bonyolultabb folyamatok megértésében
a multimédiás tartalmak használata nem elhanyagolható hozzáadott értéket képvisel és
könnyebbé teszi a tanulók megismerkedését a vegytan szépségeivel [2].
KITERJESZTETT VALÓSÁG
A kémia tanulása során a valóságban lejátszódó folyamatok értelmezése nem ritkán a
virtualitás dimenzióiba mutat. Gondoljunk a kémiai kötésekre vagy akár molekuláris szinten
zajló folyamatokra, amelyek közvetlenül nem megfigyelhetők. Az „élő kémiai kísérletek” (a
fogalmat először Riedel Miklós használta az 1980-as években az „élő zene” mintájára) olyan
tapasztalatok, amelyek a digitális információk világában is elsődlegesek [3]. A digitális
információk világában a korszerű technológia révén nem ritka az olyan tapasztalat, hogy a
valóság és a virtuális valóság egyidejűleg hat ránk. Ezt a kevert élményt illusztrálta 1994-ben
Paul Milgram és Fumio Kishino az alábbi ábrával:
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1. ábra. A valós-virtuális kontinuum Milgram és Kishino nyomán [4]
A kiterjesztett valóság (angolul: augmented reality, AR) a mobil informatikai eszközök
(táblagépek, okostelefonok stb.) fejlődésével egyre több alkalmazás formájában kerül be a
hétköznapokba. A legismertebbek ezek közül turisztikai jellegűek, és beépített GPS-vevővel
rendelkező mobiltelefonokkal használhatók. A mobiltelefon kamerájával “körülnézve” egy
szoftver az adott földrajzi helyhez kapcsolódó információs rétegeket jelenít meg a kijelzőn,
például adott helyszín vagy épület történetét, hasznos információkat, az adott helyen felvett
mozifilmek részleteit stb.
A valósághoz kapcsolt virtuális információs “rétegek” nem csupán a földrajzi helyhez
kapcsolódóan hívhatók elő, hanem a kereskedelmi termékeken található vonalkódokhoz
hasonló grafikus kódok segítségével is.
QR-KÓDOK
A QR-kód egy kétdimenziós vonalkód, amely lineáris rokonához képest több információt
képes tárolni. A nevét az angol „quick response” (gyors válasz) rövidítéséből kapta. A
négyzet alakú, fekete-fehér kód szöveges információ, de akár bináris adatok tárolására is
alkalmas. A kód leolvasásához szükség van egy kamerára és egy olyan szoftverre, amely a
dekódolást el tudja végezni. Az esetek egy részében mobiltelefonok kamerájával és az
eszközre telepített alkalmazással használják a QR-kódokat, de webkamerával ellátott
számítógépekkel is lehetséges a dekódolás.

2. ábra. QR-kód, amely a http://prezi.com/hfcs3f51t3hi/a-kiterjesztett-valosag-ar-lehetosegeia-kemiaoktatasban/ webcímet, a konferencián bemutatott előadást rejti
A QR-kódok lehetőséget adnak arra, hogy egyszerűen kiegészítsünk kémiai szöveget vagy
egy laboratóriumi berendezést többlet tartalommal, olyannal, amely az adott környezetben
nem jeleníthető meg. Így például egy kémia tankönyvben található reakcióegyenlethez
kapcsolhatjuk a folyamatot bemutató videó internetes linkjét, egy laboratóriumi eszköz
működését bemutató animáció linkjét vagy akár rövid szöveges magyarázatot. A tanulók ilyen
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módon kiegészíthetik saját jegyzeteiket is, illetve új tartalmi réteggel láthatják el
bemutatóikat, dolgozataikat vagy éppen iskolai plakátokat.

3. ábra. QR-kód egy kémia tankönyvben és a segítségével megjeleníthető kémiai kísérlet
A QR-kódok generálása gyors és egyszerű folyamat. Számos ingyenes online alkalmazás
áll rendelkezésre, ilyen például az i-nigma a http://www.i-nigma.com/CreateBarcodes.html
címen. A kód létrehozásához meg kell adnunk a rövid szöveges tartalmat vagy például egy
multimédiás tartalom webcímét, majd a program elkészíti a kódot. Ezt az ábrát
kinyomtathatjuk és a kívánt helyen bárki elolvashatja, dekódolhatja a megfelelő eszközzel.
Így
készült
a
QR-kódok
periódusos
rendszere
is,
amely
elérhető
a
http://www.flickr.com/photos/periodicvideos/5912075438/sizes/l/in/photostream/ címen.
KITERJESZTETT VALÓSÁG DOKUMENTUMKAMERÁVAL
A kevert valóság számos olyan fejlesztőt is megihletett, akik az oktatási informatika
területén dolgoznak. Magyarországon a Nemzeti Tankönyvkiadó volt az első, amely speciális
kódokkal gazdagított tananyagokat készített, egyelőre csak néhány témakörhöz kapcsolódva
[5]. A kémiaórák szempontjából azonban már most izgalmas lehetőségeket tartogat a SMART
Technologies megoldása, amely a SMART interaktív tábla Notebook elnevezésű szoftverével,
a hozzá tartozó dokumentumkamerával, valamint egy speciális kódokat tartalmazó kockával
használható.
A SMART Notebook szoftver 10.8-as verziója már képes háromdimenziós objektumok,
például molekulamodellek látványos megjelenítésére és kezelésére. A felhasználó a
számítógépen is forgathatja, mozgathatja az adott modellt, de egy valóságos kocka
segítségével valóságos kézi vezérlésre térhet át oly módon, hogy a dokumentumkamera
beolvassa az elé tartott kocka adott oldalán levő kódot és automatikusan társítja azt a
képernyőn látható objektumhoz (pl. molekulamodellhez). Így a dokumentumkamera alatt a
kocka szabadon mozgatható és ezzel párhuzamosan mozog a 3D modell a számítógép
képernyőjén. Ezzel a tanár vagy a tanuló egy valóságos tényezővé válik a virtuális világban.
Mivel a SMART Notebook szoftver felismeri a Google SketchUp szoftverrel készült
modelleket, a weben érdemes körülnézni kémiai, háromdimenziós objektumok tekintetében,
de a programmal akár magunk is szerkeszthetünk ilyeneket [6, 7].
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4. ábra. Kockával mozgatott molekulamodell a SMART Notebook szoftverben
IRODALOMJEGYZÉK
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WEBCAM LABORATORY - WEBKAMERA ALAPÚ
TERMÉSZETMEGFIGYELŐ SZOFTVER
WEBCAM LABORATORY WEB CAMERA BASED NATURE
OBSERVATION SOFTWARE
1

Fodor Erika1 és Szigetlaki Zsolt2

SEK Budapest Nemzetközi Oktatási Központ, 2Intellisense Zrt.

ÖSSZEFOGLALÁS
A WebCam Laboratory egy webkamera-alapú természetmegfigyelő laboratórium. Olyan
szoftvercsomag, amely diákok, iskolák és tanárok számára teszi lehetővé, hogy bármilyen
egyszerű, hétköznapi webkamerával valódi, érdemi természettudományos megfigyeléseket és
méréseket hajtsanak végre.
BEVEZETÉS
Az oktatás egyik (és talán legfontosabb) jelenlegi problémája az, hogy a
természettudományos képzés itthon és szerte a világban válságban van. A gyerekek
elfordulnak
a
természettudományoktól,
egyre
kevesebben
jelentkeznek
természettudományokat oktató tanárnak, és így veszélybe kerülhet a megfelelő szintű
mérnökképzés is, aminek beláthatatlan gazdasági következményei lehetnek nemzeti és
globális szinten egyaránt.
A másik probléma az, hogy a természettudományos kísérletezés esetenként drága (azaz
értékes műszerekkel történik a demonstráció). A kísérletek tehát az eszközigény miatt csak az
iskolákban végezhetők, és ráadásul hosszú idő kell az előkészületekhez.
A WebCam Laboratory szoftvercsomag azonban mindkét fenti probléma leküzdésében
hasznos eszköz. Egyrészt játékos, szerethető, izgalmas – és ami a legfontosabb: a kísérletezést
„trendi” formában teszi lehetővé. A gyerekekhez újra közel hozza a természettudományokat,
előcsalogatja és bátorítja a diákok természet iránti (velük született) kíváncsiságát. Másrészt
minimális eszközigénnyel (a szükséges eszközök lehetnek játékok, hétköznapi tárgyak), az
összességében sokmilliós eszközpark kiváltásával, a kísérletek rendkívül egyszerű és gyors
megvalósításával teszi lehetővé a kísérletezést, függetlenül az iskola anyagi lehetőségeitől.
Ráadásul jellegéből fakadóan a diákok a szoftvert hazavihetik, és ha otthon rendelkeznek
számítógéppel és egy bármilyen webkamerával, akkor ugyanazokat a (tanár által
veszélytelennek ítélt és ezért engedélyezett) kísérleteket ugyanolyan (vagy továbbgondolt)
formában végrehajthatják otthon is; ezzel megteremtve a valódi kapcsolatot az otthoni és az
iskolai tanulás között.
A szoftver jelenlegi hat funkciója tizenhárom nyelven érhető el, a funkciók száma
folyamatos bővítés alatt áll.
A termék egyedi sajátosságai a következők:
1. érdemi természettudományos mérések, megfigyelések végezhetőek el vele külső, drága
mérőműszerek nélkül;
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2. serkenti az érdeklődést a diákokban a természettudományok iránt, mivel élő, a
valóságot bemutató kísérleteket végezhetünk vele;
3. összekapcsolja az otthoni és az iskolai tanulást, fejleszti a kísérletező készséget az
osztályteremben esetenként előforduló stressz és/vagy időhiány kizárásával.
A HAT FUNKCIÓ BEMUTATÁSA
A gyorskamera funkció a természet lassú folyamataiba enged betekintést. Segítségével
olyan folyamatokat lehet megfigyelni felgyorsítva, mint a felhők kialakulása és vonulása, a
jég olvadása, egy virág növekedése, ill. kinyílása, fémek korróziója, erjedési folyamatok stb.
A WebCam Laboratory szoftver a megfigyelt objektumról szabadon paraméterezhetően
bizonyos időközönként felvételt készít, majd a felvételeket összefűzi, s egy összefüggő
videóvá alakítja, ami később tetszés szerint visszanézhető.

1. ábra. A gyorskamera funkció
A kinematika funkció segítségével testek, objektumok mozgása elemezhető valós időben.
A felhasználó bármilyen színes tárgyat (golyó, kisautó, labda, vagy akár egy közönséges
üdítős kupak) elhelyezhet a kamera előtt, majd az automatikus tárgyfelismerés után a
mozgásba hozott testek mozgásainak minden paramétere (elmozdulás, sebesség, gyorsulás)
megfigyelhetővé és rögzíthetővé válik. Egy előzetes kalibráció után ezek az értékek valós
értékként is mérhetővé válnak. A szoftver képes egyszerre több test mozgását is megfigyelni
és rögzíteni, így komplex kinematikai kísérletek is végrehajthatók. A mérési eredmények
rögzítés után tetszőleges formátumban elmenthetők, valamint mozgásgörbe formájában
kinyomtathatók.

2. ábra. A kinematika funkció
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A kémkamera funkció segítségével ritka események figyelhetők meg. Abban az esetben,
ha valamilyen történés bizonytalan időpontban következik be, de valamilyen mozgással jár
(pl. egy pókhálóba berepül egy légy, vagy egy kisegér kiszalad az egérlyukból stb.) akkor e
szoftver használatával megfigyelhetővé válik az esemény. A program a klasszikus
mozgásérzékelős kamerákhoz hasonlóan az előre beállított paramétereknek megfelelően
felvételt készít abban az esetben, ha mozgást érzékel, így a diákok megfigyelhetik pl. a
rejtőzködő állatokat.

3. ábra. A kémkamera funkció
A mikroszkóp funkció nem más, mint egy mérőműszer. Tehát nemcsak mikroszkopikus
méretekben lehet vele dolgozni, hanem bármilyen mérést végrehajthatunk vele amennyiben
rendelkezésünkre áll egy referenciaérték. Kevesen tudják, hogy a webkamerák rendkívül
közeli felvételek készítésére is képesek, s így ez a funkció a nevének megfelelően akár
egysejtű élőlények megfigyelésére is alkalmas.

4. ábra. A mikroszkóp funkció
Az univerzális naplózás egy speciális számfelismerő modul, amely a webkamerát
bármilyen kijelzővel rendelkező  digitális, analóg, folyadékalapú  hagyományos
mérőműszerre irányítva a szoftver előzetes kalibráció után felismeri a kijelzőn megjelenő
értéket, majd rögzíti azt. Így a mérések, kísérletek később visszanézhetők, elemezhetők. A
szoftver segítségével bármilyen mérés végezhető anélkül, hogy a mérőműszert a
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számítógéphez kellene csatlakoztatni. Így pl. egy otthoni külső hőmérő és a szoftver
segítségével napi, heti, havi hőmérsékletgörbék készíthetők.

5. ábra. Az univerzális naplózás funkció
A nyomkövető funkció segítségével mozgást rögzíthetünk egy meghatározott területen
belül. Minél több mozgás van, annál színesebb képet kaphatunk az útvonalakról. Figyelemmel
kísérhetjük a hangyák láthatatlan útvonalát, s a kiszámíthatatlan egysejtű élőlények látszólag
véletlenszerű mozgását is.

6. ábra. A nyomkövető funkció
A funkciók mindegyike rendkívül könnyen használható és alkalmas arra, hogy a diákok ne
csak a házi feladatok megoldására használják, hanem szórakoztató, ösztönző módon, önálló
kísérletek kivitelezéséhez is; ezzel is további lendületet adva a természettudományok
oktatásának. A szoftver várhatóan a kémiában is számos további területen használható lesz,
amelyhez várjuk a kémiatanárok ötletes megoldásait.
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://www.webcamlaboratory.com/ (Utolsó látogatás: 2011. n

572

Kémia – Infokommunikációs technológia a kémiaoktatásban

A SZÁMÍTÓGÉPES MOLEKULAMODELLEZÉS HELYE A
KÉMIATANÁR-KÉPZÉSBEN
THE ROLE OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR
MODELLING IN THE INITIAL TRAINING OF CHEMISTRY
TEACHERS
Juhász György
Konstantin Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar, Kémia Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
A közleményben a számítógépes molekulamodellezés kémiatanár-képzésbe való
beillesztésének a Nyitrai Konstantin Egyetem TTK Kémia Tanszékén kialakított módját és az
ezzel kapcsolatos tapasztalatokat összegezzük. Nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy a végzős
kémiatanárok megismerkedjenek ezzel a módszerrel, amelynek segítségével a modern elméleti
kémiai ismeretek jól modellezhetővé válnak. Ezért a tanári mesterképzés első évfolyamán
bevezettük a „Számítógépes molekula-modellezés a kémiában” című kurzust. Ennek keretében
a hallgatók megismerkednek az egyes számítási módszerek alapelveivel, és a „Hyperchem”
nevű programcsomag felhasználásával.
BEVEZETÉS
A 21. század elejét az információs és kommunikációs technológiák (IKT) gyors fejlődése
jellemzi, amely új kihívásokat jelent a jövő kémiatanárai számára is. A mai modern
kémiatanár-képzés elengedhetetlen részének kell tekintenünk az IKT-hoz való hozzáférést és
az ezen technológiák minél szélesebb körű felhasználásával való megismerkedést.
Szlovákiában az oktatási tárcának nincs egységesen elfogadott álláspontja a módszernek a
tanárképzésben való alkalmazására, s az egyes kémiatanár-képzést biztosító egyetemi karokon
sincs egységesen alkalmazott megközelítés eme új eszközrendszer bevezetésével és
felhasználásával kapcsolatban. Így minden, ilyen jellegű oktatást biztosító tanszéknek
magának kell követnie és alkalmaznia a tudomány és a technika ez irányú fejlődését.
A MOLEKULAMODELLEZÉS HELYE A KÉMIAOKTATÁSBAN
A számítógépes molekulamodellezés egy gyorsan fejlődő tudományág, amely az elméleti
kémia módszereinek felhasználásával hozzásegít a nagy biomolekulák (pl. proteinek, DNS,
RNS), ill. a polimerrendszerek molekuláris szimulációjához, továbbá szerves és szervetlen
molekulák kémiai szerkezetének és ebből adódóan fizikai-kémiai tulajdonságainak
meghatározásához.
A számítógépes molekulamodellezés új lehetőségeket nyújt a hallgatók számára nehezen
elképzelhető és így nehezen megérthető tematikus egységek elsajátítására. Nagy
lehetőségeket rejt magában például a molekulák optikai izomerjeinek a modellezése, ezen
belül az izomer molekulák tulajdonságainak összehasonlítása. Az elektronsűrűséget, az
elektrosztatikus potenciált magában foglaló modellek ábrázolása közelebb hozhatja a
molekulán belüli töltéssűrűség eloszlásának meghatározását és az ebből eredő fizikai és
kémiai tulajdonságok megértését.
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Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan tulajdonságot, amelyeket a számítógépes
molekulamodellezés segítségével is vizsgálhatunk:


A molekulák energiáját és szerkezetét



Az átmeneti állapotok energiáját és szerkezetét



Kötési energiákat



A kémia reakciók energetikáját



A molekulán belüli töltéseloszlást és az elektrosztatikus potenciált



Ionizációs energiákat



Spektroszkópiai tulajdonságokat

Tanszékünkön, a múlt század 90-es évei végén kezdtünk foglalkozni a kémiai reakciók
mechanizmusának vizualizációjával. Ebben az időben Tanszékünk az egyedüli olyan kémia
tanszék volt Szlovákiában, ahol magyar nyelvű kémiatanár-képzés folyt abból a célból, hogy
a magyar tannyelvű általános és középiskolák számára tanárokat biztosítsanak. A kémiatanári
szakot végző hallgatók szempontjából nélkülözhetetlennek tartottuk és tartjuk, hogy ezek a
hallgatók megismerkedjenek a modern elméleti kémiának a számítógép segítségével történő
ilyen jellegű vizsgálatával, amely „testközelbe“ hozza a mikrovilág molekuláit. Tanszékünkön
a kezdetekben saját animációkat készítettünk grafikai programok segítségével a reakciómechanizmusok animációjára, például elektrociklizációs reakciók, szigmatrop átcsúszások
(WoodwardHoffmann-szabályok) szemléltetésére. Ez az út azonban nehezen járható, mert az
ilyen programokkal szerkesztett animációk elkészítése nagyon időigényes, ezért más
megoldásokat kerestünk. Így került bevezetésre kémiatanár-képzési programunkba a
számítógépes molekulamodellezés [1]. A tanári mesterképzés első évfolyamában bevezettük a
„Számítógépes molekulamodellezés” című kurzust, amelyet a kémiát hallgató diákoknak
kötelező jelleggel kell abszolválni.
A kurzus programja a következő 3 blokkra osztható:
1. Az első blokk a felhasznált kvantumkémiai módszerek ismertetését tartalmazza,
továbbá a hallgatók megismerkednek a Hypercube cég „Hyperchem 7.5 Student
Edition“ [2] programcsomagjával és alapvető funkcióival.
2. A második blokkban egyszerűbb feladatokat oldunk meg. Ilyenek például a (max. 10
atomos) molekulák geometriájának optimalizációja, az egyes geometriai konformációk
összehasonlítása, az elektrosztatikus potenciál kiszámítása stb. [3].
3. A harmadik blokkban már bonyolultabb feladatokat oldunk meg, mint például a
molekulák közti gyenge kölcsönhatások számítása, a pirrol, a furán, a tiofén aromás
jellegének számítása stb.
MOLEKULAMODELLEZÉSI FELADATOK
A következőekben példaként bemutatunk egy feladatot a kurzus második blokkjából azok
közül, amelyeket a gyakorlat keretén belül oldanak meg a hallgatóink.
A feladat címe: Az etilén és szubsztituenseinek konformációs vizsgálata
Feladat: Keressék meg HF módszerrel 6-31G(d) báziskészletben a következő vegyületek
és a geometriai konformerjeinek optimális geometriáját: etilén, fluor-etilén, propén, vinilalkohol, amino-etilén! Határozzák meg, hogyan változnak a következő tulajdonságok az
egyes szubsztituensek (R) változásával:
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a C=C kettőskötés hossza



a szubsztituens és a vinilcsoport kettős kötése közti kötésszög nagysága



a dipólusmomentum (μ) értéke

Megoldás: A molekulák és konformerek szerkezeti képleteit az 1. ábra, míg a vinil-alkohol
két konformerjének a Hyperchem programcsomag segítségével való ábrázolását a 2. ábra
mutatja. A molekulák geometriáinak optimalizálása után, a diákok az eredményeket az 1.
számú táblázatban foglalják össze. Ennek alapján kiértékelik az eredményeket és
következtetéseket vonnak le.
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1. ábra. A feladatban vizsgált vegyületek (etilén, fluor-etilén, propén, vinil-alkohol,
amino-etilén) és konformerjeik szerkezeti képletei

2. ábra. A vinil-alkohol két konformerjének ábrázolása a Hyperchem programcsomag
segítségével
Az 1. táblázatban összesített eredményekből kitűnik, hogy az elektronegatív fluoratom
elektronelszívó hatása a két szénatom közti kettőskötés rövidülésében nyilvánul meg. A
hallgatók kiértékelik az amino- és a hidroxi-szubsztituensek hatását a C-C-R kötésszögre,
figyelembe véve az egyes szubsztituensek induktív és mezomer effektusait.
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1. táblázat. A molekulák optimalizációjának eredményei
Molekula

Geometriai
konformáció

fluor-etilén
o

 C-C-C-H =0

o

 C-C-C-H =180
o

vinil-alkohol
amino-etilén

C-C-R
kötésszög

(∙10-10 m)

(o)

(D)

H

1,317

121,8

0

F

1,309

122,4

1,53

CH3

1,319

125,3

0,31

CH3

1,319

124,9

0,31

OH

1,318

127,0

1,06

OH

1,315

122,8

2,09

NH2

1,325

127,1

1,71

R

etilén

propén

C=C
kötéshossz

 C-C-C-H =0

o

 C-C-C-H =180

μ

BEFEJEZÉS
A számítógépes molekulamodellezés egy gyorsan fejlődő tudományág, amely már
alkalmazásra talált a molekulaszerkezeti kutatásoktól a biokémiai kutatásokon keresztül a
farmakológiai laboratóriumokig. A továbbiakban is fontosnak tartjuk, hogy a kémiatanári
szakot hallgató végzős diákjaink megismerkedjenek ezen tudományág módszereivel, és
egyszerűsített formában, megfelelő szoftvercsomagok birtokában használni tudják majd
ennek eredményeit a későbbi pedagógusi pályájuk során.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Juhász György, Kyseľ Ondrej, Hegedűs Ondrej: In: Soudobé trendy v chemickém
vzdělávání: sborník přednášek z mezinárodní konference. - Univerzita Hradec
Králové: Gaudeamus, p. 85-90, 2006
2. HyperChem(TM) Professional 7.5, Hypercube, Inc., 1115 NW 4th Street,
Gainesville, Florida 32601, USA
3. Foresman J.B., Frisch A.: Exploring Chemistry with Electronic Structure Method,
Gaussian, Inc., 1995
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KÉPES KÉMIA – TANANYAG AZ INTERNETEN
ILLUSTRATED CHEMISTRY – TEACHING MATERIAL
AVAILABLE ON THE INTERNET
Kunné Trapp Valéria
Kodolányi János Középiskola és Kollégium, Székesfehérvár

ÖSSZEFOGLALÁS
KÉPES KÉMIA címen elkészült egy olyan komplex, tanulásra-tanításra alkalmas rendszer,
amely a 2011 nyarán „Természettudományok tanítása korszerűen és vonzóan” címmel
megtartott konferencia óta bárki számára elérhető az interneten, a keketok.hu/keketok.eu
weboldalon. A tananyagfejlesztés két fő eleme egy interaktív táblára készült (keke1.notebook)
fájl, valamint az ezt magyarázó, kiegészítő anyag (fooldalak.pdf fájl).
BEVEZETÉS
A tananyagegyüttes szerkezetében, módszereiben nem felel meg a hagyományos tankönyv
kritériumainak, de nem is azzal a céllal készült, hogy azokat kövesse.
Napjainkra készültek már nyomtatott tankönyvek digitalizálásával tanításra alkalmas teljes
tananyagok. Azonban éppen azért, mert így készültek, nem tudták kihasználni az informatika
adta lehetőségeket. Azok a digitális tananyagok készítésére használható szoftverek, amelyek
ma bárki számára elérhetők, rengeteg eszközt adnak a kreatív, újszerű fejlesztésekhez. Ezeket
olyan kolléga is készítheti, aki – bár nem informatikus – mélyebben tanulmányozva a
program adta lehetőségeket, szintetizálni tudja azokat szaktanári tudásával, tapasztalataival.
Amikor a KÉPES KÉMIA készült, kémia-fizika szakos tanárként vizsgáltam az informatikai
eszköztárat, és alkalmaztam a kémia tanításában abból a célból, hogy a tantárgyat
érdekesebbé, vonzóbbá tegyem.
Az interaktív táblák megjelenésével kényszerré kezdett válni, hogy használjuk is azokat,
fejlesszünk ki az interaktív táblára írott, annak lehetőségeit kihasználó tananyagokat.
Az internet használata a fiatalság körében már annyira széleskörű, hogy ma az ilyen módon
terjesztett ismeretek szinte mindenki számára hozzáférhetők. Az anyag több mint tíz év
munkájának eredménye, de az eddigi körülmények, lehetőségek nem voltak alkalmasak arra,
hogy elérhetővé tegyem mások számára is. Most, hogy az interaktív táblaprogramok régebbi
verzióit ingyenesen lehet használni (az én anyagom ilyen régebbi verzióban készült), és
felhasználva az internet adta lehetőségeket (saját weboldal, [1]), valamint az internetes
közösségi oldalak segítségével történő igen gyors terjesztés óriási előnyeit, megvalósult az
álmom: mások is használhatják ezt a digitális tananyagot.
A DIGITÁLIS TANANYAG FELÉPÍTÉSE
Amikor ezt a komplex anyagot az általános kémia témakörét felölelően interaktív táblára
elkészítettem, arra törekedtem, hogy az informatika adta lehetőségeket a lehető legteljesebb
mértékben kihasználjam. Ezért a tananyag az eddigi megoldásoktól eltérő szerkezetben
készült (1. ábra).
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LETÖLTHETŐ fájlok

keke1.notebook

ONLINE elérhető

 fooldalak.pdf

animációk

Az interaktív táblára

fogalomtár

írott anyagban, a

képtár

mellékletekben

mese

találhatók.

videotár

kemfelmegold.pdf

1. ábra. A tananyag szerkezete
Van tehát egy digitális egység, amely nemcsak interaktív táblával használható, hanem
akkor is, ha csak egy számítógép és egy projektor van a tanteremben. A tananyag ilyen
alkalmazás esetén sem veszít jelentősen hatékonyságából. Ehhez a digitális egységhez
(keke1.notebook) kapcsolódik a szöveges rész (fooldalak.pdf), ez szolgálja az interaktív
táblára készült tananyag megértését, magyarázza, elmélyíti az onnan szerezhető tudást. A
rendszer tehát pontosan fordítottan működik, mint az eddigi interaktív táblára fejlesztett
tananyagok.
Alapvető törekvés, hogy a kémia tanításában a természettudományos gondolkodás
kialakítása legyen a döntő momentum. Ennek legfontosabb vonása a fogalmak közti logikai
kapcsolatok feltárása, azaz hogy a tananyag tartalmát egy mindenki számára jól követhető
logikai szálra fűzzük fel.
Miközben a diák a lexikális tudásra szert tesz, ennek a folyamatnak minden egyes lépését
tudja kapcsolni az előzményekhez. Így nem különálló ismeretszigetek jönnek létre a fejében,
hanem kialakul a rendszer, amelyet a diák is képes átlátni, és alapvető elemeit természetes,
szinte ösztönös módon továbbvinni a következő témakörbe. Így elérhetővé válhat számára,
hogy nem pusztán a dolgozatra készül, hanem tanulása egy építkező folyamat lesz.
Az elektronikus taneszköz a sokoldalú és mégis jól követhető hivatkozások
rendszerével szinte kézen fogja a tanulót, mit és milyen sorrendben vizsgáljon. A hozzá
készült magyarázó szöveges rész szerkezetében teljesen azonos a digitálissal. A diákok akár
otthoni számítógépükre is letölthetik a két fájlt, és ezeket egymás mellett nyithatják meg. Így
otthonukban biztosítunk olyan tanulási környezetet, mintha a tanuló a tanteremben ülne, és
tanára a látottakat magyarázná.
Az emberek többsége vizuális alkatú. A két összefüggő egységnek tehát nemcsak
szavaiban, hanem látványában is tükröznie kell az általános kémia rendszerét, kapcsolatait.
Nem lehet mindent ömlesztve egy oldalra odatenni a diák elé, hanem a főoldalnak és az
interaktív táblára készített programnak is segítenie kell a fontosság, a szerkezeti elemek,
illetve a köztük levő kapcsolatok láttatását.

578

Kémia – Infokommunikációs technológia a kémiaoktatásban
Ezért a fooldalak.pdf fájl a logikai szálat vezeti végig a témán. Ami pedig nem fér bele
ebbe, az hivatkozással megjelölve külön egységekbe rendszerezve található meg. Ilyen a
fogalomtár, illetve „A kémiatanár mesél” egység.
A tananyag nyelvezetében szerepet kap annak kifejezése, hogy mi – a tananyag szerzője és
Te, a diák – most együtt dolgozunk valamin. Bár a precizitásból ebben a tekintetben sem
engedhetünk, a megfogalmazás mégis közel áll a mindennapok nyelvezetéhez. Ezzel
könnyebbé tesszük a megértést, élvezhetőbbé a tantárgy tanulását.
A fogalomtárban nemcsak a fogalmak pontos meghatározása szerepel, hanem az is, hogy
hol és milyen módon válik fontossá a fogalom ismerete. Tehát nem az a leglényegesebb, hogy
a diák szóról szóra vissza tudja-e adni a fogalom meghatározását, hanem az, hogy mennyire
értő módon rögzítette azt, és így milyen mértékben lesz képes a továbbiakban alkalmazni.
Ebből következik, hogy a fogalom lehetőleg minél pontosabb, rövidebb meghatározása
mellett szerepelnek ebben a fejezetben azok az árnyaló tényezők, amelyek a megértést segítik
elő, illetve a fogalom felhasználását mutatják be.
A fogalmak leválasztása a főoldalról azért is szerencsés, mert ha a későbbi témákban
szüksége van a diáknak az adott fogalom újragondolására, akkor itt – a megfelelő linket
használva – megtalálhatja (elkülönülten más, az adott esetben kevésbé fontos részletektől).
A képtárról annyit érdemes tudni, hogy egyrészt bőségével különbözik a hagyományos
tankönyvtől, másrészt a fotósorozatok az animációkhoz hasonlóan élőbbé teszik a
jelenségeket, a videófájlokhoz hasonlóan láttatják is a folyamatokat.
A videotár csak online használható. Ez szükségessé teszi az internet elérhetőségét a
tanteremben és otthon egyaránt. A rövid videóbejátszások szerepe akkor is fontos lehet, ha a
diák órán látta a kísérletet, de akkor válik nélkülözhetetlenné, ha ez nem történt meg. Ilyen
akkor fordulhat elő, ha az iskola nem rendelkezik megfelelő eszköztárral, vagy például
egyedül készül fel a diák érettségire, felvételire. Továbbá egy fejezet ismétlésénél, a
dolgozatot előkészítő órán sincs idő az összes kísérletet újra elvégezni, viszont a képeket és
videókat a diák így ismét megnézheti, sőt a teljes tananyagot újra feldolgozhatja az internetről
letöltött eszköztár segítségével.
Az animációk az anyagszerkezeti rész szemléltetésében játszanak döntő szerepet. Amiről
a tanár eddig csak mesélt – a láthatatlan világ –, az a mozgásanimációk segítségével
megelevenedik. Talán ezek az animációk képviselik a hagyományos oktatáshoz képest a
legnagyobb előrelépést. Az általam készített grafikák csak térhatásúak, a mozgásokkal és
hanghatásokkal együtt alkalmasak a figyelem felkeltésére és tartósabb fenntartására.
Tapasztalataim szerint a módszert alkalmazva könnyebben értem el jó eredményeket, mint a
hagyományos eszközökkel, bár azokat – természetesen – nem iktattam ki. (Sőt, éppen
ellenkezőleg, minden új eszköz egyúttal új lehetőséget adott a régi eszköztár előnyösebb
alkalmazására is.)
Fontos egységet jelent „A kémiatanár mesél” fejezet, amely olyan érdekességeket vagy
éppen hétköznapi, megélhető jelenségeket mutat be, amelyek kapcsán az elmélet könnyebben
rögzíthető. A mesék egy része életem egy-egy szakaszának apró története, így kötődik
Székesfehérvárhoz, családomhoz. Úgy gondolom ez a vonás is közelebb hozza a kémiát a
diákokhoz. Ugyanakkor érdekes lehet arról is mesélni, mit láthat a kémiából a ma embere,
milyen téves, kémiai jellegű információkat hallhatunk nap mint nap, és mitől válhat az ember
különösebb fáradság nélkül környezetvédővé.
A fejlesztés helyet ad a tanári kreativitásnak. Az eszköztárat alkalmazó tanár el is
fogadhatja a szerkezetet, de maga is tervezheti az órát a neki tetsző felfogásban. Így a

579

Kémia – Infokommunikációs technológia a kémiaoktatásban
tananyag bármelyik hagyományos tankönyvhöz illeszthető, bár nem teszi feltétlen
szükségessé más taneszköz használatát.
A szemléltetés, tájékozódás eszközei az elektronikus változatban olyan mértékben
kibővülnek, hogy a diák számára a tanulás legalább annyira hasonlít számítógépes játékaihoz,
mint a nem mindig szívesen végzett munkához. A hivatkozások használata – ha azok
következetesek és jól tervezettek – a diák számára nem terhes. Nem is veszi észre, hogy a
tanulás folyamatában ezzel a módszerrel tanulja meg a kapcsolatok keresését, illetve
felhasználását. A virtuális előadóban való mozgás (képtár, animációk, videotár)
élményszerűvé varázsolhatja a tanulási folyamatot. Ugyanilyen fontos az is, hogy az így
elkészített elektronikus eszköztár akár a távoktatást is szolgálhatja.
Külön gondot fordítottam a feladatmegoldás módszereinek részletes kifejtésére. A
kemfelmegold.pdf fájlban minden, amit eddig csak szóban mondtam el, most megjelenik
írásban is. A szó elszáll, a diák elfelejtheti az órán kapott magyarázatot a feladatmegoldás
mikéntjéről. Ezért nem árt, ha ezzel írásban is találkozik. Az is igaz, hogy a diák számára
minden tárgyból a példamegoldás tűnik a legnehezebbnek. Ha látja, hogy vannak úgynevezett
alapfeladatok, amelyekhez nemcsak az eredményt adjuk meg, hanem a gondolatmenetet
részletesen leírva végigvezetjük a feladat megoldásán, talán kevésbé riad meg tőle, és
hamarabb jut sikerélményhez. Ha ez sikerül, akkor elindulhat az önálló gondolkodás útján.
INGYENES ELÉRHETŐSÉG AZ INTERNETEN
Végül néhány mondat arról, miért került nyilvánosságra ez az anyag. Készítettem egy
olyan oktatási eszközt, amelyet diákjaimmal már évek óta hatékonyan használok. Miért ne
használhatná bárki, akinek segítséget jelenthet akár a mindennapi tanulásban, akár az érettségi
felkészülésben? Csak remélni merem, hogy a digitális tananyagot kipróbáló kollégáim majd
rábólintanak: Ezáltal valóban segítséget kap a tanár, s rajta keresztül a diákjai is a kémia
tanulásához.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A KÉPES KÉMIA a Lánczos Kornél - Szekfü Gyula Ösztöndíj Alapítvány támogatásával
készült.
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://www.cegarculat.eu/keketok/ (Utolsó látogatás 2011. novembe
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X.1. MEGHÍVOTT ELŐADÁS
A MODERN MÚZEUMOK ÉS AZ OKTATÁS, TANÁRKÉPZÉS
KAPCSOLATA
MODERN MUSEUMS AND THEIR RELATION TO
EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Vásárhelyi Tamás
Magyar Természettudományi Múzeum, és ELTE TTK Természettudományi Kommunikáció
és UNESCO Multimédiapedagógia Központ

ÖSSZEFOGLALÁS
A modern múzeum más, mint amilyen múzeum-kép sokakban él. Nemcsak a kommunikációs
csatornák bővültek, nemcsak a kiállítótér lett közönségbarát, nemcsak a kiállítások lettek
gazdagabbak, látványosak, élvezetesek, szélesebb kötönségrétegek és csoportok számára
hozzáférhetőek. Néhány vezető múzeum ma már aktív szerepet vállal a tanuláskutatás
területén, illetve módszertani fejlesztésekben, más múzeumok pedig különböző módokon
támogatják a közönség formális, nem-formális és informális módokon való tanulását.
BEVEZETÉS
Különböző felmérések és tapasztalatok igazolják, hogy a nagyközönség, és sokszor a
döntéshozók is, nagyon felületes ismeretekkel rendelkeznek a múzeumok felépítését,
működését és a társadalom különböző szegmensei részére való hasznosságát illetően. A
múzeumok sokszor hangoztatott hármas feladata (gyűjtés és megőrzés, kutatás, közzététel)
valójában nagyon sokféle tevékenységet takar. Hiszen, csak a természettudományi területen, a
gyűjtés – megőrzés eleve feltételez bizonyosfajta kutatást, és ide sorolhatjuk például a
leletmentést, a letét megőrzését, bizonyos esetekben akár génbank fenntartását is,
konzerválást, restaurálást, kölcsönzési szolgáltatásokat, adatszolgáltatást. A kutatás
hagyományosan „múzeumi” kutatásokat jelent (identifikáció, faunisztika-florisztika stb.), és
például szakértést, monitoringot, publikációk készítését, bírálását, szerkesztését, illetve sok
esetben a felsőoktatásban való részvételt is. A hagyományos közzététel változott, bővült talán
legnagyobb mértékben az utóbbi évtizedekben világszerte. Nemcsak a múzeum épületében
megnyitott kiállítást soroljuk ide, hanem a kihelyezett és vándorkiállításokat is. A
közönséggel való találkozásnak számtalan formája van: tárlatvezetés, múzeumi foglalkozás
(családi, iskolai, felnőtt), múzeumi vagy iskolai tanóra, rendezvény, sőt újabban fesztiválok
is. Mindezek érdekében kiadványok készülnek, felkészítő tréningeket, képzéseket szerveznek
pl. tanároknak. A múzeum bevételeit is sokszor a közzététellel foglalkozó közönségszolgálati
munkatársak fokozzák a módszeres PR-Marketing, vagy pl. a helyiségek bérbeadása révén.
Mindebből kiviláglik, hogy a múzeumok ma már nem csendes, nyugodt munkahelyek, mint
amelyek valaha (esetenként) voltak. És ma már a közzététel, a közönségkapcsolatok területén
is megjelent és rohamosan fejlődik a tudományos kutatás.
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„Kevés tevékenység lesz fontosabb a 21. század informális tudományos képzési
intézményei, köztük természettudományi múzeumai számára, mint annak a mélységeiben
való megértése, hogyan történik az a tanulás, amit segítenek”[2].
TANULÁSKUTATÁS ÉS MÚZEUM
Amióta az iparilag fejlett országokban felismerték, hogy a rohamosan változó világban,
rohamosan változó munkahelyeken és munkafolyamatokban csak a folyamatos tanulásra
képes munkaerő lehet sikeres, igen gazdag irodalma támadt az egész életen át tartó
tanulásnak. Múzeumi területen is számos közlemény látott napvilágot (pl. Minna, Vásárhelyi
2011), különösen, hogy kiderült: tanulás egyre több adat szerint nagyobb részben az iskolai
fontos tanulmányok mellett és után történik: TV-ből, munkahelyen, családtól, újságokból,
Internetről, egyéb számítástechnikai eszközöktől, kiadványokból, és nem utolsó sorban
bemutatóhelyeken (köztük múzeumokban). A még a NKÖM égisze alatt létrehozott
Múzeumok Mindenkinek Program a tanulni képes és hajlandó múzeumi szakembereket és
pedagógusokat célozta meg kiadványaival (melyek szabadon letölthetők a
www.muzeumokmindenkinek.hu címről). Ennek a programnak a továbbfejlődéséről később
lesz szó.
Érdemes megemlíteni legalább néhány szerzőt, akiknek eredményei az utóbbi évtizedben
megtermékenyítően hatottak a múzeumi tanulás megértése terén, és ennek következtében a
múzeumban, kiállítótérben folyó tanulás körülményeinek kialakításában szerephez jutottak.
David Kolb experienciális tanulási ciklusos elmélete a mindennapi tapasztalat megértésének
és továbbgondolásának négy fázisát különíti el (tapasztalat, megfigyelés, értelmezés, hipotézis
alkotása, majd az újabb ciklusban kipróbálás, ami új tapasztalathoz vezet el). Ennek alapján
négyféle tanulási típusú, viselkedésű személyt különített el:


aki tapasztalatból tanul,



aki „hátralép”, figyel, gondolkodik, megfigyelő,



aki visszahúzódó, logikus, elméleti ember,



és aki kísérletezésből tanul, hipotéziseket gyárt és ki is próbálja azokat.

A tudományos játszóházak (itthon elsőként a Csodák Palotája) eleve az aktív részvételt, a
tapasztalati tanulást célozták meg. Néhány modern múzeum mindegyiküknek igyekszik
kínálni lehetőséget az (interaktív) kiállításaiban, vagy elkülönített zónákban. A mi Öveges
Józsefünk mestere volt a tapasztalaton, kísérletezésen, a tapasztaltak értelmezésén alapuló
ismeretterjesztésnek. Nyomdokain a hazai múzeumi interpretáció is megújulhat, amint hogy
vannak is erre utaló kezdemények pl. a Hadtörténeti, Elektrotechnikai, vagy a
Természettudományi Múzeumban.
George Hein a konstruktivista tanulás elméletét dolgozta ki a múzeumokra nézve [5]. A
londoni The Natural History Museum INVESTIGATE, azaz KUTASS nevű terme
(www.nhmus.ac.uk) ennek az elméletnek a következetes alkalmazásával készült el.
Az ezredfordulón vált közkinccsé a kontextuális tanulás elmélete [3]. Eszerint a múzeumi
élményt és az ott látottak befogadását alapvetően háromféle körülmény (kontextus)
befolyásolja. A személyes körülmények magára a látogatóra vonatkoznak (ki ő, milyen
életkorú, műveltségű, nyitottságú, milyen szándékkal érkezett a múzeumba, stb.). A társas
körülmények nemcsak az illetővel együtt érkezőkre vonatkoznak (egyedül vagy csoportosan
jött, utóbbi esetben nem mindegy pl., hogy jól felkészített iskolai csoport, vagy sietve
fényképező turistacsoport tagjaként érkezett). Az élményre és a befogadásra a múzeum
személyzete (teremőrök, tárlatvezető vagy múzeumpedagógus), és a többi látogató is hatással
van (más élmény üres teremben bóklászni, és más nyüzsgésben, amikor saját szavát sem
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hallja az ember). Végül a fizikai körülmények jönnek: a termek vagy térségek, a látogatóknak
szánt információs rendszer, a kiállítások a tárgyakkal és a kiállítási műfaj sokoldalú és
összetett kommunikációs eszközeivel. Ezek a tanuláselméleti felismerések lényegesen
befolyásolták a modern múzeumi gondolkodást, és nem engedik meg, hogy valaki
változatlanul úgy vélekedjék a múzeumi kiállításról, mint amelyben elegendő az autentikus
tárgyakat megfelelően elegáns környezetben szemlére bocsátani.
A szakmai háttér kidolgozottságának fejlődése mellett további érvek is felsorakoztathatók,
amiért érdemes a múzeumokra, mint a közoktatás számára igen hasznos intézményekre
gondolni. A piaci viszonyok miatt, hiszen ide nem kötelező járni, érdekeltek abban, hogy
figyeljenek, kutassanak, igyekezzenek a felhasználók (köztük a pedagógusok) számára vonzó
és értékes kínálatot létrehozni kiállításaikban, és azokhoz kapcsolódó programjaikban,
segédanyagaikban. A világszerte megindult kutatási törekvésekre is, és a társadalomban zajló
változásokra is figyelve rugalmasabban alkalmazkodnak, mint az oktatás rendszere, hiszen
kisebb intézmények, de még az egész múzeumi intézményrendszer is csak néhány ezer főt
számlál. Éppen ezért a külföldi eredmények is hamarabb megjelennek, könnyebben
adaptálhatók1, vagy könnyedebben elutasíthatók, ha nem illeszkednek a mi kultúránkba. A
múzeumok számos területen lehetnek a pedagógusok segítségére, amint az egy nemrégiben
készült kutatási jelentésben található [7], letölthető2. Végül pedig azt se felejtsük el, hogy
múzeumba járni: jó. Minden pedagógus és mindenki jól teszi, ha szem előtt tartja egyéni
tanulását, töltekezését, passzióját és élvezetét, amihez persze meg kell találni a megfelelő
múzeumokat.
Az EU egész életen át tartó tanulással (lifelong learning) foglalkozó dokumentumaiban az
egyén tanulásának alapvetően három formája között különbséget tesznek. Most már egyre
gyakrabban emlegetik a „lifewide learning” fogalmát is, amit „az élet minden területén való
tanulás”-nak, „az élet egészére kiterjedő tanulás”-nak fordíthatnánk. Szakmai
megközelítésben az alábbi három tanulási formára (és azoknak megannyi természetes
megvalósulási formájára) gondoljunk:
Formális tanulás (gyakran oktatásként említett keretben zajló) – az iskolarendszeren
belüli, vagy más szervezett keretekben folyó, és széles körben elfogadott bizonyítványt
(diplomát is) adó képzési formán belül történő tanulás. Múzeumok közreműködésével zajlik
több helyen például nappali tagozatos pedagógusképzés, ide sorolható az ELTE PPK
Múzeumpedagógia szakosító képzése, a MOKK képzései, az ELTE TTK
tudománykommunikáció MSc-je (lásd később).
Nem-formális tanulás (gyakran képzésként említett keretben zajló) – nem feltétlenül
szervezett keretek között zajlik, de mindig előre meghatározott képzési céllal történik, és
zárulhat bizonyítvánnyal, vagy szakmai képzettség igazolására esetenként elfogadtatható
tanúsítvánnyal. Jó példa erre az intézményekben a dolgozóknak tartott, az egyéni igényeiket is
figyelembe vevő tanfolyam. Az MTM gyakorlatában ilyen például amikor egy iskola összes
tanárjának, egy kerület biológiatanárainak szervezünk egynapos képzést, ilyenek a
pedagógusoknak hirdetett kiállításbemutatások, és ilyen alkalom volt ez a konferencia is,
aminek kötetét az Olvasó kezében tartja.
Informális tanulás (és önképzés) – az élet bármely helyzetében előforduló spontán vagy
tervezett, de nem oktatási keretek között megvalósuló tanulás. Ilyen tanulási alkalom adódhat
1

Az adaptációra kiváló példánk lehet a Tanulás tárgyakkal c. kiadvány (letölthető: Egy kiváló angliai kiadvány
fordítását, ábráinak újakra (magyar múzeumokból valókra) cserélését, és az ábramagyarázatok értelemszerű
átdolgozását végezte el Miszné Korenchy Anikó (MIggs.
2
A www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu honlapon való regisztráció melegen ajánlható a múzeumok iránt
érdeklődő pedagógusoknak, a számukra is akkreditált továbbképzések, hírek, és letölthető kiadványok miatt.
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például könyvtárban, egy baráti vagy munkahelyi beszélgetés során is, vagy különböző egyéb
élethelyzetekben. Múzeumban, akár a csoportos tárlatvezetés, akár az egyéni séta és
nézelődés, valamilyen program látogatása, a honlap vagy kiadvány böngészése ilyen alkalom.
Mikor az Olvasó ezt a kötetet forgatja, informális tanulási folyamat részese.
PEDAGÓGUSKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS, TANULÁS A MÚZEUMBAN
Magyarországon ma Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Pakson, Pécsett,
Szegeden és Szentendrén folyik formális muzeológiai vagy múzeumpedagógiai képzés. Ezek
közül háromnak a rövid bemutatására vállalkozunk. Az ELTE PPK Múzeumpedagógia
levelező szakosító képzése 12. éve folyik, évente 15-25 fő közötti létszámmal. Bemutatása és
a volt hallgatók értékelésének feldolgozása Foghtűy (2009) cikkében található. A képzési
napok különböző múzeumokban zajlanak, így a 2. év végére a hallgatók otthonosan
mozognak a kiállítóterekben, és hasznos személyes ismeretségekre is tesznek szert. Miután a
résztvevők a közoktatási intézményekből és múzeumokból egyaránt érkeznek, a két terület
jellegzetességeinek, gondolkodásmódjának, problémáinak megismerése és megértése is
hozzájárul a képzés hasznosíthatóságához.
A harmadik tanévét kezdő MOKK (Múzeumok Oktatási és Képzési Központja,
www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu) Szentendrén, a Skanzenben tartja akkreditált
képzéseit, melyek végső célja a múzeumok közoktatási hasznosításának elősegítése. Kétféle
tanfolyamra várnak pedagógusokat is, az egyik az iskolák és múzeumok partnerségével, a
másik a projekt módszerű oktatással foglalkozik.
Az ELTE TTK-n 2011 őszén indult meg, egyelőre nappali tagozaton, a
Tudománykommunikáció
a
természettudományban
mesterfokú
képzés
(MSc,
www.edutech.elte.hu). A második évben felvehető a természettudományos múzeumi
ismeretterjesztő szakirány, aminek elvégzése nemcsak múzeumokban, hanem iskolákban,
vagy akár a termelői ágazatban is hasznosítható ismereteket és készségeket ad1. Több,
műszaki és természettudományi jellegű múzeum, köztük az ELTE Természetrajzi Múzeuma
vesz részt a képzésben.
A PEDAGÓGUSOK A MÚZEUMOK KIEMELT PARTNEREI
Talán nem a végére kellett volna hagyni annak a kérdésnek rövid körüljárását, mennyire
tudatos a két kulturális terület, a múzeum és a közoktatás szereplőiben, hogy – végsőkig
leegyszerűsítve – közös céljuk van: a kultúra átadása generációról generációra. Amiben
komoly segítségeket nyújthatnak egymásnak. Erre vonatkozóan a MOKK két kutatást is
indított, eredményeik szintén elérhetők a honlapján [6], [7]. Az iskoláknak, illetve
pedagógusoknak a múzeumokkal kapcsolatos véleményét és gyakorlatát ezen belül Bárd
(2009) vizsgálta. Országos, változatos mintából (48 iskola, melyekben összesen 18 163 tanuló
tanul) nyert értékelhető válaszok alapján jutott az alábbi következtetésekhez.
A iskola múzeumlátogatását az anyagiakon túl számos tényező nehezíti (jogi háttér,
szervezés, emberi tényezők). A kötetben több ezekre kialakított megoldás bemutatása is
szerepel. A múzeumpedagógiai képzés a felsőoktatásban sokszínű, ám a gyakorló
pedagógusok részéről alacsony az érdeklődés. A múzeum lehetőségeket jelent a kompetenciaalapú oktatás, a nem szakrendszerű oktatás, integrált oktatás és az élethosszig tartó tanulás
terén, ám az új szemléletű tanulási-tanítási formákban még nem látják a tanárok a múzeumok
1

Ezt a képzést is szolgálja a Múzeumi tanulás c. kézikönyv (Vásárhelyi és Kárpáti, 2011). A kötet a SciComPed
projekt eredményeképpen jött létre, csakúgy, mint a Magyar Természettudományi Múzeum által a múzeumi és
pedagógiai területen is akkreditált 30 órás képzések: Bevezetés a múzeumi ismeretterjesztésbe és
Természettudományos múzeumi ismeretterjesztés.
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helyét, szerepét. A múzeumok kiállításait és a közoktatásnak nyújtott szolgáltatásait jónak
értékelték a tanárok, leginkább az információhiányt hibáztatják.
A kétféle szereplő partnerségének lehetősége viszonylag új fogalom, ezért ennek
bemutatására az Magyar Természettudományi Múzeum Natural Europe (magyarul Mindenki
múzeuma) projektjét használjuk fel, hiszen ennek témája az egész konferencia fő szándékába
illeszkedik. A projektről bővebben a múzeum (http://www.mttm.hu/hu/NatEu) illetve a
projekt (www.natural_europe.eu) honlapján lehet tájékozódni. Alapvető célja az, hogy a
természettudományi múzeumokban őrzött tárgyakat és tudást a közoktatás, illetve minden
látogató számára elérhetővé tegye digitális tartalmak szolgáltatása révén. Esetünkben ez 2000
tárgy digitalizálását és az Europeana (www.europeana.eu) nevű nagy könyvtárban való
közzétételét jelenti. Ezeknek és más internetes forrásoknak a felhasználásával oktatási
segédanyagokat, csomagokat, úgynevezett tanösvényeket készítünk, melyek egy része az
iskolai tananyaghoz illeszkedik, egy-egy tanórán, vagy terepen, vagy múzeumlátogatáskor
használható. Hogy „ne a levegőbe” szóló anyagok legyenek ezek, hanem valóban a lehető
legjobban felhasználhatóak, szükségünk van pedagógusok segítségére, szakértelmére és
közreműködésére a kialakításkor. Az eredményt azután mindenki szabadon használhatja.
(Máris letölthetők kísérleti tanösvények – pedagógusoknak illetve családoknak ajánlva – a
múzeum említett honlapjáról.) Szükségünk van arra is, hogy a kidolgozott anyagokat ki is
próbálja valaki az osztállyal, és véleményt mondjon, ami alapján javítani tudjuk, amit kell.
(Máris várjuk a véleményeket a vasarhelyi@mttm.hu címre.) A partnerség tehát itt azt jelenti,
hogy a két oldal közösen dolgoz ki olyan szellemi értékeket, amelyek segítik a pedagógus
munkáját, és segítik a múzeumban az őrzött javak közzétételét – azaz mindkettőjük
küldetésének betöltését.
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X.2. KÖRNYEZETTUDOMÁNY OKTATÁSA
TELEPÜLÉSÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A KÖRNYEZETI
NEVELÉS KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN
URBAN ECOLOGY RESEARCH IN THE ENVIRONMENTAL
EDUCATION
Angyal Zsuzsanna
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi Centrum

ÖSSZEFOGLALÁS
A településökológiai kutatások célkeresztjében a különböző környezeti elemek, valamint az
élővilág összetételének, folyamatainak megváltozása áll az ember által erősen módosított
körülmények között. A tudományterület interdiszciplináris volta miatt a vizsgálatok csak több
tudományterület szakértőinek közös munkájával valósulhat meg, szintetizáló tudományként
tipikus környezettudományi kutatási terület. Mint ilyen, kiváló lehetőséget ad a környezeti
nevelésre, az ehhez kapcsolódó kutatásokra az óvodás korosztálytól az egyetemi szintig.
A TELEPÜLÉSÖKOLÓGIA ÉRTELMEZÉSE
A településökológia a társadalom (társadalmi környezet) és a földrajzi környezet
jellegzetes találkozási pontját, vagyis a települést, mint összetett rendszert elemzi. A
települések megváltozott ökológiai feltételeket hoznak létre, ezek jelentősen eltérnek a
települések körüli természetes táj jellegétől. Éppen emiatt azt mondhatjuk, hogy a
településökológia olyan interdiszciplináris jellegű tudomány, mely a tájökológiához
kapcsolódik, annak a településekre vonatkozó, ökológiai fogalmakra épülő része [2].
A településeken a természeti, társadalmi, és ezen belül a mesterséges összetevők szoros
kölcsönhatásban vannak egymással, vagyis itt az ökológiai faktorok mellett az ökonómiai és
társadalmi tényezők is jelen vannak. A környezeti elemek ezek együttesére hatnak, és
fordítva; ez a hármas egység képes alakítani a településekre ható környezeti tényezőket. A
környezeti rendszerek különböző mértékben rendelkeznek puffer-kapacitással, mely képes
enyhíteni az emberi tényezők gazdasági és társadalmi hatásait. Ennek alapján a környezeti
rendszereket stabil és labilis elemekre oszthatjuk, melyek térben és időben dinamikusan
változnak.
A településeken a már meglévő környezeti problémák hangsúlyosabbá válnak és sokszor
újabbak kapcsolódnak hozzájuk. Ennek oka, hogy a településeken a szennyező források
koncentráltabban vannak jelen, és ezek hatását a nagy népességszám hamarabb érzékeli. A
településökológia feladata éppen ezeknek az új konfliktusoknak és megjelenési helyüknek a
feltérképezése, valamint a városi terület-felhasználás széles körű tudományos megalapozása.
A tudományterületnek ez az értelmezése azonban viszonylag új keletű, a 20. század folyamán
a Föld különböző részein más-más tartalommal töltötték meg a településökológiai kutatásokat
[2].
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Először az Egyesült Államokban az 1920-as években Park és munkatársai kezdtek
városökológiai kutatásokba, megalapítva ezzel az ún. chicago-i szociológiai iskolát.
Vizsgálataik során ők biológiai analógiákkal, ökológiai fogalomrendszert alkalmazva hoztak
létre új városi formákat. Ezeket a korai településökológiai kutatásokat ma már inkább
városszociológiai vizsgálatoknak tartjuk, így a továbbiakban ezzel az irányzattal nem
foglalkozunk.
A második megközelítést építészeti, tervezői (ökotectur) aspektusnak nevezzük. Kezdete a
világháborúk utáni újjáépítés időszakára tehető, és tulajdonképpen azóta is – bár némileg
megváltozott célokkal – él. Az irányzat célja a települések minél lakhatóbbá tétele, és a
tudományos elvek mellett sok művészeti elemet is tartalmaz, vagyis többféle tudományterület
(építészet, térinformatika, városökológia) szakértőinek együttműködését követeli meg.
Napjainkban az ökotectur legfontosabb céljai az egyre növekvő városi népesség miatt a
területek minél ésszerűbb kihasználása az esztétikai igények maximális figyelembe vétele és a
szép környezet megvalósítása mellett. Az irányzat számos ökotelepülést hívott életre
Európában (pl. Svédország, Svájc) és Európán kívül is (pl.: India).
Az előzőekkel közelegy időben kialakult megközelítést nevezi a legtöbb kutató a szűken
értelmezett településökológiának. Ez a biológiai-ökológiai aspektus, mely a
településökológiát, mint biológiai szerveződési szinttel foglalkozó tudományként értelmezi.
Kutatói szerint alapvetően biológiai jellegű tudomány, mely az élővilág (populációk,
élőlényközösségek) városi környezetben végbemenő integrációját vizsgálja [3]. Egyesek
szerint a településökológia kizárólagos célja az adott település(rész) flórájának és faunájának
az elemzése, míg mások szerint a települések fizikai jellemzőivel foglalkozó diszciplínák (pl.:
városklíma, városi levegő- és vízminőség, városi zöldfelület-tervezés stb.) is a
tudományterület tárgyának minősülnek. Ez a rövid tanulmány ez utóbbi megközelítést veszi
alapul, és ezt figyelembe véve kerülnek bemutatásra a környezeti nevelésben használható
településökológiai módszerek.
TELEPÜLÉSÖKOLÓGIAI MÓDSZEREK ÓVODÁSOK ÉS KISISKOLÁSOK
KÖRNYEZETI NEVELÉSÉBEN
A környezettudatos szemlélet kialakítása ideális esetben már az óvodás korban elkezdődik,
kihasználva a kisgyermekek természet iránti nyitottságát és rendkívüli befogadóképességét.
Az óvodások 3-4 éves korukban kezdik megismerni az őket körülvevő világot, legelőször
szűkebb lakóhelyüket. Ezt kihasználva érdemes játékosan, meséken keresztül kialakítani
bennük az alapvető környezettudatos szokásokat, akár egyszerű településökológiai
vizsgálatokkal, megfigyelésekkel. Ilyen, egyéb készségeket is fejlesztő tevékenység lehet
például madárbarát udvar kialakítása (1. ábra), szobanövények gondozása, vagy már iskolás
korban a jeles napokhoz köthető tevékenység, pl. faültetés.

1. ábra. Madáretető készítése (Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság)
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TELEPÜLÉSÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK KÖZÉPISKOLÁS KORBAN
A középiskolai környezeti nevelés csírái hazánkban már a 20. század elején megvoltak, de
új lendületet az 1990-es években a társadalmi, gazdasági, politikai változások folyományaként
kaptak. Mindezek ellenére sajnos máig nem valósult meg a környezettan külön tantárgyként
való oktatása., így a diákok a szaktárgyak keretein belül sajátíthatják el a természet- és
környezetvédelem alapjait. Ez a struktúra nélkülöz mindenfajta komplexitást, ami pedig a
tárgy multidiszciplinaritásából adódóan a nevelés lényege lenne. Ennek ellenére számos
lehetőség nyílik a tanórákon belül és azokon kívül is a környezettudatos szemléletmód
kialakítására. Ezek közül most a különböző környezeti nevelési programokat emelem ki.
Napjainkban több hazai és nemzetközi környezeti nevelési programhoz van lehetősége
csatlakozni a középiskoláknak. Ezek közül talán globálisan a legnagyobb tömegeket
megmozgató szervezet a GLOBE Nemzetközi Környezeti Nevelési Program, mely 1994-ben
amerikai kezdeményezésre indult útjára és jelenleg közel 100 ország tízezer iskolája tagja a
programnak. A kezdeményezés célja, hogy a tanulók meghatározott útmutatások szerint
végeznek környezeti méréseket, megfigyeléseket, majd az eredményeket és tapasztalatokat a
számítógépes feldolgozás után egy hazai és nemzetközi központban tárolják [4].

2. ábra: A GLOBE-program logoja (www.globe.gov)
TELEPÜLÉSÖKOLÓGIAI KUTATÁSOK EGYETEMEKEN
Számos olyan, településeken végzett vizsgálat jelent meg a hazai és a nemzetközi
szakirodalomban is, melynek alapját településökológiai jellegű megfigyelések, mérések adták.
A kutatások egy része konkrét tudományterülethez kötődik, mint például a város éghajlat
módosító hatásának a vizsgálata a meteorológiához, illetve klímakutatáshoz, de van jó néhány
olyan kutatás is, mely komplex szemléletmódot, több tudományterület képviselőinek közös
munkáját, illetve inter- vagy multidiszciplináris szemléletet követel meg. A legtöbb ilyen
jellegű vizsgálatot hazánkban a szegedi egyetemen dolgozó kollégák végezték a 2000-es évek
elején, melyekkel tulajdonképpen Szeged komplex környezeti elemezését valósították meg. A
módszerek és a problémák azonban nem helyspecifikusak, így bármely településen
elvégezhetők, hozzájárulva ezzel adott település környezeti állapotának jobb megismeréséhez,
a problémák megoldásainak könnyebb kidolgozásához. Ezért jelen tanulmány ezekből a
vizsgálatokból mutat be néhányat, melyek átfogó jellegük miatt alkalmas témái lehetnek
környezettan
alapszakos,
illetve
környezettudomány
mesterszakos
hallgatók
szakdolgozatainak és, tudományos diákköri munkáinak.
A vizsgálatok kezdetén Szeged belvárosában a fakataszter elkészítése történt meg. Ez több
szempontból is fontos volt; egyrészt egy digitális állomány elkészítésével segítséget nyújtott a
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városi kertészetnek a fák szakszerű kezelésében, másrészt a fák egészségi állapotának
felmérése során mód nyílt a környezeti állapot felmérésére is. A fakataszter elkészítésének
első lépésében meghatározták azokat a paramétereket, melyek segítséget nyújtanak a fák
egészségi állapotának felmérésében, illetve jelzik, hogy a fát mekkora károsodás érhette. Ilyen
paraméter például a törzskörméret, törzsmagasság, a gyökérzet, a törzs és a lombkorona
épsége, egészségi állapota. A terepi felmérést követően elkészült a vizsgált terület digitális
térképi megjelenítése, amely lehetővé tette a fák tetszőleges paraméterek szerinti
csoportosítását és ennek alapján a városi faállomány értékelését [1].
A későbbiek során, részben az előző vizsgálat eredményeit felhasználó kutatás során a
városi fák évgyűrűinek és városi talajoknak a nehézfémtartalmát határozták meg, melyből
fontos következtetések vonhatók le a város környezeti terhelésére vonatkozóan (3. ábra). A
kutatás célja az intenzívebb környezeti terhelésnek kitett városrészek feltérképezése volt. A
vizsgálat alapelve az volt, hogy mivel a növényvilág állapota utal a terület társadalmi,
gazdasági, kulturális és környezet-egészségügyi helyzetére, a szennyezéseket bemutató
térképek átfedésével a város eltérő adottságú ökokörnyezeti egységekre bontható, amelyekben
a lakosság életfeltételei is különböznek. A fa- és talajmintákat egyenletes sűrűséggel vették
két eltérő időpontban (1999-ben és 2005-ben), ezáltal lehetővé vált a szennyezés változásának
nemcsak a területi, hanem az időbeli értékelése is [1].

3. ábra. Városi fasor
Érdekes, és szintén minden települési környezetben megvalósítható vizsgálat különféle
növények fenológiai fázisainak és a városi hősziget összefüggéseinek elemzése. A fenológiai
megfigyelés régóta alkalmazott bioindikációs kutatási módszer, mely távérzékelési adatokkal
kiegészítve egyrészt a globális klímaváltozás növényzetre gyakorolt hatásának, másrészt a
városklíma növényzet-módosító hatásának elemzését teszi lehetővé. A vizsgálat elve az a
megfigyelés, hogy a különböző növények virágzási időpontjai városi környezetben hamarabb
következnek be, mint a vidéki (rurális) régiókban [1].
ÖSSZEFOGLALÁS
A globális problémák megoldásának, a környezeti károk csökkentésének, illetve
megszüntetésének záloga az, hogy olyan széles látókörű generációk nőjenek fel, akik képesek
értelmezni a világban végbemenő társadalmi, gazdasági, környezeti változásokat, és ezek
egyensúlyának megtartására hatékony stratégiát tudjanak kidolgozni. Ezért kiemelten fontos
napjainkban a már óvodáskorban megkezdett környezeti nevelés. Ehhez kiváló teret nyújtanak
a települések, egyrészt azért, mert a környezeti problémák nagy része itt könnyen látható
formában jelentkezik, másrészt pedig a szűkebb vagy tágabb lakókörnyezetért érzett
felelősség érzelmi szinten is motiválhatja a fiatalokat. Őszintén remélem, hogy
dolgozatommal sikerült rávilágítanom a településökológiában rejlő lehetőségekre a környezeti
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nevelés terén, és bízom abban, hogy minél több pedagógus kolléga érdeklődését sikerült
felkelteni a településökológiai kutatások iránt.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Mezősi G. (szerk): Városökológia. Földrajzi tanulmányok Vol.1. JATEPress,
Szeged, 2007.
2. Nagy I.: Városökológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2008.
3. Odum, E. P.: Fundaments of Ecology. 3d Ed. W.B. Saunders Company,
Philadelphia, 1971.
4. Schróth Á. (szerk.): Környezeti nevelés a középiskolákban. Trefort Kiadó,
Budapest, 2004.
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TALAJTULAJDONSÁGOK SZEMLÉLTETÉSE
TALAJOSZLOP KÍSÉRLETEKKEL
ATTRIBUTIONS OF SOIL ARE DEMONSTRATED WITH SOIL
ABSORBER
Kardos Levente
Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
A talajok kicserélhető kationjainak minőségi és mennyiségi meghatározása módosított
Mehlich-eljárással lehetséges. Ám még a módosított Mehlich-eljárással is hosszadalmas és
bonyolult a kationcsere folyamatainak szemléltetése. A talajok kationcsere folyamatai
bizonyos egyszerűsítésekkel könnyen bemutatható és értelmezhető egyetemista hallgatókkal és
a középiskolás diákokkal egyaránt. Jelen tanulmányban az alkalmazott egyszerűsítések és
tapasztalatok kerülnek bemutatásra.
BEVEZETÉS
A talajvizsgálatok a környezetkémiai vizsgálatok sajátos részei, ugyanakkor a középiskolai
oktatásban, de még bizonyos esetekben a felsőoktatásban, a természettudományi képzésekben
is háttérbe szorulnak. A cikkben a talajtulajdonságok közül az adszorpció és ioncsere
folyamatainak bemutatására alkalmazott egyszerűsített talajoszlop kísérletek tapasztalatait
ismertetjük.
A talajkolloidok nagy mennyiségű ion- és molekula megkötésére képesek. A szilárd
felületeken történő megkötődésnek, azaz adszorpciónak három formája lehetséges: fizikai
adszorpció, amikor csak gyenge másodlagos kölcsönhatásokkal (van der Waalskölcsönhatások) történik a megkötődés; ioncsere-adszorpció, amely alapja az elektrosztatikus
kölcsönhatás (Coulomb-erő), míg a kémiai adszorpció (kemiszorpció) esetén már valódi
kémiai kötések alakulnak ki a talajkolloidok és a megkötendő komponensek között [1].
A talajkolloidok a molekula-adszorpció folyamán apoláris és poláris molekulákat is
képesek megkötni. A molekula-adszorpció mellett az ionadszorpció nagyobb jelentőséggel
bír, amely során kationok és anionok megkötődése is lehetséges. Kémiai szerkezetükből
adódóan a talajkolloidok negatív töltéseinek száma jóval nagyobb, mint a pozitív töltéseinek
száma, ezért a kation adszorpció folyamata jelentősebb. A molekula-adszorpciónál a van der
Waals-kölcsönhatások, míg az ionadszorpciónál az elektrosztatikus kölcsönhatás vagy a
kemiszorpció a döntő.
A talajok kation-kicserélő képességét először Thompson és Way 1850-ben bizonyította be.
Kísérletükben a vizsgálandó talajon ammónium-szulfát-oldatot szivárogtattak át. A talaj az
ammóniumionok nagy részét megkötötte és a talajon átszivárgott oldatból pedig más
kationokat (nátrium-, kálium-, magnézium-, kalciumionok) sikerült kimutatniuk [1].
A kationok adszorpciós képességének sorrendjét a liotróp-sor alapján értelmezhetjük. A
liotróp-sor elején a többvegyértékű kationok, míg a sor végén az egy vegyértékűek találhatók.
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A liotróp sor:
Fe3+ > Al3+ » Ca2+ > Mg2+ > K+ ≈ NH4+ > Na+ .
Azonos koncentráció esetén a nagyobb vegyértékű ionok jobban kötődnek, mint a kisebb
vegyértékű ionok. Azonos vegyértékű ionok esetén a kevésbé hidratáltak megkötődése
nagyobb, mint a jobban hidratált ionoké. Az adszorpció során a megkötődött kation egy a
liotróp sorban nálánál kisebb adszorpciós affinitással rendelkező kation leszorít a
talajkolloidok felületéről, így biztosítva a kationcserét. A kationcsere dinamikus egyensúlyra
vezető folyamat [1].
A talajok kationcsere kapacitásának kiemelkedő szerepe van a környezeti terhelések
tompításában, a talajszennyezések megkötődésében, ezért a kationcsere jelentősége a jelenlegi
környezetszennyező világunkban megkérdőjelezhetetlen. A kationcsere folyamatok nélkül a
talajt érintő környezetterhelések jelentősen befolyásolnák a talaj funkcióit, illetve
csökkentenék a talajban lejátszódó biológiai folyamatok eredményességét. A talaj
tulajdonságainak ezen irányú oktatása sikeresen hozzájárulhat a környezettudatos szemlélet
kialakításához is.
A MÓDOSÍTOTT MEHLICH-ELJÁRÁS BEMUTATÁSA
A talajok kicserélhető kationjainak minőségi és mennyiségi meghatározása a módosított
Mehlich-eljárással történhet. A következőben összefoglaljuk az eredeti (A talajok kicserélhető
kationjainak minőségi és mennyiségi meghatározása módosított Mehlich-eljárással [2])
meghatározás alapelveit. A kicserélhető kationokat 8,1 pH-ra beállított 0,1 mol/dm3-es
bárium-klorid (BaCl2)-oldattal kiszorítjuk a talajból. A talaj és a kicserélő-oldat aránya 1:25.
A kicserélés ideje 4 óra. A kicserélő-oldatot analitikai tisztaságú homokkal kevert
Schachtschabel-csőben lévő talajoszlopon szivárogtatjuk át, vagy a vizsgálatra előkészített
talaj és a kicserélő-oldat szuszpenzióját hozzuk egyensúlyba. A talajoszlopot a
Schachtschabel-csőben alakítjuk ki, amely 30 mm hosszú, 20 mm belső átmérőjű, egyik
végén hirtelen beszűkülő és 50-60 mm hosszú kapillárisban végződő üvegcső. A szilárd és a
folyadék fázis elválasztása után az oldatból határozzuk meg a kicserélt kationok mennyiségét.
Az eljárás menete: Schachtschabel-cső aljára Witte-féle porcelánlemezkét, majd erre
szűrőpapírt helyezünk. Az így előkészített csőbe sósavban kifőzött és jól kimosott 10 g finom
kvarchomokot rétegezünk. Erre kerül 5 g légszáraz, 0,25 mm-es szitán átszitált talajnak 10 g
finom kvarchomokkal gondosan homogenizált keveréke. A talaj-homok keverékre ismét 10 g
kvarchomokot rétegezünk. A csövet átfúrt gumidugóval lezárjuk. A dugó furatába két végén
vattával betömött nátrium-hidroxidos csövet illesztünk, hogy a levegő szén-dioxidja ne
kerüljön érintkezésbe az ioncserélő oldattal. Schachtschabel-cső aljára Mohr-szorítóval
ellátott gumicsövet húzunk, amellyel a folyadék átfolyásának sebességét szabályozni lehet.
A Schachtschabel-cső-ben levő talajmintára először 100 cm3 trietanol-aminos BaCl2oldatot öntünk úgy, hogy az oldat kb. 4 óra alatt szivárogjon át a talajmintán. Ezután 25 cm3
BaCl2 -oldatot töltünk rá, majd 125 cm3 kiforralt desztillált vízzel mossuk át a talajt. A
szűrletet 250 cm3-es lombikban fogjuk fel. A kivonatból határozzuk meg a talaj kicserélhető
kationjait.
Az előbb ismertetett módszer mennyiségi meghatározásra megfelelő, de a talajok
kationcsere folyamatainak demonstrálására nem alkalmas: nehézkes, hosszú időt vesz
igénybe, valamint speciális eszközigénye miatt nem alkalmazható középiskolai tanórákon,
szakkörökön, de sok esetben még a hallgatói laboratóriumi gyakorlatokon sem. A módosított
Mehlich-eljárást egyszerűsítve viszont sikeresen alkalmazhatjuk demonstrációs kísérletként a
talajtulajdonságok szemléltetésére.
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A MÓDOSÍTOTT MEHLICH–ELJÁRÁS EGYSZERŰSÍTÉSE DEMONSTRÁCIÓS
KÍSÉRLETKÉNT
Egy kb. 50 mm belső átmérőjű üvegoszlopból saját magunk is készíthetünk talajoszlopot
(1. ábra), amely segítségével szemléltethetjük a kationadszorpció és –ioncsere folyamatait. Az
üvegcső végére illeszkedő szitával és a ráhelyezett szűrőpapírral akadályozhatjuk meg a talaj
kifolyását a csőből (2. ábra). Ha nem rendelkezünk megfelelő szitával, akkor a szita
helyettesíthető bármilyen vastag szövettel vagy hálóval (pl.: szúnyogháló).

2. ábra: Szita és szűrőpapír az üvegcső aljára

1. ábra: A talajoszlop összeállítása
Az üvegcsövet egy állványba fogva rögzítjük, úgy hogy az aljára egy üvegtölcsért is
rögzítünk az átszivárgó oldat összegyűjtése végett. A tölcsért és az üvegoszlopot vízálló
ragasztószalaggal is rögzíthetjük. A tölcsérből lecsöpögő szűrletet főzőpohárban fogjuk fel.
Az összeszerelés után az üvegcsőbe 100 g előzetesen kezelt kvarchomokot, majd 100 g
előkezelt kvarchomok és 50 g légszáraz, szitált talaj jól homogenizált keverékét és végül
ismét 100 g előkezelt kvarchomokot helyezünk (3. ábra). Az eredeti recepthez [2] viszonyítva
tízszeres mennyiséget alkalmaztunk.

100 g kvarchomok

100 g kvarchomok és 50 g előkezelt talaj

100 g kvarchomok
Ragasztószalag

3. ábra: A megtöltött talajoszlop
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A kvarchomokot előzetesen sósavban kifőzzük, majd jó alaposan ki kell mosni desztillált
vízzel. A sósavval kifőzött, majd desztillált vízzel mosott kvarchomokot a felhasználás előtt
levegőn megszárítjuk. Az előkezelés demonstrációs kísérletnél (a kicserélt kationok minőségi
kimutatásánál) idő és energiatakarékosságból akár el is hagyható, a kísérlet sikeres
bemutatását nem befolyásolja. A levegő szén-dioxid megkötésére alkalmazott nátriumhidroxidos csapda is elhagyható. A vizsgálandó talajt előzetesen levegő meg kell szárítani és
0,2 mm-es szitán le kell szitálni. Szükség esetén a szitálás előtt a talajminta talajdarálón
ledarálható. A talajoszlop kísérletekhez csak légszáraz, szitált talaj használható fel. Az
üvegcső vastagságától függően a jó láthatóság érdekében a kvarchomok és talaj-kvarchomok
mennyisége arányosan megnövelhető.
Az összeállított talajoszlopra először 200 cm3 0,1 mol/dm3 koncentrációjú BaCl2-oldatot
(kicserélő-oldat), majd miután az átszivárgott, kétszer, egyenként 100-100 cm3 desztillált
vizet öntünk. Az átszivárgott bárium-kloridos szűrletet és a két desztillált vizes szűrletet is
külön-külön fogjuk fel, így összes három szűrletet kapunk. A szűrletekből az egy vegyértékű
kationokat könnyen ki tudjuk mutatni klasszikus analitikai módszerekkel vagy a terepi
körülmények között is alkalmazható tesztkészletek segítségével. A kationcserét a liotróp-sor
alapján értelmezhetjük.
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán, a Talajtan és Vízgazdálkodás
Tanszéken Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szakos hallgatók Talajtan laboratóriumi
gyakorlatain sikerrel mutatjuk be az egyszerűsített módszerünkkel a talajok kation
adszorpcióját és –ioncseréjét. Kísérletsorozatainkban az egyértékű kationok közül az
ammónium- és a káliumion mérését végeztük el. Ezeket az ionokat könnyen ki tudjuk mutatni
tesztkészletekkel. Segédparaméterekként a szűrletek kémhatását és vezetőképességét is
vizsgáltuk. Egy kísérletsorozat eredményeinek összefoglalója található az 1. táblázatban.
1. táblázat: A demonstrációs kísérlet eredménye ammónium- és káliumion mérésekor
BaCl2-oldat
1. szűrlet
2. szűrlet
3. szűrlet

pH
8,10
6,81
7,18
7,59

 (mS/cm)
19,39
19,57
16,77
2,20

c (NH4+) (mg/dm3)
0
6,3
3,4
1,5

c (K+) (mg/dm3)
0
60
30
12

Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy mindkét ion kicserélése megtörtént, hiszen
kimutathatóak voltak az 1. szűrletből (BaCl2-os szűrlet). Természetesen az eredeti BaCl2-os
(kicserélő) oldatban nincsenek ezek az ionok, de ezt is ki kell mutatni a hallgatók meggyőzése
érdekében. A 2. és 3. szűrletekben a desztillált vizes lemosás eredményeképpen a vizsgált
ionok koncentrációja lecsökkent.
OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK
Az egyszerűsített eljárás demonstrációs kísérletként használható középiskolákban önálló
környezettan (környezetvédelem) tárgy keretében talajtulajdonságok szemléltetésére. Önálló
tantárgy hiányában kémia és földrajz szaktárgyak összekapcsolásaként tanórákon,
környezetvédelmi szakkörökön, illetve környezetvédelmi témanapokon vagy erdei
iskolákban.
Felsőoktatásban talajtani laborgyakorlatokon, környezetvédelmi vagy környezetkémiai
laborgyakorlatokon BSc és MSc szinten egyaránt alkalmazható.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A 2. táblázatban foglaltuk össze az eredeti és az egyszerűsített eljárás közötti
különbségeket.
2. táblázat: A receptek összehasonlítása
Eredeti recept
Schachtschabel-cső
10 g kvarchomok – 5 g talaj + 10 g
kvarchomok keveréke – 10 g kvarchomok
100 + 25 cm3 trietanol-aminos BaCl2-oldat
(kicserélő-oldat)
125 cm3 desztillált vizes mosás
4 órás kicserélési idő

Egyszerűsített recept
Normál 50 mm átmérőjű üvegcső
100 g kvarchomok – 50 g talaj + 100 g
kvarchomok keveréke – 100 g kvarchomok
200 cm3 BaCl2-oldat (kicserélő-oldat)
2x100 cm3 desztillált vizes mosás
20-30 perces kicserélési idő

IRODALOMJEGYZÉK
1. Stefanovits Pál – Filep György – Füleky György: Talajtan, (7.3. fejezet, 100108.) Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999.
2. Buzás István (szerk.): Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2., (4.4.1.
fejezet, A talajok kicserélhető kationjainak minőségi és mennyiségi
meghatározása módosított Mehlich-eljárással, 106-115.) Mezőgazdasági Kiadó,
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A FENNTARTHATÓ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (?) ÉS AZ
OKTATÁS
THE SUSTAINABLE SUSTAINABLE DEVELOPMENT (?)
AND EDUCATION
Simonyi Péter
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Társadalom- és
Gazdaságföldrajzi Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
A fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság fogalma, tartalma a mai napig vitatott, ezen túl
jelentős gondolkodók létezésének lehetőségét is megkérdőjelezik. Elengedhetetlen ezért annak
vizsgálata, hogy miként értelmezhető a fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság. Ez az alapja,
hogy lényegi elemei az oktatás különböző szintjein miként adhatók át az ifjúságnak.
BEVEZETÉS
A fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság napjaink divatszava lett, mindenre használt
kifejezéssé vált, használata ellentétes hatású tevékenységet legalizál. Külső szemlélő számára
úgy tüntet fel tevékenységeket, termékeket, mintha azok megfelelnének a fenntartható
fejlődésnek, az ilyen értelmű fenntarthatóságnak. Az igaz, hogy már önmagában a
fenntartható fejlődés fogalma is vitatott, nem beszélve a tartalmáról. A megfelelőséghez
kapcsolódó kérdőjelek vizsgálata vezethet el a tartalom tisztázásához. Nemcsak a
szükségletekre, azok ténylegességére, hanem a kielégítés módjára is gondolni kell. Jogos
felvetés, hogy a jövő generációk lehetőségei veszélyeztetésének milyen hosszú az
időspektruma? A számtalan probléma mellett vannak e támpontok ahhoz, hogy eleget tudjunk
tenni a jövő generációk iránti felelősségnek?
E folyamat végigjárása nélkül nincs világos elvi alapja, hogy mit kell átadni a diákoknak.
Pedig a cél, ami egyben az egyetlen lehetőség: a fenntarthatóságnak megfelelő viselkedés
kialakítása már a fiatal korosztályokban, az iskolai életben.
A továbbiakban az egyszerűség kedvéért – eltekintve a vitatható azonosságtól - a
fenntartható fejlődés és fenntarthatóság szavakat szinonímként használjuk.
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS KÉT FOGALMA
A fenntartható fejlődés fogalma az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottság 1987.
december 11-i jelentésében fogalmazódott meg áttörő jelentőséggel, holott gyökerei 1972-ig
nyúlnak vissza [1.]. A mai napig, az EU-ban is elfogadott jelentőségű definíció szerint „a
fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy
veszélyeztetné a jövő generációk esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”
(„...sustainable development, which implies meeting the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs…”) [2.].
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Azóta több száz, pontosító célú meghatározás született, melyek más hangsúlyokat
hordoznak. Például H. E. Daly szerint „a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét
elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk” [3.].
A KÉT FOGALOM TARTALMI KÜLÖNBSÉGEIRŐL
Az említett két fogalom más hangsúlya világos. Az ENSZ jelentés (Brundtland-jelentés) a
jelen szükségleteinek kielégítését olyan módon javasolja, hogy a jövő generációk
szükségleteinek kielégítése ne kerüljön veszélybe. Azaz a ma cselekvésének tekintettel
kell(ene) lennie a jövő generációkra.
Daly szerint viszont a viszonyítási alap az ökológiai eltartó-képesség. Ezt megtartva lehet
csak hosszú távon növelni a szociális jólétet.
Sajátos ismereteket igénye merül fel mindkét meghatározás alapján. Az ENSZ
(brundtland-i) fogalom alapján ma ismernünk, de legalább becsülnünk kell(ene) a jövő
generációk szükségleteit, hogy azok kielégítését bizonyos értelemben garantálni tudjuk. Daly
fogalmából kiindulva viszont tisztában kell lennünk az ökológiai eltartó-képességgel,
vélhetően mind a Föld egészére, mind egyes területeire.
Az első esetben a jövő generációk alapigényei viszonylagos pontossággal körvonalazhatók.
Szükségük lesz jó minőségű levegőre (és klímára), megfelelő vízre, élelemre és energiára. A
várható népesség alapján ezek az értékek – az energiaigényt kivéve – jól becsülhetők. Viszont
az alapigények feletti szükségletek aligha! Nemcsak mértékük (kvantitás), hanem formájuk
(kvalitás) oldaláról sem. (Nem felejtve el, hogy a szükségleteket, kielégítésüket
összefüggésrendszerükben nem vizsgáltuk.)
Ez a komplex megközelítés igaz az ökológiai eltartó-képességre is, melynek megállapítása
már alapesetben is jóval nehezebb feladatnak látszik, tekintettel a technológiai, gazdasági
változásokra, ezek környezeti hatásaira és az ökoszisztémák megújuló képességére.
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, FENNTARTHATÓSÁG KRITIKÁJA
Az előző fejezetben felvetettek is némi bizonytalanságot teremtenek a fenntartható
fejlődés, fenntarthatóság fogalma iránt, de számos jelentős kutató, gondolkodó tagadja
egyáltalán ezen fogalmak létezését, de legalábbis értelmezhetőségét. Lányi András
megállapítása, hogy az ökológiai gondolkodás alapján a fenntarthatóságnak és a
szükségleteknek egymáshoz közvetlenül nincs közük. Ráadásul mind a fejlődés, mind a
szükségletek fogalmával is alapvető problémák vannak. Megállapítása az, hogy a
fenntarthatóság „politikai filozófiai és végső soron etikai kérdés” [4.].
Más megközelítésben, ha tovább visszük a korábban felvetett gondolatot, akkor arra a
következtetésre juthatunk, hogy a fejlett világban mai módon folytatott gazdasági
tevékenységünkkel alapvetően minden pillanatban ellene teszünk mind a brundtland-i, mind a
Daly-féle meghatározásnak. Ugyanis a hagyományos vagy korlátos erőforrások megújuló
képesség feletti – ráadásul növekvő – kiaknázása, elfogyasztása, szinte teljes bizonyosággal
veszélyezteti a jövő generáció létfeltételeit. (Gondoljunk a halászatra vagy a hagyományos
energiahordozók kiaknázására. Ez utóbbi esetben bizonyosak vagyunk abban, hogy képes
lesz-e a jövő társadalma kielégíteni a csökkenő mennyiségű, és így dráguló hagyományos
energiahordozóval a ma növekvőnek becsült energiaigényét? Más gondolatkörben elég idő és
forrás áll-e, fog-e rendelkezésre állni, hogy átálljon az emberiség az alternatív megoldásokra?)
Eltekintve a további érvek, ellenérvek megvitatásától, tekintsük át, milyen további
kérdéseket jelent az is, ha elfogadjuk a fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság gondolatát.
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A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS EGYES GYAKORLATI KÉRDÉSEI
Abból kiindulva, hogy a mai fejlett és gyorsan fejlődő gazdaságok növekedése hosszabb
távon nem fenntartható, elfogadva az ENSZ (EU) megfogalmazást, ebben az esetben is
számos problémát kell végiggondolnunk és megoldanunk a fenntarthatóság, az élhető jövő
gyakorlati megteremtése érdekében.
A FENNTARTHATÓSÁGNAK MEGFELELÉS, A SZÜKSÉGLETEK
Az ENSZ definícióból következik, hogy a jövő generációira tekintettel kell megtervezni,
működtetni, fejleszteni a mai társadalmakat, azok gazdaságát. Gyakorlatilag az emberi
tevékenység teljes spektrumában erre figyelemmel kell cselekedni. Azonban az, hogy melyik
cselekvés felel meg a fenntarthatóságnak, önmagában nem könnyen állapítható meg. Egy
adott szükséglet kielégítése során sokszor csak alternatívák közül lehet megmondani, hogy
melyik felel meg a fenntarthatóságnak és melyik nem. Egyértelmű, hogy az épület szigetelése
megfelel a fenntarthatóságnak. Viszont összetettebb a közlekedés fenntarthatóságáról
beszélni, amikor azonos célt szolgáló megoldások, alternatívák között állapítható meg.
Rögtön érezhető, hogy mennyi más szempont is megjelenik ezen a területen (kényelem, az
idő, stb.).
A fenntarthatóság korrrekt megállapításához nemcsak magának a terméknek a vizsgálata
vezet, azaz ténylegesen „veszélyes-e a jövő generációira” a termék vagy sem, hanem annak
életút-elemzése mutatja meg tényleges megfelelőségét. (Termék alatt egyes szolgáltatásokat
értünk.)
Jogosan vetődik fel már önmagában egyes szükségletek fenntarthatósága. Számtalan,
valójában nem lényeges szükségletre teremt igényt korunk fogyasztói társadalma, melyek
tényleges fontossága megkérdőjelezhető. (Például az, hogy távoli kontinensek termékei egész
évben megvásárolhatók az élelmiszerpiacon.)
A szükségletek kielégítésének módja meghatározó abban, hogy valami megfelel-e
fenntarthatóságnak. Tapasztalati tény, hogy a környezetükkel harmoniában élő társadalmak
hosszú távon biztosítják adott civilizáció, közösség fennmaradását (lásd ősi kínai civilizáció,
esőerdei közösségek, stb). E társadalmakhoz képest a mai „fejlett” civilzációk
diszharmoniában vannak a természeti környezetükkel, amelynek egyik leglényegesebb eleme
a termelési (szolgáltatási) folyamatok nem zárt, hanem nyitott ciklusa. A túlzott természeti
erőforrás-használattal, a fel nem dolgozott, természet által fel nem dolgozható hulladékok
mennyiségének növekedése már nem hosszú távon is fenntarthatatlan. Alapvető feladat a zárt
ciklusú termelési, működési rendszerek kialakítása.
AZ IDŐTÉNYEZŐ
A fenntarthatóság a jövőnek szól. A jövő generáció érdekeinek figyelembe vétele során
kérdés az idődimenzió is. Milyen időtávban vegyük figyelembe a szükségleteik kielégítésének
esélyének, képességének veszélyeztetését? 30 évre, 50 évre vagy többre?
Erre jól rávilágít a hulladékok problémája. Milyen hosszú időre tekintsünk előre akkor,
amikor a hulladékprobléma megoldottságról beszélünk? A deponált - különösen a veszélyes hulladékok kockázatot jelentenek, súlyos problémák forrásai lehetnek a jövőben. Fokozottan
igaz ez egyes nagy aktivitású nukleáris hulladékokra. Az aktivitás csökkenése oly lassú, hogy
évszázados nagyságrenden túl is kockázati elemnek értékelhetőek. (Példaként egy 1000 MW
teljesítményű PWR reaktor évente kiégő üzemanyagának az aktivitása 100-200 év alatt csak
két nagyságrenddel csökken (1019 nagyságrendről 1017-re, Bq-ben) és nagyjából 500 évtől
millió pihentetési évig 1016 Bq-ről csak 1 nagyságrenddel [5].)
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Felmerül ez esetben és más, hosszú időn keresztül kockázatot jelentő hulladékok esetén is,
hogy mennyiben tekinthetők az ezeket létrehozó tevékenységek, ipari folyamatok
megfelelőnek a fenntartható fejlődés szempontjából?
Mindezek elvezetnek ahhoz a problémához is, hogy látjuk-e, hogy meddig kell
előrelátnunk? Milyen időtávra tekintsünk ki, különböző anyagok különböző eliminációs
időtartama esetén? Bízhatunk-e a technika fejlődésében?
Etikai kérdés-e vagy megegyezéssel meg lehet-e az előretekintés idejében állapodni?
Elfogadható-e, hogy 3 generáción túl (100 év) ki nem zárható kockázatként értelmezhető,
veszélyt jelentő anyag (hulladék) előállítását, keletkezését el kell kerülni? Ami morálisan
annyiban alátámasztható, hogy általában ezen anyagok keletkezése kapcsán az előnyöket
élvezők életében hajtsák végre a semlegesítést, ártalmatlanítást, ezzel nem terhelve a jövő
nemzedékeit.
HIT VAGY MEGVALÓSÍTHATÓ REALITÁS?
Végső megoldásában vetődhet fel ez a kérdés a fenntarthatóságról. A megvalósítás alapjai
– mint láthattuk – ingatagok, miközben a konkrét megoldásban már ma vannak eredmények.
Különösen nehézzé teszi a megoldást az a sajátosság, hogy a definíció szerint a
fenntartható fejlődés nem egy körülírt célállapot, hanem egy speciális jellemzővel bíró
folyamat, melyhez kötődő eredményesség (esély/képesség veszélyeztetés elkerülése) aligha
látható előre világosan. Ez alapján kérdőjelezik meg sokan a megvalósíthatóságát. Emiatt
merül fel a „hit” kérdése. Eszerint a fenntarthatóságban, fenntartható fejlődésben való hit
szinte egy vallás. (Végül is magatartást szabályoz.) Ez a hit önmagában mégis a kívánt cél
felé lehet hatással. (Vélhetően alkalmazható erre is a pszichológiában ismert „önbeteljesító
jóslat” jelensége.)
Mindkét álláspont képviselői egyben teljes mértékben egyetértenek: a földi mai „fejlett”
civilizáció folyamatai – e civilizációra nézve – fenntarthatatlanok.
A FENNTARTHATÓSÁG TÁMPONTJAI, AZAZ MI AZ, AMI FENNTARTHATÓ
Ennyi probléma felvetése után felmerül az a kérdés, hogy létezik-e némi útmutató, hogy
megállapítható legyen, mi az, ami megfelel a fenntarthatóságnak? A mindennapi életben
nyilvánvalóan nem kell foglalkoznunk az előbb felvázolt elvi kérdésekkel. Sok esetben a
„józan paraszti ész” világosan megmondja, mi az, ami megfelel a jövő iránti felelős
viselkedésnek. Eszerint minden olyan döntés, cselekvés, amely eredményeképpen közvetlenül
vagy közvetve csökken a természeti erőforrások igénybevétele, csökken a természeti
rendszerekbe történő kibocsátás, a fenntarthatóságot szolgálja. (Ennek társadalmi, gazdasági
összefüggéseire nem térünk ki, de jelentősek.) A kis energiafogyasztású izzók használatától a
helyben termelt termékek vásárlásáig számtalan lehetőség van a megfelelő cselekvésre.
A napi döntésekben, termék vásárlása, szolgáltatás igénybevétele során egyes esetekben
megismerhetők szükséges paraméterek (pl. energiacimke), de legtöbbször nem ismert a
termék, szolgáltatás környezeti hatása, az, hogy mennyire felel meg a fenntarthatóságnak.
Nehezíti a helyzetet, hogy a fenntarthatóság divatszavával számtalan valójában nem
fenntartható dolog is viseli a jelzőt. Az nem kizárt, hogy előd terméknél valóban jobb, viszont
sokkal „fenntarthatóbb” más termékek is létezhetnek. Az sem kizárt, hogy indukált, fölösleges
igényt elégít ki (például elektromos orrszőrnyíró.) Ezekben az esetekben a „ráérzés”,
tapasztalati úton megszerzett megfontolás tud segíteni a helyes döntésben. Annak is tudatában
kell lenni: piacgazdaságban összességében a fogyasztó dönt!
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FENNTARTHATÓSÁG AZ OKTATÁSBAN
Az iskolában oktatási szintenként differenciált eszközök, és a diákok bevonásával az
iskolai élet fenntarthatóságnak megfelelő átalakítása együtt nyújtja a legjobb lehetőséget a
környezettudatosságra, fenntathatóságra nevelésre. A természet sokszínűségének,
szépségének bemutatása a kezdő lépés a harmonizált együttélés, a fenntarthatóság
megismertetése felé. A szakmai tantárgyaknak a saját eszközei állnak rendelkezésre. Például a
matematikának valós adatokkal számított gyakorló példákkal (népesség, energiafelhasználás
növekedése; energiatakarékossági számítások az alapműveletek szintjén), valamint az órai
példamutatás révén (például fölösleges világítás kikapcsolása) jelentős szerepe van/lenne a
tudatformálásban. Mindenképpen javasolható a diákok kezdeményezéseire építeni
kreativitásuk fejlesztése érdekében is.
KONKLÚZIÓ
A fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság vitatott és vitatható fogalma körül rengeteg a
kérdőjel, a megválaszolatlan kérdés. Sajátos, hogy ennek ellenére megfogalmazhatók
egyértelmű és már alkalmazott válaszok. Ezek tudatosítása, az egyén – a diák - szerepének
megerősítése, az egyén döntési felelősségének és súlyának megértése, megértetése járulhat
hozzá ahhoz, hogy a környezetével harmóniában élő és a jövő generációinak nem
„szemétdombot”, problématömeget hátrahagyó társadalom formálódjon ki a civilizáció,
valójában új alapokon nyugvó civilizáció érdekében.
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X.3. ISKOLAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEK
„SZÉNDIOXID NYOMOZÓK” PROGRAMSOROZAT
ISKOLÁKNAK A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS
LELASSÍTÁSÁRA
„CARBON DETECTIVES” PROJECT FOR SCHOOLS TO
SLOW DOWN THE CLIMATE CHANGE
Bartha Cecília, Darvas Kata, Halácsy Ágnes, Kelen Gábor, WintscheMikesch Viktor
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

ÖSSZEFOGLALÁS
A 10 európai országra kiterjedő program az iskola szén-dioxid lábnyomának kinyomozása
révén tudatosítja a diákokban a mindennapi energiafelhasználás környezeti hatásait. A diákok
aktív közreműködésével, és ötletekkel támogatja az iskolák környezetterhelésének (és
energiaszámlájának) csökkentését. A program a 8 – 14 éves diákoknak és tanáraiknak szól. A
három éves projekt első része sikeresen lezárult, de a 2011/12-es tanévben folytatódik!
BEVEZETÉS
A „Carbon Detectives”, magyarul „Széndioxid Nyomozók” program jelenleg Európa tíz
országában fut 2010 ősze óta, egy másfél éves előkészítő munkát követően (Anglia, Ausztria,
Bulgária, Csehország, Írország, Litvánia, Magyarország, Németország, Románia és
Szlovákia). A program olyan, könnyen felhasználható ötletekkel támogatja az iskolák
munkáját, melynek eredményeképp aktív részvételükkel csökkenthetik az intézmény jelenlegi
széndioxid-lábnyomát. A program támogatására létrehozott honlap elkészítését az Európai
Bizottság az Intelligens Energia Program keretében támogatta. A honlap segítséget nyújt
ahhoz, hogy a résztvevők figyelemmel követhessék a szén-dioxid csökkenés mértékét és
rögzítsék az elért megtakarításokat. A program rámutat arra, hogy sok kis lépésből
összefogással, közösen nagy változást lesznek képesek elérni az iskolások.
A „Széndioxid Nyomozók” program hároméves küldetése, hogy:
 összekösse az európai iskolákat, annak érdekében, hogy közösen segítsenek lelassítani
a globális klímaváltozást,
 lelkesítse és buzdítsa a fiatalokat, hogy gyakorlati megoldásokkal, kézzelfogható
módon takarékoskodjanak az energiával (ezáltal csökkentve az iskolájuk CO2
kibocsátását),
 lelkesítse és támogassa a tanárokat munkájukban, hogy a CO2 kibocsátás csökkentése
bekerüljön a mindennapi tanításba.
A magyar partner a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. Nem-partner országként
Romániát, és azon belül Erdélyt, tehát a magyar nyelvi területen működő iskolákat vontuk be
a projektbe, a Focus Eco Center segítségével.
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A projekt sikerének fontos feltétele (és záloga), hogy sikerüljön az oktatási kormányzatot,
az iskolafenntartókat, és minden, a témához bárhogy kapcsolódó érintettet aktivizálni és
bevonni.
Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa örömmel vállalta a
„Széndioxid Nyomozók” program fővédnökségét.
TUDOMÁNYOS HÁTTÉR
Fenntarthatóságra nevelés
A fenntartható fejlődés oktatásának kezdetei a 90-es évekre tehetők.
Értékes meghatározást adott Juhász Csaba (1999), aki szerint „A fenntartható fejlődéssel
foglalkozó oktatás egy olyan egész életen át tartó tanulási folyamat, amely olyan művelt
polgári réteg kialakulásához vezethet, amely kreatív problémamegoldó képességgel,
tudományos és társadalmi műveltséggel rendelkezik. Hajlandó arra, hogy felelősségteljes
egyéni és közösségi tevékenységekbe kezdjen. Ezek a tevékenységek segítenek egy egészséges
környezetű, gazdaságilag virágzó jövő biztosításában.” [1] Magában foglalja az egész életen
át tartó tanulás, a kreatív gondolkodás, és a sokoldalúan művelt ember kritériumait, ellenben
nem világos, hogy mit ért „gazdaságilag virágzó jövő” alatt.
Sterling (1996) olyan megfogalmazással próbálkozott, amelyben az ún. modern és
posztmodern világ közti eltéréseket vázolja, s azt javasolja, hogy tekintsük a fenntartható
fejlődés oktatását egy olyan folyamatnak, ami a posztmodernitás felé orientálja a világot [2].
A fenntartható fejlődés fókuszában a környezet, a társadalom és a gazdasági rendszer
együttesen szerepel. A fogalom megértéséhez ezért rendszergondolkodásra van szükség.
„A fenntarthatóságra nevelés lényegében azt jelenti, hogy kapcsolatokat hozzunk létre e
három bonyolult rendszer között, hogy megértsük e kapcsolatok működési szabályait. Ez egy
integráltabb rendszer-közelítést, tantárgy-közi és tudományközi megközelítést igényel, ami
nem könnyű lecke a merev tantárgyi keretekhez szokott pedagógus társadalom számára.” Így
jellemzi Dr. Havas Péter a fenntarthatóságra nevelést egyik tanulmányában [3].
A fenntartható fejlődés oktatásának céljai:
 a rendszerszemléletre nevelés
 az alternatív gondolkodásra nevelés
 globális kérdések megértése
 a jó életminőséghez tartozó viselkedési normák és formák alakítása
 a természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése
 a kulturális örökség fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben
 a való élet megismerése
Fontosak az olyan oktatási projektek, melyekben a környezet és társadalom együttes
vizsgálata a feladat. A környezeti problémák vizsgálata mindig komplex módon történjen. Az
iskolai ún. „rejtett tanterveket” (pl. az iskolai környezet) indirekt módon hatnak a gyerekek
gondolkodására. A lehetséges legnagyobb mértékben be kell vonni az iskolai döntésekbe a
gyerekeket [4].
Alapvető tanulásmódszertanok, melyek a fenntarthatóságra
szempontjából lényegesek:
 aktív, részvételi tanulás
 problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, projektmódszer
 kritikus gondolkodás fejlesztése
 interdiszciplinaritás
 rendszergondolkodás kialakítása
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A fentiekből következően lényeges szempont, hogy a gyerekek egy-egy téma feldolgozását
a körülöttük lévő világ megismerésével kezdjék. Majd a tényekből következtetéseket
vonjanak le, ha problémát észlelnek. Gondolkodjanak el a megoldáson, keressenek alternatív
utakat, tervezzenek akciót a probléma orvoslására, majd hajtsák is ezt végre.
A Széndioxid Nyomozók projekt ezeket a célokat tűzte maga elé, ilyen módszerek
alkalmazását teszi lehetővé, sőt szükségszerűvé.
A PROJEKT FELÉPÍTÉSE
A www.carbondetectives.hu honlapon regisztrál a csoportot vezető pedagógus, vagy
felveszi a kapcsolatot a co2ol.mkne@gmail.com levelezési címen.
A projektben való részvétel háromszintű lehet:
1. A pedagógus letölti, és óráin használja a honlapon található didaktikus anyagokat,
foglalkozásterveket.
2. A gyerekekkel kutatásokat végeznek az iskola energiafelhasználását illetően, majd
akciótervet dolgoznak ki a gyerekek számára is kézzelfogható témakörben
(energiahatékonyság, klímaváltozás, táplálkozás).
3. Akciójukat megvalósítják, ezekről dokumentációt készítenek, amit a honlap megfelelő
helyére feltöltenek, s így egy az iskolák közötti versenyben vehetnek részt.
A pedagógusok számára képzéseket szerveztünk, és törekszünk arra, hogy a
nyomozócsoportok munkáját segítsük.
ELÉRT AZ EREDMÉNYEK
Tavaly nyár óta ingyenes tanártovábbképzéseket tartottunk 11 hazai és több erdélyi
helyszínen, melyeken a résztvevő 210 tanárkolléga megismerkedett a projekt tanári
segédanyagaival és megvitatta a klímaváltozás kihívásait. A tanév során a 280 iskola
regisztrált és ezek közül sok iskola kidolgozta saját projektjeit Ezek segítették az iskolákat,
hogy csökkentsék az energiaszámláikat és a fenntarthatóság tanítását beillesszék a
tanmeneteikbe és a pedagógiai programjukba, mindezt a diákok számára szórakoztató,
interaktív módon. Végül 15 iskola versenyanyagot is benyújtott.
Az első szakasz lezárásaként 2011. június 10-én a Jövő Nemzedékek Országgyűlési
Hivatalában a Széndioxid Nyomozók nemzetközi projekt versenyzőinek legjobbjai egy
díjátadó ünnepségen vettek részt Ezen Novák Péter, a projekt támogatója személyesen
szólította a verseny résztvevőit a ismertetéseik megtartására és ő adta át a díjakat is. Öröm
volt látni az ország 10 különböző városából, településéről érkező diákcsapatokat. A nyertes
iskolákat köszöntötte még a projekt jelenlévő támogatói közül Simonyi István a NEFMI-től
(Nemzeti Erőforrás Minisztérium), Lohász Cecília az Energiaklubtól, Havril Etelka az SCA
Packaging Hungary szponzoráló cégtől. Támogatóinknak köszönhetően az iskolák, a tanárok
és a diákok sok-sok ajándékot kaptak. Egy fiatal tehetsége zenész, Petruska András, aki a
környezeti szemléletformálást fontosnak tartja, zene és játék segítségével segítette
felejthetetlenné tenni az eseményt. A résztvevők megismerkedtek a Fair Trade-del, azaz a
méltányos kereskedelemmel is, amit egy Fair Trade ebéd követett.
Az alsó és felső tagozaton külön osztottunk ki főnyereményt:
Az alsó tagozatos legjobb akciótervet készítő II Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Bársony
István Tagiskolájának kis nyomozói, Sárkeresztesről, nyertek egy foglalkozást az Energiaklub
jóvoltából, melyet Budapesten a III. kerületi ún. Faluházban tölthetnek el.
A felsősök közt a nyertes Gárdonyi Géza Általános Iskola Herman Ottó Tagiskolájának
akciócsoportja egy háromnapos utazást nyert Litomericébe (Csehország), ahol a tíz résztvevő
ország legjobbjai versenyezhettek a nemzetközi "Legjobb akcióterv" cím elnyeréséért.
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ÉRTÉKELÉS
A képzések és maga a program pozitív visszajelzéseket kapott (kérdőívek és személyes
megkeresések alapján). Az iskolalátogatásokon kiderült, hogy a „Széndioxid Nyomozó”
gyerekek élvezték a gyakorlatias munkát. Részt vehettek az iskolai életet érintő folyamatok
szabályozásában, sikeres akcióikkal csökkenteni tudták iskolájuk széndioxid-lábnyomát, s
egyben az energiaszámláit is. Értékesek voltak számunkra az építő jellegű visszacsatolások is,
amelyek alapján módosítottunk az előző év versenykiírásán illetve a képzési anyagon.
Nemzetközi szinten a projekt jól áll a vállalt mutatószámok teljesítését illetően, bár
kétségtelen, hogy nem minden országban halad a munka a várakozásoknak megfelelően.
FOLYTATÁS
A 2011-2012-es tanévben a hazai verseny újra indul! A még megrendezésre kerülő,
pedagógusoknak szervezett, hét műhelytalálkozóra ezután is a gyakorlatiasság lesz jellemző.
Nagyobb hangsúlyt szeretnénk adni a projektben már résztvevő pedagógusok tapasztalatainak
és a személyes kapcsolattartásnak, menet közbeni segítségnek. A honlap és a versenykiírás is
egyszerűsödni fog, látványosabban lehet majd követni a szén-dioxid kibocsátás változását,
illetve az iskolák önmagukról feltett anyagai jobban előtérbe kerülnek. Az eddigi anyagok
törlődnek a honlapról, az akciótervek feltöltése más logikába történik a jövőben. Újdonság,
hogy egy iskolából több csapat is nevezhet.
A verseny lezárása 2012. március 25.-én lesz. Várjuk a lelkes nyomozó csapatok
jelentkezését és az újabb kreatív ötleteket!
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A FÖLD ÉL ÉS LELKE VAN - EGY MOL-VERSENY
TANULSÁGAI
THE WORLD LIVES AND HAS A SOUL - THE
CONCLUSIONS OF A MOL COMPETITION
Dvorácsek Ágoston
Fenichel Sámuel Önképzőkör
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed, Románia

ÖSSZEFOGLALÁS
Tanulmányom a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban zajló tehetséggondozással
foglalkozik. Az első részben az önképzőköri múltba nyújtok betekintést, ezt követően a
jelenkori Fenichel Sámuel Önképzőkör működését mutatom be. Diákjaink a MOL Románia
támogatásával 2010 tavaszán interdiszciplináris diákversenyben vettek részt. Az első
szakaszban a környező folyóvizek minőségét tanulmányozták a Sapientia EMTE segítségével,
a második szakaszban egy kvízben mérték össze erejüket, végül az internet segítségével kellett
megoldjanak egy környezetvédelmi problémát. Ennek lebonyolítását és tanulságait szeretném
bemutatni.
BEVEZETÉS
A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban több évszázados hagyománya van a
versenyeknek, a csapatmunkának, ami önképzőköri formában működött a régi időkben, és a
jelenlegi tanügyi rendszerben az oktatás egyik kiegészítőjeként talált helyet.
Már az iskolaalapítást követő ún. gyulafehérvári korszakban a XVII. században vitaesteket
rendeztek, és ez a módja a művelődésnek a következő században is megmaradt. A
köztudatban 1859 szerepel az első önképzőkör megalakulásának éveként. Ez azzal
magyarázható, hogy akkoriban kezdett hivatalos keretek közt működni a köri tevékenység [1].
Külön kör jött létre a teológusok, a tanítóképzősök és a gimnazisták részére. 1920-ig pezsgett
az élet ezekben az önképzőkörökben, majd a trianoni békediktátumot követő „tanügyi
reform”, illetve az 1948-as kommunista államosítás volt az, ami a köri tevékenységek létét
nehezményezte.
A két világháború közötti időszakban az önképzőkörök tartaléklángon folytatták
tevékenységüket, a kommunista korszakban sem szorgalmazták a hatóságok működésüket. A
70-es években az önképzés az Áprily Lajos Irodalmi Körben valósult meg illetve a diákklub
vitadélutánjai keretében. Nemsokára megszűnt a tanítóképző, leépültek a líceumi osztályok,
és a hagyományos önképzőköri tevékenységről csak a Bethlen Könyvtár eldugott könyvei
suttogtak azon keveseknek, akik belépőt szerezhettek az árgus szervektől [2].
AZ ÖNKÉPZŐKÖR FELÉLEDÉSE
Az 1989-es fordulat nyomán elkezdődött a visszarendeződés, a román tannyelvű
osztályokban újraindult a magyar nyelvű oktatás, újraalakult az óvó- és tanítóképző. Az ősi
alma matert a környékbeliek mellett ismét elözönlötték a székelyföldi, szilágysági,
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máramarosi és bánsági fiatalok. Újra lehetett beszélni és írni az iskola múltjáról, a híres
diákokról és tanárokról. A 90-es évek végén diákjaink beneveztek a különböző
diáktudományos ülésszakokra.
Sikereinken felbuzdulva rájöttünk, hogy szervezett keretek közt eredményesebb lesz
tevékenységünk. 2000. szeptember 27-én megalakult a Fenichel Sámuel Önképzőkör. Ez a
kör a természettudományok iránt fogékony diákok számára létesült. Később úgy döntöttünk,
hogy bárkit szívesen segítünk és támogatunk a kollégium diákjai közül, függetlenül attól,
milyen témakörben szeretne információkat szerezni, kutatni, tudományos dolgozatot írni vagy
bemutatni, előadást vagy más bemutatót rendezni.
Az önképzőkör megalapításakor kitűzött céljaink máig érvényesek. Támogatjuk és
népszerűsítjük a kollégium diákjainak tudományos tevékenységét. Felkutatjuk a
tehetséges diákokat. Folyóiratokban publikáljuk a dolgozatokat és diákcikkeket, sajtón
és rádión keresztül számolunk be az eredményeinkről. Diáktudományos ülésszakokat
szervezünk. Ismertetjük a kollégium neves személyiségeinek munkásságát és
gyűjteményeit. Bemutatjuk Nagyenyed és környéke természeti, történelmi, építészeti és
néprajzi nevezetességeit. Támogatjuk a különböző diákköri tevékenységgel kapcsolatos
utazásokat és kirándulásokat. Környezetvédelemmel kapcsolatos diáktevékenységeket
szervezünk és finanszírozunk.
Diákjaink rendszeresen részt vesznek a hazai is magyarországi versenyeken. 2011
májusáig 139 dolgozatot írtak. Eredményeinket hosszú lenne felsorolni, ha összegezzük,
akkor Romániában a helyi konferenciákon kívül 50 díjat szereztünk, Magyarországon
pedig 108 díjat. A kör tagjainak 74 cikke és tanulmánya jelent meg a budapesti
Természet Világa ismeretterjesztő folyóiratban, és a kolozsvári Géniusz, illetve
Művelődés folyóiratokban [1].
Az önképzőköri tevékenység során kibontakozhat a diák tehetsége. Nemcsak azok a diákok
érvényesülnek, akik a tantárgyversenyeken sikeresek, hanem azok is, akik lassabban
dolgoznak, de több hónapos munka után jól szerepelnek valamelyik tudományos
konferencián. Ezekre a diákokra a sikerélmény különösen nagy hatással van további
tanulmányaik során. Visszajelzések alapján tudom, hogy az önképzőkörünk korábbi diákjai
könnyebben írnak esszét és tudományos dolgozatot főiskolai éveik alatt, nem okoz nekik
gondot a prezentáció elkészítése és nagyobb közönség előtt való bemutatása. Az előbb
felsorolt tények egyik konkrét példája, hogy a tavaly rendezett többhónapos felkészülést
igénylő interdiszciplináris verseny első helyen végzett csapatának mind a négy tagja már
korábban részt vett az önképzőköri munkában – és ez valószínű, hogy nagy előnyt jelentett
tapasztalatlanabb társaikkal szemben. A továbbiakban ezt a versenyt mutatom be.
EGY SIKERES INTERDISZCIPLINÁRIS VERSENY
2010. tavaszán a MOL Románia és a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány önálló
kutatómunkára alapuló interdiszciplináris (földrajz, fizika, kémia, biológia és informatika)
csapatversenyt hirdetett meg a romániai magyar középiskolás diákok számára „A Föld él és
lelke van” címen. Mottóul Széchenyi István gondolatát választottuk: „A tudományos emberfő
mennyisége a nemzet igazi hatalma.”
A verseny szakmai hátterét a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári
Környezettudományi Tanszéke biztosította. Az intézet felajánlotta a benevező csapatok
számára a lehetőséget egyes laboratóriumi elemzések elvégzésére és könyvtárának
használatára.
A verseny két részből állt [3]:
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Az elődöntő – 2010. március 5–május 14. A meghirdetett téma: Településed környékén
levő folyóvizek minőségének vizsgálata. A versenyre jelentkező négytagú csapatok a témának
és a követelményeknek megfelelően dolgozatot kellett írjanak. A jeligés dolgozatokat
nyomtatott és digitális formában kellett leadni 2010. május 14-ig. Az első 10 csapat juthatott
tovább és folytathatta a versenyt a döntőben. A pályadolgozatban az önálló tudományos
kutatások eredményeit kellett bemutatni több (legalább két) különböző tudományterületen
(földrajz, fizika, kémia, biológia).

1. ábra. Biológiai próbák vétele
A döntő – 2010. május 29-én a Bethlen Napok keretében zajlott le és három szakaszból állt
1. Környezetvédelmi kvíz, amelynek témája: Alternatív energiaforrások. Ennek a
szakasznak az eredményei képezték a végső pontozás 40%-át. A diákok csapatban
versenyeznek az előre meghirdetett könyvészet alapján.
2. Az elődöntőben készített dolgozatok prezentációinak 10 perces bemutatása. Ennek a
szakasznak az eredményei képezték a végső pontozás 40%-át, amelyből a dolgozat értéke
30%, a bemutatóé 10% volt. A bemutatón a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Környezettudományi Tanszékének tanárai zsűriztek.
3. Közös téma kidolgozása internet hozzáféréssel. Ennek a szakasznak az eredményei
képezték a végső pontozás 20%-át. A környezetvédelmi témát a zsűri jelölte meg a
verseny kezdete előtt, és a csapatok tanári irányítás nélkül, önállóan dolgozták ki 1,5–2
óra alatt. A végén egy ötperces prezentációban mutatták be a feladat megoldását.
A felhívásra a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium diákjain kívül mindössze három
erdélyi iskola jelentkezett, később azonban visszaléptek. A kollégiumból kilenc csapat állt
rajthoz, később kettő kilépett és hét csapat maradt versenyben.
A verseny első részében a kiválasztott folyó, illetve patak vízminőségét kellett elemezniük.
Tíz héten keresztül gyűjtöttek próbákat a diákok kilenc kollégiumi tanár irányításával,
amelyeket azután a Sapientia Egyetem laboratóriumában tanulmányoztak az intézet
szakemberei segítségével. Közben földrajzi és földtani szempontból is felmérték az illető
vízgyűjtő területeket (Maros, Inzel, Szilas, Enyed pataka és Létom). Azt is összeírták, hogy
milyen szennyező források veszélyeztetik a folyóvizeket. Érdekes volt a radon aktivitás
mérése, mivel azt a helyszínen kellett végezni, a radonnak ugyanis rövid a felezési ideje. Erre
a célra kölcsönkaptuk a Sapientia egyetem ultramodern Alpha GUARD radonmonitorját,
amely az ionizációs kamra elvén működik [2].
A felkészítést a kolozsvári kutatók mellett a kollégium tanárai vállalták, heti két
alkalommal előadások keretében ismertették a mérési módszereket, illetve a második szakasz
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kvíz-versenyével kapcsolatos témákat. 2010. május 29-én a Bethlen Napok fontos eseménye
volt a MOL-verseny döntőjének lebonyolítása.

2. ábra. Fél órát kellett várni minden próba esetében
A kvíz csapatverseny keretében, a csapatok 40 kérdésre kellett válaszoljanak az alternatív
energiaforrásokkal kapcsolatban. A versenyt nehezítette, hogy egy kérdésre több lehetséges
helyes választ ajánlottak, és hibás választás esetén csökkentették az addig szerzett pontok
számát.
A kvíz után a csapatok tízperces kiselőadásban foglalták össze az első szakasz
dolgozatának főbb lépéseit és eredményeit.
Az utolsó próba okozott a legtöbb gondot, a műanyaghulladék feldolgozásával és az általa
okozott szennyezés megelőzésével kapcsolatosan kellett megoldásokat ajánlani internet
hozzáféréssel. Az eredményt ötperces PowerPoint bemutatóban mutatták be a csapatok.
A Sapientia tanáraiból álló zsűrinek, amelyet a MOL Románia képviselője, Felméri
Erzsébet elnökölt, nem volt könnyű dolga, de az esti gálaelőadásra megszületett az eredmény:
I. hely Csipeszek (XI. A.), II. hely Csimaszok (IX. A.), III. hely SzNKB (X. A.). Minden
részvevő csapat pénzjutalomban is részesült a MOL Románia részéről, ennek az összege igen
jelentős volt [4]. Ennél nagyobb volt azonban a szellemi nyereség!
MIBEN SEGÍTETT A VERSENY
A MOL interdiszciplináris versenyben résztvevő 28 diák betekintést nyerhetett a biológiai, földrajzi-, kémiai- és fizikai kutatás módszereibe, ők maguk végezhettek el igényes és
érdekes kísérleteket és rendszerezhették eredményeiket. A csapatmunka révén lehet, páran
kedvet kaptak, és az egyetemen is folytatják majd a most megkezdett kutatómunkát.
Fontos az is, hogy megismerték a csapatmunka előnyeit egy hosszabb ideig tartó közös
kutatás során, ami egészen más élmény, mint mondjuk az egyetlen tanórába beszorított
csapatmunka. Itt a résztvevő tanárok is csapatban végezték a felkészítést és az irányítást.
Továbbá olyan aktuális problémákkal is elmélyültebben alkalmuk volt foglalkozni, mint az
energiaválság globális felmelegedés, környezetszennyezés.
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A terepmunka és a próbagyűjtések alkalmával igazi csapattá kovácsolódott a társaság,
majd felelősségteljesen láttak neki adatok feldolgozásának.
A versenyen készített dolgozatok közül az egyik csapat tagjai később beneveztek
munkájukkal a TUDEK 2010 konferenciára, ahol második díjat nyertek, majd különdíjban is
részesültek a prezentációért a békéscsabai országos TUDOK 2011-en. A MOL-verseny egy
másik csapata harmadik helyezést ért el a Természet Világa folyóirat diákcikk-pályázatán.
ÖSSZEGZÉS
Tanulmányomban csak vázlatosan mutattam be a nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégiumban több mint tíz éve működő Fenichel Sámuel Önképzőkör tevékenységét és
eredményeit. A részleteiben bemutatott rendezvényünk talán átfogóbb képet nyújtott arról,
hogy mit is jelent felkészülni a versenyekre és konferenciákra.
A csapatmunka mindenki előnyére válhat, így a felkészítő tanároknak is nagy kihívást
jelent egy-egy különlegesebb téma, amely nem mindig esik egybe szakmájukkal. Nem tudom
mennyit tanultak diákjaim, azt azonban kijelenthetem, hogy az önképzőkör vezető tanáraként
nagyon sokat tanultam mellettük!
IRODALOMJEGYZÉK
1. Dvorácsek Ágoston: Az önképzés múltja és jelene a Bethlen Gábor
kollégiumban, In: Dvorácsek Á., Turzai M. (7 -23): Emlékkönyv, 10 éves a
Fenichel Sámuel Önképzőkör 2000–2010, Nagyenyed, 2010.
2. Dvorácsek Ágoston: Az önképzőköri tevékenység és az oktatás, különösképpen
a természettudományok oktatása közötti kapcsolat a nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégiumban, In: A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai
(előkészületben levő kiadvány)
3. A Föld él és lelke van – a MOL Románia által támogatott interdiszciplináris
csapatverseny
középiskolások
számára,
In:
http://bethlengabor.ro/files/MOL/MOL.htm (2011. szeptember 28.)
4. Dvorácsek Ágoston: MOL-döntő a Bethlen Napok keretében, In: Szabadság,
2010.
június 8.
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArti
cleScreen.vm/id/43057 (2011. május 8.)
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EGY ÖKOISKOLA KALANDJAI
THE ADVENTURES OF AN ECO-SCHOOL
1

Gál Ildikó1, Szerencsy Nóra1
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

ÖSSZEFOGLALÁS
Iskolánkban már 15 éve komoly környezeti nevelési munka folyik, ezek legfontosabb színtereit,
eseményeit szeretnénk röviden bemutatni. Ökoiskolai tevékenységünk három nagy részre
osztható. Az iskola mindennapjait meghatározza a „Hónap madara” programunk, kiemelt
témahónapot tartunk tavasszal valamint a gimnazistáinkat visszük rendszeresen több napos
terepgyakorlatokra.
BEVEZETÉS
1991-ben a XI. kerület Önkormányzatának képviselőtestülete átminősítette iskolánkat 6+6
osztályos általános és középiskolává, mely lehetővé tette, hogy a Művelődési Minisztérium
által elfogadott 6 évfolyamos újreál középiskolai program 1991. szeptember 1-én beinduljon.
Apedagógiai programunkban már akkor kiemelten fontos feladat volt, hogy a diákok
természetszeretetét megalapozzuk, a környezeti problémákhoz való hozzáállásukat formáljuk,
szemléletükön alakítsunk.
A 90-es évek óta éppen ezért foglalkozunk tudatosan környezeti neveléssel, 1993-tól a
Környezetvédelmi Minisztérium programja alapján iskolánk a KOKOSZ Természet- és
Környezetvédelmi Oktatóközpontjaként működik. Tevékenységünk és további terveink
elismeréseként 2009. áprilisában elnyertük az Ökoiskola címet.
“A HÓNAP MADARA” PROGRAM
Programunknak van egy állandó és egy havonta változó része. A „Madárbarát kert”
gondozása mindig ad munkát, a havonta változó madár- csengőhang pedig hónaponta
változatos, izgalmas gyűjtőmunkát, művészi alkotást jelent a diákoknak.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) „Madárbarát kert”
akciójában 2009 szeptembere óta vesz részt iskolánk. A XI. kerületi Önkormányzat
segítségével pedig 15 új madárodú és etető lett kihelyezve az iskola területén. Mivel az
évnyitó ünnepélyek alkalmával már többször láttunk az udvar fölött szitáló vörös vércséket, a
toronyba egy vércséknek való költőládát szereltünk fel. Különböző röpnyílású odúk lettek
fellógatva az iskolakert fáira. A legkisebb átmérőjű lyukkal az „A” odú rendelkezik kék
cinkének, vagy az egyre fogyatkozó létszámú mezei és házi veréb számára. Három „B” odút
kaptunk, ez lesz majd a széncinegék otthona, két „C” odú lett jól elrejtett zugokba felszerelve
a házi rozsdafarkú madarak számára. Van két „D” odú is, melybe a mókustól a seregélyig
bármelyik állat beköltözhet és felszereltünk egy denevérodút is. Két nagy téli etető is került a
sziklakert mellé és a nagyudvar hátsó sarkába. Az élelem nélküli téli időszakban napraforgó
maggal, esetleg szalonnával, almával töltjük fel ezeket. A galambok ellen a mozgatható etetők
évenkénti áthelyezését és a napraforgómag kizárólagos használatát javasolták a szakemberek.
Ablaketetők kerültek négy osztályba, hogy egészen közelről lehessen megfigyelni a kert
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madarait. Rendszeresen etetünk mikor kell, itatunk egész évben, vezetjük a madármegfigyelési naplót. Figyelemmel követjük milyen madarak mozognak területünkön és ezt a
Madártani Egyesület adatlapján be is küldjük nekik. Karbantartjuk ősszel az odúkat és
munkánk jutalmául egy futó pillantást vethetünk majd tavasszal az odú mélyén lapító fiókákra
is! Szakköri, tanórai foglalkozások voltak madarász vezetésével, hogy megismerjük a
madarakat és kezelni tudjuk jól a kertünket.
Az etetők gondozása és az odúmegfigyelés kitűnő alkalom arra, hogy a diákok gyakorlati
környezetvédelmi munkát végezzenek és madártani megfigyelésekkel egészítsék ki a tanórai
munkát.
A madárdalos szerdák pedig évi 10 madárhang megismerését, megtanulását jelentik.
Havonta más-más madárról rendezünk be faliújságot az épület négy pontján, óráinkon
beszélünk ezekről az állatokról, a diákok pedig házi dolgozatokkal, festményekkel, poszter
készítéssel teszik színesebbé a megismerést. Minden szerdán egy hónapon keresztül az iskolai
csengőhang tehát egy választott madár éneke. A hangokat a Madárhang Kalauz I.-III. CD
hanganyagából válogattuk.
A TÉMAHÓNAP A VÍZ NAPJÁTÓL A FÖLD NAPJÁIG
Időpontnak a március 22 és április 22 közti hónapot vettük. Ennek megválasztásával
szeretnénk felhívni a figyelmet erre a két környezet- és természetvédelmi szempontból jeles
napra.
Alapelvünk, hogy a témahónap alanyául olyan híres embert választunk, aki:


sokoldalú, színes személyiség, s így munkássága többféle tanóra keretébe
beilleszthető
 szoros kapcsolatban, harmóniában él a természettel, más élőlényekkel, s ezt meg is
fogalmazza
 izgalmas életútjával a diákokat gondolkodásra, kutakodásra serkenti
 példaképül állítható a kamaszok elé.
Néhány példa a hírességek közül, akikkel foglalkoztunk: Friedensreich Hundertwasser,
Albert Schweitzer, Kós Károly.
A témahónap 4 kitüntetett napján (pl. péntekenként) az adott tantárgyak óráin a híresség
életével, munkásságával, általa felvetett problémákkal foglalkozunk.
A diákok a projekt alatt folyamatosan „témanaplót” vezetnek és összegzésként albumot
vagy egyéb alkotást készítenek.
A témahónapon diákok (6-11. évfolyam) és tanárok vesznek részt. A tanárok önkéntesen
csatlakoznak a meghirdetett projecthez, a saját tantárgyukkal. Általában magyar, történelem,
angol, német, matematika, biológia, földrajz, etika, osztályfőnöki óra kereteiben foglalkozunk
a választott ember életével, munkásságával, környezetével, hatásával.
Figyelemfelkeltő eszközeink a következők:


A projekt-napokon faliújság fogadja az iskolába lépőket. Ennek tartalma
kapcsolódik az aznap feldolgozott témákhoz.
 A tematikus-napokon a projektben résztvevő tanárok saját kezűleg festett pólót
viselnek.
 A honlapon is beszámolunk az eseményekről.
Egy megvalósult témahónap részletei: Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000)
Összegyűjtött gondolatai közül egy:

613

Környezettudomány – Iskolai és nemzetközi projektek
„Egyszerre lehet föld, erdő és fény a fejünk felett. Ha alárendeljük magunkat a
természetnek, megint olyan házakban fogunk élni, amelyekben fölöttünk van a természet…
Ami a szabad ég alatt vízszintes, az mind a természeté.”
Ki volt ő? Egy varázslatos, izgalmas, kreatív, életvidám művész, aki egy személyben festő,
grafikus, építész, kalandor és világcsavargó, művésztanár, ökológus, környezetvédő, akinek
álma a tékozlás- és hulladékmentes társadalom, aki a színek és a növények barátja, a füvek,
fák, természet szerelmese.
A projekt menete:




A témahónap 4 péntekjén a projektbe bekapcsolódott tantárgyak óráin
Hundertwasser életével, munkásságával, általa felvetett problémákkal
foglalkoztunk.
Meglátogattuk a Szépművészeti Múzeum Hundertwasser festményeit és grafikáit
felvonultató időszaki kiállítását, majd ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozáson vettünk részt.
Egy napos bécsi tanulmányutat szerveztünk, ahol felkerestük és felfedeztük a híres
Hundertwasser- lakóházat, a Kunsthaus Wien-t, ahol festményeit csodálhattuk, és
az impozáns bécsi szemétégetőt, ami inkább az Ezeregyéjszaka pompás
mecsetjének tűnik.

„Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha sokan álmodnak együtt, az egy új
valóság kezdete.”
TEREPGYAKORLATOK – ÉLMÉNYKÖZPONTÚ TANULÁS A SZABAD ÉG
ALATT
A terepgyakorlatok múltja
A bugaci és pénzesgyőri ökológia terepgyakorlatok programját 1995-ben Gál Ildikó
biológia tanár, a börzsönyi természetföldrajzi-környezetvédelmi terepgyakorlat programját
2000–ben Rogovszky Zoltán földrajz-biológia szakos tanár teremtette meg és dolgozta ki.
Azóta minden évben megrendezzük e terepgyakorlatokat, s kisebb változtatásokkal ezen
tervek mentén dolgozunk.
A terepgyakorlatok szerepe, célja
Az elmélet és gyakorlat egységének megteremtése:
- a tanórákon tanult fogalmak, jelenségek megtapasztalása, felfedezése, kézzel foghatóvá
tétele
- egyszerű terepi vizsgálómódszerek, mérések, megfigyelések végzése
- a fajismeret fejlesztése
- a növénytársulások típusainak megismerése
Mindez eredményezi a terület pontos, sokoldalú (biológiai, geológiai, földrajzi, néprajzi)
megismerését.
A résztvevők belekóstolnak a természettel való együttélésbe:
A gyerekek meglepően nagy része úgy nő fel, hogy alig kerül közvetlen kapcsolatba a
természettel.
Ezen alkalmak kiszakítják őket a mindennapi civilizált városi környezetükből, az őket érő
élmények a természethez kapcsolódnak. Például kapcsolatba kerülnek az anyafölddel (fűben
hasalunk, mezítláb járunk...)
Gyakorolják az egészséges, fenntartható életmód normáit:
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• egyszerű, olcsó szálláshelyeket választunk
• magunk főzünk
• magunk takarítunk magunk után
• Pénzesgyőri Pangea Szálláshely – a fenntartható ökogazdaság szép példája.
Személyiségfejlesztés, közösségépítés:
• csoportfejlesztő játékok
• a közösséghez tartozás, az egymásra utaltság élménye
• önismeret
Szemléletformálás, a természet szeretete.
Nagyon sok vizsgálat és tapasztalat mutatta meg, hogy csak az ismeretek átadására
koncentráló módszerekkel nem lehet eredményes környezeti nevelést művelni. Akkor
érhetünk el komolyabb eredményt, ha a racionális, intellektuális megközelítés mellett az
érzelmeket, a gyermekek lelkét is mozgósítjuk, és saját tapasztalatokat, élményeket is
szerezhetnek.
A terepgyakorlatok a tananyaghoz igazodnak
Biológiából a 8. évfolyamon és a 9. évfolyam első félévében növény- és
állatrendszertannal, növény- és állatszervezettannal, ökológiával és természetvédelemmel
foglalkozunk. E témaköröket az elméleti tantermi megalapozás után nagyon hasznos és
kívánatos a természetben kibontani, elmélyíteni.
A 8. évfolyam májusban Bugacon, a Kiskunsági Nemzeti Parkban ökológia,
a 9. évfolyam szeptemberben a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó Pénzesgyőrben,
(Magas-Bakony) szintén ökológia terepgyakorlaton vesz részt.
Földrajzból a 9. évfolyam tananyaga a természetföldrajz, biológiából a II. félévben
környezetvédelemmel foglalkozunk. Ezek a tartalmak a 10. évben áprilisban a Börzsönyben
(Duna-Ipoly N.P.) megrendezendő természetföldrajzi-környezetvédelmi terepgyakorlaton
kerülnek sorra.

Biológia

8. évfolyam

9. évfolyam

Növénytan

Ökológia

Állattan

Természetvédelem

Ökológia

Környezetvédelem

Bugaci

ökológia Pénzesgyőri

terepgyakorlat
Földrajz

10. évfolyam

ökológia

terepgyakorlat
Természetföldrajz

Börzsönyi természetföldrajzikörnyezetvédelmi
terepgyakorlat

A terepgyakorlatok előkészítése
• Szervezés: szállás, utazás, étkezés, szülők értesítése, részvételi költség beszedése,
csoportépítő játékok: évfolyamfelelős. Szakmai programok előkészítése, munkalapok
elkészítése, a szükséges eszközök, anyagok beszerzése, összekészítése, engedélyek
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•
•

beszerzése: az osztályt tanító szaktanár. Étkezés alapanyagainak beszerzése:
évfolyamfelelős és néhány diákja.
Tanórán: elméleti alapozás.
Diákok egyéni fakultatív munkája: a vállalkozó diákok kiselőadást, vagy
házidolgozatot készítenek a terepgyakorlathoz kapcsolódó témában (pl. szarvasbőgés,
üregi nyúl, rákosi vipera, a bakonyi dinoszauruszok…).

1. ábra. Örömteli találkozás a homokbuckákkal (9. osztály, Bugac)
A terepgyakorlatok kivitelezése
- 2 és fél nap: szerda délutántól péntek estig (2 nap hiányzás az iskolaidőből)
• 1 osztály vesz részt a terepgyakorlaton
• Felnőtt résztvevők: 2 szaktanár (kiscsoportos foglalkozások), az évfolyamfelelős, 1
segítőtanár, vagy/és 1-2, a terepgyakorlatokon kinevelt, régi diák (a segítők résztvétele
a főzés miatt fontos).
• A diákok többnyire kiscsoportban dolgoznak, a megfigyelések, ismeretek, vizsgálatok
rögzítését a terepgyakorlati naplójukban, és a kapott munkalapokon végzik.
A terepgyakorlatok lezárása
• A követő órákon a megfigyelt jelenségeket, mért eredményeket felelevenítjük,
átbeszéljük; a következtetéseket, megállapításokat, összefüggéseket megfogalmazzuk.
• A készült fotókat megnézzük.
• A terepgyakorlati jegyzetek, munkafüzetek értékelésre beadhatók.
• Vetélkedő, dolgozat, vagy beszámoló a terepgyakorlat anyagából.
• A felmerülő tennivalókat, lehetőségeket átgondoljuk: tudnak-e a diákok tenni valamit
a környezetért
• Beszámoló írása a honlapra.
• A terepgyakorlat sok szempontú írásbeli értékelése mind a diákok, mind a tanárok
részéről.
• Visszacsatolás: jövőre mit csináljunk másképp, be tudunk-e vezetni valami újítást?
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönettel tartozunk a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium minden
jelenlegi és volt tanárának, munkatársának, aki valaha is részt vett, kapcsolódott ezen
programokhoz.
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A GLOBE KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
MAGYARORSZÁGON
THE GLOBE PROGRAME IN HUNGARY
Tóth Piroska1, Simonyi István2, Weidinger Tamás3, Kalapos Tibor4,
Tasnádi Péter3, Grosz Balázs3, Balás Zsanett3, Kóbor István5, Fogl Ágnes1,
Andrási Krisztina1, Kecskés Ferenc6, Nagyné Kóczán Katalin7, Tóth Tibor8,
Kovács Anita8, Kocsisné Gregus Mária9, Nagyné Dóka Nóra10,
Szekeres Erzsébet11, Vargyai Antalné12
1

Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas (GLOBE bázisiskola);2Nemzeti Erőforrás
Minisztérium, Budapest; 3ELTE Meteorológiai Tanszék, 4ELTE Növényrendszertani és
Ökológiai Tanszék; 5Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Székesfehérvár; 6Budai Középiskola, Budapest; 7Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium,
Sopron; 8 Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvár; 9Deák Ferenc Gimnázium,
Fehérgyarmat; 10Tokaji Ferenc Gimnázium, Tokaj; 11Szolnoki Műszaki Szakközép- és
Szakiskola, Szolnok; 12Hunyadi János Gimnázium, Bácsalmás

ÖSSZEFOGLALÁS
A GLOBE Nemzetközi Környezeti Nevelési Program 1994-ben indult az Egyesült Államokban.
Célja, hogy fejlődjön a középiskolás korosztály környezeti tudatossága, formálódjék
szemlélete. Egy környezeti megfigyelő hálózat keretében a diákok rendszeres megfigyeléseket
és méréseket végeznek a meteorológia, a talajtan, a vízkémia és a botanika
tudományterületén. Jelenleg 30 magyar középiskola vesz részt a programban a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával.
BEVEZETÉS
A GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) program 1994ben indult az Egyesült Államokban azzal a céllal, hogy a Rió de Janeiro-ban 1992-ben
megrendezett Környezet és Fejlődés Konferenciát (riói csúcs) követően előrelépés történjen a
környezeti szemléletformálás terén. [1] A cél, hogy a középiskolások jobban megértsék a Föld
egészét érintő globális problémákat, s keressék a megoldás útjait. Egy környezeti megfigyelő
hálózat keretében a diákok rendszeres megfigyeléseket és méréseket végeznek a
meteorológia, a talajtan, a vízkémia, a botanika és a zoológia területén.
Magyarország 1999-ben csatlakozott a GLOBE-hoz [2]. Jelenleg 30 magyar középiskola
vesz részt a programban a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium anyagi támogatásával. A középiskolák kiválasztásánál szerepelt játszott az
iskola környezeti nevelési tapasztalata, a nyelvtudás, a program iránti érdeklődés és a földrajzi
elhelyezkedés. A GLOBE program ma is nyitott, várja az érdeklődő iskolákat
(toth.piroska23@freemail.hu)
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1. ábra A program logója
A GLOBE MAGARORSZÁGI FELÉPÍTÉSE
A munkát Tóth Piroska program koordinátor irányítja. Szervezi a szakértői
megbeszéléseket és a tanártovábbképzéseket. Koordinálja a minisztériumokból kapott
pályázati források elosztását. Lehet támogatást nyerni működési költségre, új műszerek
beszerzésére, nyári diáktáborokra, kirándulásokra, vagy nemzetközi GLOBE
együttműködésre. Évente kiírásra kerülnek tudományos és művészeti diákpályázatok is. A
koordinátor feladatai közé tartozik a folyamatos kapcsolattartás az európai és amerikai
GLOBE központtal, a két programtámogató minisztérium munkatársaival, a szakértőkkel, és
az iskolák tanáraival, diákjaival. Szükség szerint tájékoztatja a médiát a GLOBE fontosabb
eseményeiről.
A különböző típusú mérések (meteorológia, biológiai borítottság, talaj, vízkémia)
elvégzését, az új mérési protokollok bevezetését, az informatikai feladatok megoldását egy
szakértői csoport segíti, akik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Karának, illetve a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársai.
Részt vesznek diákpályázatok kiírásában, az évi tanártovábbképzéseken, s a Föld
Világnapjához kapcsolódó szinkron napi mérések kiértékelésében, ami közvetlen kapcsolatot
biztosít a középiskolás hallgatókkal.
A kiskunhalasi GLOBE bázisiskola módszertani segítséget nyújt a mérésekhez, koordinálja
a program gazdasági feladatait, a minisztériumi támogatások elosztását. Követi a hazai
munkát, végzi a GLOBE adatok archiválását, szervezi az eszközök megrendelését és
szétosztását, számítástechnikai segítséget nyújt, a szakmai továbbképzéseket és
konferenciákat szervez.
Minden résztvevő iskolában GLOBE tanár irányítja a diákok munkáját, összehangolja a
méréseket. Vannak olyan iskolák, amelyek több környékbeli településről is gyűjtik a diákok
méréseit. A terepi (vízkémiai és biológiai) mérések során figyelemmel kísérik környezetük,
településük környezeti állapotát.

2. ábra. A magyarországi GLOBE-iskolák meteorológiai mérései
TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSEK
Évi rendszerességgel tartunk tanártovábbképzéseket, más-más GLOBE iskolában. Ezen
részt vesznek a tanárok mellett diákok, és a minisztériumok képviselői. A kétnapos
továbbképzések a környezeti problémákhoz (globális, vagy országos) kapcsolódó tudományos
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előadásokkal kezdődnek. Ezt követik a mérésekkel kapcsolatos gyakorlati kérdések, illetve a
kiscsoportos foglalkozások. Itt értékeljük ki a diákpályázatokat, s hallgatjuk meg a legjobbak
előadásait. Fontosnak tartjuk a rendezvény közösségformáló szerepét is. Az újonnan belépő
tanároknak és az új iskoláknak specifikus tematika szerint tartunk felkészítéseket.
A GLOBE ÉS A MŰVÉSZET
A környezeti nevelés akkor eredményes, ha a világot egységes egészként kezeli, s ebben
keresi a részek szerepét. Emellett, a tudományos ismeretek átadását ötvözi a művészi
látásmóddal, s ebben a folyamatban ügyel az értelem és az érzelem egyensúlyára. Ennek
érdekében alkalmazza az érzékszerveket sokoldalúan igénybevevő szenzitív módszereket.
Minthogy ez a megközelítés a művészet sajátja is, ezért a környezeti és a művészeti nevelés
egymással kölcsönhatásban könnyebben elérheti célját. Ezért is írunk ki olyan foto, vers,
novella és rajzpályázatokat, ami az ember és a környezet kapcsolatáról szól. A nemzetközi
GLOBE programba is magyar javaslatra került be a művészeti nevelés.

3. ábra Várhelyi Csilla: Földanya (Varga Katalin Gimnázium)
DIÁKPÁLYÁZATOK
Minden évben ősszel kerül meghirdetésre az egyes szakterületekhez kapcsolódó
diákpályázat. Célunk, hogy pontos mérésekre ösztönözzük a diákokat, s lássák azok hasznát
is. Olyan feladatok kitűzésére törekszünk, amelyek a hosszú távú folyamatok elemzését,
többéves mérési sorok feldolgozását, illetve több GLOBE iskola méréseinek együttes
kezelését feltételezik. Pályázati témák között szerepelt a csapadék savasságának elemzése,
összehasonlító éghajlati vizsgálatok, a fák növekedésének és a meteorológiai elemek közötti
kapcsolat elemzése, vagy a növényállomány változásának feltérképezése. Készültek
dolgozatok a talajhőmérséklet idősorok feldolgozásából, a felszíni és a műholdas
hőmérsékletmérések összehasonlításából, de mikrometeorológiai témakörből is. A legjobb
munkák díjazásra kerülnek, s szerzőik részt vehetnek a GLOBE nemzetközi találkozóin.

4. ábra. Őszi levélöregedés vizsgálata (Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas)
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SZINKRONNAPI MÉRÉSEK
Minden évben tavasszal a Föld Napjához, illetve a Víz Világnapjához kapcsolódóan
rendezzük meg a Szinkronnapot. Minden GLOBE iskolát felkérünk, hogy ugyanabban a 2–3
napos intervallumban lehetőleg minél többféle és minél pontosabb mérést végezzenek.
Ügyeljenek a műszerek kalibrálásra, a mérési utasítások betartására. A beküldött adatokat
kiértékeljük, s felhívjuk a figyelmet az esetleges hibákra. A 30 iskola adataiból kirajzolódik
az országos kép. Különösen érdekesek a meteorológiai és a biológiai borítottság adatok.
A NYÁRI GLOBE TÁBOR
Az egyes iskolák is rendeznek a GLOBE témaköréhez kapcsolódó táborokat, ahol új
környezetben végeznek GLOBE-os méréseket. Nagy hagyománya van a Szigetközben,
megrendezett táboroknak, ahol a védett kisalföldi táj élővilágát, környezeti állapotát
tanulmányozhatják.
Más iskolák közeli természetvédelmi területeket vagy környezetvédelmi intézményeket,
egyetemeket látogatnak meg egy-két napos kirándulásokon. Többször voltak látogatóban az
ELTE TTK-n is.

5. ábra. Látogatás a vízügyi mérőállomáson Fertőrákoson (Szent Orsolya Római Katolikus
Gimnázium)
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A GLOBE program, sajátja a nemzetközi együttműködés. Hasonló módszerekkel, hasonló
elvek szerint mérünk mindenütt. A diákok megtanulják a nemzetközi adatbázisok használatát,
könnyebben sajátítják el az angol nyelvet. Több hazai iskola alakított ki csereprogramot
külföldi GLOBE iskolákkal. Diákjaink részt vesznek az európai GLOBE találkozókon és a
csehországi GLOBE Games játékokon [3]. Több iskola tagja a szintén nemzetközi
bioindikációs programnak (BISEL) [4].
2010-ben például a zentai (Szerbia) magyar tanítási
gimnáziumban tartottunk a GLOBE programról előadást.

nyelvű tehetséggondozó

A GLOBE PROGRAM AZ EGYETEMI KÉPZÉSBEN
A program hatására több diák is a természettudományok területén folytatja tanulmányait.
Célunk a GLOBE program integrálása a középiskolás oktatásba. Ehhez az alapot a GLOBE
programot ismerő fiatal pedagógusok jelentik. E célból szerveződik a földtudományi és a
környezettudományi BSc, MSc szakos hallgatóknak, illetve a később tanár szakot választó
diákoknak a „Környezeti mérések a GLOBE programban” című választható speciális
kollégium (08abctFPE@3). A képzés 2010-ben indult az ELTE InfoPark alapítvány
támogatásával. 2011-ben 11-en vették fel a kurzust. A félév során 11 előadásban mutatjuk be
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a GLOBE tudományterületeit, az ott használt műszereket. A méréseket a gyakorlatokon
sajátítják el a hallgatók (meteorológia, vízkémia, biológiai borítottság). Nem marad ki a
tematikából a környezeti nevelés és az oktatástechnika témaköre sem.
KITEKINTÉS, TERVEK
Az eddig eltelt tizenkét évben közel 100 tanár és 1000 diák került kapcsolatba a GLOBE
programmal. 23 iskola küld rendszeresen mérési adatokat. Több mint 1,2 millió mérést
végeztek diákjaink.
Célunk elsősorban nem a mérések számának további növelése, hanem az adatminőség
javítása. Ennek legfontosabb feltétele a diákok által mért adatok feldolgozása, s felhasználása
az oktatásban. Arra ösztönözzük az iskolákat, hogy próbálják hasznosítani lakóhelyükön is a
méréseiket pl. a környezet- és természetvédelemben. Szeretnénk elérni a gondolkodj
globálisan és cselekedj lokálisan elv megvalósítását.
2011-ben kísérletképpen homályossági (aeroszol) méréseket is végzünk a 2 újonnan
beszerzett napfotométerrel. Terveink között szerepel a műszerezettség fejlesztése: újabb
automata meteorológiai állomások felszerelése, az ózonmérések beindítása, és az informatikai
háttér szinten tartása. Fontos feladatunk a GLOBE tanárok továbbképzése, a tanár szakos
hallgatók számára meghirdetett GLOBE speciális kollégium, továbbá a GLOBE programban
szerzett szakértői tapasztalat beintegrálódása az egyetemi oktatásba.
A pályázati lehetőségek kihasználása, a GLOBE program működéséhez szükséges források
biztosítása a program jövője miatt alapvető.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A munka az InfoPark alapítvány és az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósult meg, a támogatási szerződés száma TÁMOP 4.2.1./B09/1/KMR-2010-0003. Köszönet illeti az anyagi források biztosításáért és a szakmai
támogatásért a programot támogató Nemzeti Erőforrás Minisztériumot és a Vidékfejlesztési
Minisztériumot is.
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://globe.gov/ (utolsó megtekintés 2011. szeptember)
2. Orgoványi, A.: A GLOBE Program Magyarországon, Hálózat, 56. különszám,
2001.
3. http://www.baross-siofok.hu/hirek-20100509globe (utolsó megtekintés 2011.
szeptember)
4. www.bisel.hu (utolsó megtekintés 2011. szeptember)
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X.4. TANANYAG-KIEGÉSZÍTÉSEK
A HADVISELÉS BIOSZFÉRA-ÁTALAKÍTÓ HATÁSA
MILITARY TRANSFORMATION OF THE BIOSPHERE
1

Fellegvári András1, Takács-Sánta András2

ELTE-TTK, hallgató, 2ELTE-TTK, Környezettudományi Centrum

ÖSSZEFOGLALÁS
A hadviselés okozta bioszféra-átalakítás napjaink környezeti problémáinak fontos,
ugyanakkor meglehetősen elhanyagolt területe. A tanulmány elsősorban a téma rendszerező
szemléletű bemutatására vállalkozik. Az elméleti fejtegetést rövid, a gyakorlati életből vett
esetek egészítik ki. A záró rész a téma közoktatásban való előfordulásával, tanórai és tanórán
kívüli feldolgozási lehetőségeivel foglalkozik.
BEVEZETÉS
A hadviselés sajátos emberi magatartásforma, mely az esetek döntő többségében jelentős
bioszféra-átalakítással jár. A témával kapcsolatban sokunknak nagy valószínűséggel
valamelyik atombomba gombafelhője vagy éppen a kuvaiti égő olajkutak jutnak eszünkbe.
Kétségtelen, hogy a fentiekhez hasonló események a leglátványosabbak, ugyanakkor a két
terület kapcsolata nem merül ki ennyiben. Számos olyan egyéb hatás létezik, amelyik
legalább ekkora jelentősséggel bír. Elegendő lehet a haditechnikai iparra vagy éppen az
egykori szovjet laktanyák okozta szennyezésekre gondolnunk. Mint azt a későbbiekben látni
fogjuk, léteznek meglepőbb példák is.
A KUTATÁS MÓDSZERTANA
Napjainkban egyre ritkábbak az olyan, generalista szemléletű kutatások, melyek az
átfogóbb témájú problémák elemzését is felvállalják [1]. Ezek több tudományterülethez
kapcsolódó ismereteket is feltételeznek, ez alól ez a tanulmány sem kivétel: munkánk során
mind természettudományi, mind pedig társadalomtudományi ismeretekre is szükség volt. A
dolgozat témája megköveteli, hogy klasszikus és új tudományterületek eredményeire is
támaszkodjunk, utóbbiakra jó példa lehet a környezettörténet. A hadviselés okozta bioszféraátalakítás vizsgálatának lényege tehát a különböző tudományterületek eredményeinek
szintetizálásában és az újszerű megközelítésben rejlik.
A HATÁSOK RENDSZEREZÉSE
A téma súlyához képest a rendelkezésre álló szakirodalom mennyisége – különösen
magyar nyelven – meglehetősen csekély. Csak ritkán találkozhatunk olyan írásokkal, amelyek
a hadviselés ökológiai hatásainak rendszerező szemléletű bemutatására vállalkoztak volna,
pedig egy ilyen átfogó problémakör tanulmányozásakor nélkülözhetetlennek tűnik egy
rendezőelv felállítása. A tanulmányban alkalmazott rendszer elemeit igyekeztünk úgy
kijelölni, hogy azok a tágan értelmezett hadviselés által előidézett bioszféra-átalakítás minél
szélesebb spektrumát átfogják. A problémakör bemutatása a következő szisztéma szerint
történik a továbbiakban:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a hadiipar okozta átalakítás;
a fegyverkísérletek hatásai;
a hadgyakorlatok hatásai;
a csapatok állomásoztatásának következményei;
a fegyveres erőszak hatásai;
a gazdasági szerkezetváltás következményei,
a fegyveres erőszak utóhatásai.

A HADIIPAR OKOZTA ÁTALAKÍTÁS
A hadiipar bioszféra-átalakító hatása a történelem során jelentős változáson ment keresztül.
Az előzményeket mintegy kétezer évvel ezelőtt, a Földközi-tenger medencéjében találhatjuk
meg. A fémek megmunkálása, fegyverek gyártása, harci szekerek építése nyomán kezdetleges
hadiipar bontakozott ki. A hadiipar igényeihez kapcsolódó erdőirtások meghatározónak
bizonyultak a Mediterráneum tájképének formálásában [2]. A XVIII-XIX. század
fordulójától, a tömeghadseregek megjelenésétől az egyre nagyobb létszámú haderők
haditechnikai eszközökkel és hadianyagokkal való ellátása egyre nagyobb bioszféraátalakítással járt. E hatás csak fokozódott a XX. század nagy háborúi során.
A hadiipar termékei, a haditechnikai eszközök és a hadianyagok előállításuk során főleg a
különböző természeti erőforrások fokozott kitermelése, alkalmazásuk során az óriási
energiaigények és a szennyezések miatt terhelik a bioszférát. Pályafutásuk végén – sokszor
veszélyes – hulladékká alakulnak. A második világháború vége és a ’60-as évek közepe
közötti időszakban globálisan több százezer tonna feleslegessé vált vegyi harcanyagtól és
hagyományos lőszertől szabadultak meg oly módon, hogy az óceánba süllyesztették, a
szárazföldön elásták, vagy elégették őket [3].
A technológiai komplexitás növekedésével legtöbbször a bioszféra-átalakítás mértéke is
növekszik. A hadiiparnak az általános technológiai komplexitásra gyakorolt hatásai finoman
szólva sem elhanyagolhatók. Számos olyan találmány tartozik a haditechnikai ipar
eredményei közé, melyek a katonai célú felhasználás igénye nélkül valószínűleg nem is
léteznének. Ilyen újítás például a teflon (melyet űreszközök külső borítására használtak) vagy
az internet (mely a katonai kommunikáció eszköze volt).
A FEGYVERKÍSÉRLETEK HATÁSAI
A hadiipar termékeinek, a különböző haditechnikai eszközöknek és a hadianyagoknak a
rendszerbe állítását mindig valamilyen kipróbálási, tesztelési folyamat előzi meg. Habár a
fegyverkísérletek elnevezés önmagában valamennyi fegyvertípus tesztelésére illik, a
bioszféra-átalakító hatások szempontjából a szakirodalomban kizárólag a nukleáris
fegyverekkel kapcsolatos tesztelési folyamatok bírnak kiemelt jelentőséggel. Az első
nukleáris kísérleti robbantást 1945. július 16-án, az Amerikai Egyesült Államokban, ÚjMexikóban hajtották végre [4]. Azóta világszerte több mint 2 000 hasonló esemény történt
[5]. Általában tipikus emberközpontú szempontok érvényesülnek a kísérleti helyszínek
kiválasztása során. Számos sivatag, korallzátony és más, az emberek által lakatlan és sokuk
számára értéktelen terület esett már e tevékenység áldozatává, vált emiatt valóban
lakhatatlanná.
A HADGYAKORLATOK HATÁSAI
A hadgyakorlatok szerepe kettős. Az aktívan használt gyakorló- és lőterek fokozott
terhelésnek vannak kitéve. A talajtömörödés okai a nagy tömegű lánctalpas járművek és a
katonák taposó tevékenysége közötti skálán mozognak. A műszaki tevékenységek (a felszín
elegyengetése, lövészárkok ásása, lődombok kialakítása) is alaposan átalakítják a táj képét. A
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különböző harcanyagok becsapódásakor illetve felrobbanásakor kráterek keletkeznek, a
talajrétegek összekeverednek, erdőtüzek alakulhatnak ki [6].
A fentiekben vázolt folyamatok nem éppen az ideális élőhelyek jellemzői, emiatt első
olvasásra talán furcsának tűnhet, hogy napjainkban a különböző katonai gyakorló- és lőterek
biológiai értelemben szokatlanul gazdag területeknek számítanak. A hidegháború
megszűntével a gyakorlóterek jelentős részét felszámolták, sok esetben egyszerűen magára
hagytak. Hazánkban is számos felhagyott, de továbbra is honvédségi területnek számító
gyakorló- és lőtér található, közülük a táborfalvi lőtér az egyik legnagyobb kiterjedésű. A
katonai célú igénybevétel ellenére jó állapotban megmaradt, igen sokszínű füves élőhelyeket
találhatunk a területen. A lőtér számos védett és szigorúan védett fajnak is otthont ad.
Közülük kiemelkedő jelentőségű a rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis), mely a Kárpátmedence faunájának egyik leginkább veszélyeztetett tagja [7].
A CSAPATOK ÁLLOMÁSOZTATÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI
A hadviselés fontos, ugyanakkor gyakran elhanyagolt mozzanata a csapatok
állomásoztatása. A különböző területek védelmére vagy éppen meghódítására hivatott
katonák elszállásolása, ellátása mindig nagy gondot okozott, különösen az általános
hadkötelezettség bevezetésével létrehozott több százezer fős haderők megjelenése óta.
Magyarország történelmében meghatározó szerepet játszottak a különböző intenzitású
fegyveres összeütközések, sokszor állomásoztak idegen hadak hazánk területén. Már a török
hódoltság időszaka is sok változással járt, később a XX. század második felében meghatározó
esemény volt hazánkban (illetve egész Kelet- és Közép-Európában) a szovjet csapatok
állomásozása. A szovjetek alakulatok igen nagyvonalúan bántak a környezetvédelmi
szabályok betartásával, igen jelentős szennyezések (főként gázolaj-, kerozin- és
olajszennyezések) kísérték magyarországi tevékenységüket [8].
A szennyezések mellett az idegenhonos fajok behurcolása is jelentős lehet a bioszféraátalakítás szempontjából. A múlt század hatvanas, hetvenes éveiben tűnt fel, hogy a csendesóceáni Guam sziget területén rendkívüli mértékben megritkultak a madarak populációi. A
kutatások kiderítették, hogy ezért egy behurcolt faj, a barna mangrovesikló (Boiga
irregularis) a felelős. A sikló a kutatók véleménye szerint különböző hadianyagokkal együtt,
Új-Guineáról érkezett Guamra [9].
A FEGYVERES ERŐSZAK HATÁSAI
A hadviselés és a bioszféra-átalakítás kapcsolata talán e hatások során írható le a leginkább
szemléletesen; a bevezetőben felsorolt, közismert esetek is főként ehhez a témához
kapcsolódnak. A haditechnikai forradalom nyomában kifejlődő hadviselési módok (kezdetben
a hagyományos, majd a vegyi, a nukleáris és a biológiai hadviselés) azonban az átalakítás
dinamikáját is döntő mértékben befolyásolták.
Már az ókorban is megszokott eljárás volt az ellenség erdeinek és mezőgazdasági
területeinek felégetése, de az ezt követő korokban is általános volt a tűz katonai célú
felhasználása. A modern hadviselés jellemző vonásainak előzményeit a napóleoni háborúk
korában találjuk meg, amikortól jelentősen megnövekedett létszámú haderőkkel
találkozhatunk. Az első világháború során a nyugati fronton az elhúzódó harcok, a nagy
tömegű haditechnikai eszközök felszántották a felszínt; a tüzérség növekvő szerepe és
fokozódó tűzereje holdbéli tájakat hozott létre. A hadviselés a második világháború során
öltött igazán globális méreteket. Az erőteljesen gépesített háború sok helyen szintén sivár
tájakat hozott létre.
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A második világháború után az egyik legjelentősebb eset a vietnami háborúhoz
kapcsolódik [10]. A Vietkong erői a dzsungel nyújtotta rejtőzködési lehetőségek
kihasználására, az Amerikai Egyesült Államok hadereje ellentétben e lehetőségek
minimalizálására törekedett. Az amerikaiak a háború során a mezőgazdaságban elterjedt
kemikáliákat hívták segítségül, speciális lombtalanító szereket fejlesztettek ki. Közülük a
legnagyobb figyelmet az Agent Orange névre keresztelt szer kapta, aminek a hatására a
növények ledobják leveleiket. A beavatkozás körülbelül egy Tiszántúl nagyságú (2,4 millió
hektárnyi) területet érintett és óriási károkat okozott az élővilágban [11].
Az 1991-es öbölháború eseményei szinte szimbolikus jelentőséggel bírnak. A média az égő
olajkutak apokaliptikus képei segítségével mutatta be a világnak a hadviselés bioszféraátalakító hatásait. A visszavonuló iraki haderő több mint 1 100 kuvaiti olajkutat gyújtott fel,
óriási mértékű szennyezéseket okozva ezáltal [12].
A GAZDASÁGI SZERKEZETVÁLTÁS KÖVETKEZMÉNYEI
A hadviselés a XVIII. század végéig, az általános hadkötelezettség bevezetéséig – néhány
kivételtől eltekintve – főként lokális következményekkel járt. Az általános hadkötelezettség
elrendelése viszont e téren is nagy változásokat hozott. A nagy létszámú haderők ellátása
egyre nagyobb áldozatokat követelt az anyaországtól, sok esetben torz gazdaságszerkezetet
hozva létre ezáltal. A hadigazdaság bevezetése alapjaiban változtatja meg a mindennapokat,
hatása a bioszféra-átalakítás szempontjából viszont kevésbé hangsúlyos. Néha előfordul, hogy
bizonyos élőlények profitálnak is a fegyveres erőszak következményeiből. A két világháború
során a tengeri halászat szerepe jelentősen csökkent, ez kedvező hatással volt a korábban
túlhalászott atlanti-óceáni halak állományaira [13].
A fegyveres erőszak, a háború eseményei közvetett módon is képesek egy adott terület
gazdaságszerkezetének – és vele együtt tájképének – megváltoztatására. A napóleoni háborúk
kontinentális zárlata igencsak megnehezítette a tengerentúlról érkező nádcukor Európába
szállítását, így az akkoriban kibontakozó, a cukorrépából kiinduló technológia került a
figyelem középpontjába. Európa hűvösebb éghajlatú területein megkezdődött a cukorrépa
termelése, mely Európában nagy területek művelésbe vonásával, a tengerentúlon a cukornádültetvények felhagyásával járt együtt [14].
A FEGYVERES ERŐSZAK UTÓHATÁSAI
A különböző intenzitású fegyveres összeütközések záró szakaszának illetve a háborúkat
követő békekötés időszakának következményei fontos területét jelentik a hadviselés
bioszféra-átalakító hatásainak.
Napjaink háborúit sok esetben óriási menekültáradat kíséri. A menekülttáborok hatásait
általában fekete-afrikai fegyveres konfliktusok kapcsán szokás bemutatni, de természetesen
más kontinenseken is találkozhatunk e problémával. Általános mintázatokat is felfedezhetünk
a menekültek hatásaival kapcsolatban: számos konfliktus különleges, védettséget élvező
területeket is érint. Kutatók kimutatták, hogy a Föld 34 biodiverzitási forró pontja (különösen
sok fajnak otthont adó területe) közül csak 11 volt mentes az 1950 és 2000 közötti, 1000-nél
több áldozatot követelő fegyveres konfliktusoktól – sőt, nagy részük több konfliktusban is
érintett volt ez idő alatt [15]. E rendívül értékes területeket a nagyszámú menekült hatásai
érzékenyen érinthetik. A legjelentősebb problémát az erdőirtás és az élelmezési célú
orvvadászat jelenti.
Az élővilág regenerációja általában azokon a területeken jellemző, amelyek valamilyen
okból hosszabb-rövidebb időre mentesülnek az emberi tevékenységektől. A koreai háborút
követően létrehozták a Koreai-félszigetet kettészelő demilitarizált övezetet, mely napjainkig is
áthatolhatatlan válaszfalat képez Észak- és Dél-Korea között. A zóna tipikus senkiföldje: az
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utóbbi közel 60 év alatt nem látogathatták, gazdasági tevékenységet (pl. fakitermelés) sem
folytatott senki. Az élőhelyek sokszínűsége és a zavarások elenyésző szerepe miatt az övezet
biológiai értelemben rendkívül gazdag [16].
A TÉMA MEGJELENÉSE, FELHASZNÁLÁSA A KÖZOKTATÁSBAN
A hadviselés okozta bioszféra-átalakítás folyamatai nem tartoznak a közoktatás kiemelt
ismeretanyagai közé. A téma komplex jellege miatt nem kapcsolható hozzá igazán egy
konkrét tantárgy sem. Egyes tantárgyak kapcsán azonban lehetőség nyílik e különleges
szempont vizsgálatára is (pl. kémiaórán a vegyi hadviselés hatásai). Tanórai keretek között e
komplex problémakörnek inkább csak egy-egy részkérdésével lehet hatékonyan foglalkozni.
Mindenképpen érdemes lehet ugyanakkor ezeknek a kis kérdéseknek a vizsgálata,
érdekességet jelenthet a kapcsolódó esetek bemutatása.
Napjainkban egyre több iskolában nyílik lehetőség a megszokott tanórai kereteket felváltó,
tanórán kívüli foglalkozásokra – gondoljunk csak a népszerű témanapokra, témahetekre. A
fentiekben vázolt jellemzők miatt úgy gondoljuk, hogy a hadviselés okozta bioszféraátalakítás vizsgálata a projektmódszer segítségével mindenképpen előnyös lehetne. Nem
gondoljuk azonban, hogy e téma önálló témanapon való feldolgozása szerencsés lenne, hiszen
csak egy része tartozik a közoktatás anyagai közé. Szerencsésebb megoldás lehet egy
kapcsolódó témanap (pl. Afrika) részeként a hadviselés hatásairól is beszélni.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A Földön kívüli élet természettudományos keresési módszere napjainkra érdekes ismereteket
halmozott fel. Az asztrobiológiai vonatkozások érdeklik a diákokat a középiskolában és
azegyetemen, ezért segítségükkel motiválhatjuk őket a kapcsolódó klasszikus tananyag
elsajátításában. Emellett a témakör gyakran több természettudományi területet együttesen
használ fel, ami szintén fontos az oktatás interdiszciplináris jellegűvé tételében.
Asztrobiológiai jellegű modulokkal vonzóbbá, aktuálisabbá tehetjük a klasszikus
természettudományos tárgyak egy-egy részét.
BEVEZETÉS
Az asztrobiológia napjaink új tudományközi területe, amely közös nyelvnek is tekinthető a
biológusok, csillagászok, földtudósok, vegyészek és fizikusok között. A cél a Földön kívüli
élet lehetőségének tudományos alapú vizsgálata, és a földi élet kozmikus kapcsolatainak
megértése.
Az asztrobiológiai témakörök tananyagba illesztését és a középiskolás korosztály
reakcióját a budapesti Árpád Gimnáziumban és a Polaris Csillagvizsgáló diák szakkörében
vizsgáltuk. A témakörök gyakorlatilag minden természettudományi tantárgyhoz
kapcsolódnak, beleértve a fizikát, a kémiát, a földrajzot és a biológiát. Asztrobiológiai
területek ezeken belül sok altémához kapcsolódnak, köztük a „leginkább kommersz és száraz”
anyagokhoz is (például légköri nyomás értéke eltérő magasságban (hány km-nek felelne meg
a Mars vagy a Vénusz), dérképződés jelensége (Marson), szénhidrogének polimerizációja
(Titan felsőlégkörében), és alapvető összefüggések tisztázásában is segítenek.
Az oktatási kísérlet jogosságát az alábbi tényezők jelzik. A diákok számára érdekes a téma,
sok helyen hall és olvas róla a médiában, míg a tanárnak sem unalmas, változatosságot ad a
szokásos órái között, és kis energia befektetéssel szakmai fejlődést ér el.
PÉLDA TÉMAKÖRÖK
A középiskolai oktatásban használható témakörökről néhány példa az alábbiakban
tekinthető meg. Az 1. ábra bal oldala az asztrobiológia interdiszciplináris kapcsolatait mutatja
be. Vízszintesen fent a fizikához, középen a kémiához, lent a biológiához szorosan
kapcsolódó vonatkozások olvashatóak, míg a baloldali és a középső oszlop a bolygótudomány
valamint az asztrobfizika témaköreit öleli fel. Az egyes cellákban a konkrét vizsgálandó
területek olvashatók (pl. csillagok keletkezése, élővilág visszahatása a bolygó légkörére stb.).
Jobb oldalt függőlegesen lefelé pedig az anyagfejlődés egyre magasabb szervezettségi szintjei
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láthatóak. Az 1. ábra jobb felén pedig a víz fázisdiagramja segítségével néhány égitest és a
csillagközi porszemeknél jellemző hőmérséklet- és nyomásviszonyok tanulmányozhatóak.

1. ábra. Az asztrobiológiai mátrix (balra) a fontosabb témakörök interdiszciplináris
helyzetével
Néhány további témakörre az 1. táblázat és a 2. ábra mutat még példákat. Ennél
részletesebb elemzés, a szükséges háttérismeretekkel és ábrákkal magyar nyelvű formában két
cikkben [1,2] és egy könyvben [3] olvasható. A bemutatott interdiszciplináris kapcsolatok az
egyetemi oktatásban is ideálisan használhatóak, mint a hallgatókat motiváló aktuális
témakörök, amelyek napjaink kutatási trendjeihez igazodnak.
TAPASZTALATOK
Az órai tesztek során kiderült, hogy egy-egy rövid asztrobiológiai modul 5 percben
bemutatható, amire a kapcsolódó háttértudást képező alapismeretek átadása után kell sort
keríteni. Azon felül, hogy érdekességet jelentenek a tanulóknak, az asztrobiológiai
modulokkal kapcsolatban felmerülő kérdések rávilágítanak arra, hogy mely területeken nem
értették meg jól a törzsanyagot. Előnye a módszernek, hogy a különböző tantárgyak
összekapcsolódására ad lehetőséget, csekély energia befektetéssel.
Az ilyen modulok kisebb témaköröket mutatnak be, mint például milyen a CH körforgás a
Titanon és annak hasonlósága/eltérése a földi vízkörforgástól. A modul egy képből, rövid
szöveges leírásból és 1-3 javasolt ellenőrző kérdésből áll. Egy ilyen modul látható alább,
amely a marsi tónyomok felhasználási lehetőségét és kapcsolatát mutatja egyéb tantárgyakkal.
Az asztrobiológiai témák iskolai alkalmazásának fejlesztése és kipróbálása folyamatos, és
a visszajelzéseknek megfelelően lassan módosulnak az anyagok. Alkalmanként egy-egy
aktuális hírhez is kapcsolhatók, amelyeket hiteles forrásban érdemes az interneten
megtekinteni előzőleg. Ilyen hiteles forrás az [origo] portál Világűr rovata
(http://www.origo.hu/tudomany/vilagur), valamint a Magyar Csillagászati Egyesület
hírportálja, a hirek.csillagaszat.hu.
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2. ábra. A víz fázisdiagramja (jobbra) rajta az eltérő égitesteken uralkodó jellemző közelítő
hőmérséklet és nyomásviszonyokkal (jobbra)
ASZTROBIOLÓGIA MODUL A KÖZÉPISKOLAI TERMÉSZETTUDOMÁNY
OKTATÁSBA: TÓNYOMOK A
MARSON
A Mars felszínén ősi tómedrek is
találhatóak, amelyeket egykor víz tölthetett
ki.
Az
egykori
tavak
létezésére
partvonalnyomok,
a
beléjük
érkező
folyómedreknél delta torkolatok, néhol beés kivezető folyómedrek, vizes közegben
képződött ásványok, valamint sík üledékes
feltöltések utalnak.
Jelenleg a bolygó felszínén uralkodó
alacsony
légnyomás
(6
mbar)
és
hőmérséklet (átlagosan -56 Celsius-fok)
nem, vagy csak átmenetileg teszik lehetővé
Egy kiszáradt tómeder a Marson (14.5S 185.2E),
a folyékony víz megjelenését. Ennek fő oka,
amelybe jobbról egy folyó hozta a vizet egykor, és balra
egy másik szállította el. A kráterben sík üledékes
hogy
a
légkör
rendkívül
száraz,
feltöltés,
peremén egykori partvonalnyomok figyelhetők
nedvességtartalma a földi sztatoszférában
meg (NASA)
jellemzőnél is valamivel sokkal kisebb.
KAPCSOLÓDÁSI PONTOK MÁS TANTÁRGYAKHOZ
Fizika:
 víz forrásának bemutatása, nyomásfüggés oka
 a víz forráspontja erősen függ a légnyomástól. Míg a földfelszínen (1000 mbar
nyomáson) 100 C körül forr a víz, 8000 méter magasan (350 mbar) már csak 75 Con. A Mars felszínén jellemző 6 mbar nyomáson 4C körüli a forráspont. Bolygónk
légkörében kb. 25 km magasan van ekkora légnyomás, és ennek megfelelően ott is
ilyen alacsony a forráspont.
Kémia:
 fagyáspont sótartalom függése, jég képződése
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a Mars felszínén elterjedtek a különféle sók, főleg szulfátok. Ezek az egykor
megolvadt jéggel keveredve sós oldatokat alkottak. Utóbbiak 0 C-nál alacsonyabb
hőmérsékleten fagynak meg. Ezért akárcsak az autók ablakmosó sós vize, a marsi
vizek (pontosabban sóoldatok) is alacsonyabb hőmérsékleten fagyhattak meg.
Földrajz:
 csapadék és párolgás mérlege, kiszáradt tómedrek sivatagokban
 a földi sivatagokban lévő tómedrek csak alkalmanként, heves esőzések után voltak
nedvesek, és az idő legnagyobb részében szárazak, mivel a légkör nedvességtartalma
igen alacsony a területen.
Biológia:
 vízfelvétel, hervadáspont
 a száraz marsi viszonyok között a növényeknek nehéz lenne a vízfelvétel, amelyek
hervadáspontja 70-80% relatív nedvességtartalom körüli. A Marson a relatív
nedvességtartalom általában 10% alatti, amikor 100% köré emelkedik, a hőmérséklet
általában -40C alatt van, ekkor utóbbi nehezítené a vízfelvételt.
Feladat ötletek:
 Jelölje a mellékelt képen az alábbi morfológiai alakzatokat: folyóvölgy, partvidék,
üledékes síkság!
 Keressen a Google Earth segítségével olyan tavat a Földön, ahova a vizet befelé
szállító, illetve onnan elszállító folyó is megfigyelhető!
A modul alkalmazásának „hátránya”, hogy a diákok gyakran annyira érdeklődnek a téma
iránt, hogy a modul nyomán támadt kérdések megválaszolása több időt igényel a fenti 5
percnél. Emiatt érdemes célirányosan, kifejezetten csak a kapcsolódó téma asztrobiológiai
vonatkozását bemutatni. Az asztrobiológiai témakörök kipróbálásához a szerző szívesen küld
anyagot az érdeklődőknek.
1. táblázat. Példák asztrobiológiai témakörök bekapcsolására a középiskolai oktatásba
tantárgy

témakör

asztrobiológiai kapcsolódási pont

fizika

atommagok
keletkezése

csillagközi anyag és bolygók fémtartalma kezdetekben igen
alacsony volt, C, N, O mennyisége csak később lett nagyobb

kémia

szerves
molekulák

a csillagközi térben az UV és kozmikus sugárzás hatására a
hideg molekulafelhőkben összetett szerves molekulák
keletkeznek

földrajz

sivatagok,
párolgás

folyékony víz előfordulása a Marson: a hőmérséklet néhol
megengedi, de a szárazság nyomán gyorsan elpárologna,
valamint a kis nyomás miatt a forráspont alacsony

biológia

hervadáspont

vízfelvétel nehézsége alacsony relatív páratartalomnál
(talajnedvességnél), probléma a Marson, sók szerepe az
adszorbeált vízmennyiségben az Atacama-sivatag példáján
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A CIKLONOK SZEMLÉLETES TANÍTÁSA
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THE SUGGESTIVE TEACHING OF THE CYCLONES IN A
SECONDARY SCHOOL
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ÖSSZEFOGLALÁS
A tatai Eötvös József Gimnáziumban 2008-ban Környezetfizikai szakkört indítottunk, melynek
célja komplex természeti problémák megismerése és azok esetleges modellezése volt.
Cikkünkben a műhelymunkák során körüljárt egyik kiemelt téma – a Coriolis-erő –
környezettudományi vonatkozásait mutatjuk be, illetve rávilágítunk arra, hogy a fizika és
földrajz tantárgyak korábban meglevő, ám ma már nem hangsúlyozott egyik kapcsolódási
pontját (környezeti áramlások) érdemes lenne újra megerősíteni.
BEVEZETÉS
Az ELTE TTK Kármán laborjában tett több látogatás során fogalmazódott meg az ötlet,
hogy kezdjük megteremteni az alapjait egy hasonló demonstrációs laboratóriumnak, ahol a
környezeti áramlások [1] mellett a környezetfizika egyéb területei (pl. napenergia
fölhasználási lehetőségei, sugárzások) is helyet kaphatnának. Ennek kapcsán indult el
Környezetfizikai szakkörünk, ahol többek között a Coriolis-erő problémakörét dolgoztuk fel.
Gyakorló fizikatanárként mindig gondot okozott a tehetetlenség törvényének tanításakor,
hogy a feladatokat a Földhöz rögzített rendszerben oldjuk meg, miközben földrajz órán a Föld
forgásából származó hatásokkal szembesültek a diákok. A cikkben vázolt gondolatmenet
alkalmas lehet az ellentmondás föloldására, és arra, hogy tiszta fogalomrendszert, és
megfelelő szemléletet sajátítsanak el a tanulók. A diákok jelentős részének fizikai világképe
ugyanis tele van tévképzetekkel. Sokan leragadnak az arisztotelészi szemléletnél, így a
dinamika tárgyalásánál különös gonddal kell eljárnunk, hogy az erőtan fogalmait és a köztük
lévő kapcsolatokat eredményesen megtanítsuk. A hibás szemléletet esetenként a köztudatban
is elterjedt triviálisnak tűnő, de helytelen megfontolások is kialakíthatják, például a Corioliserő hatásával kapcsolatban sok érdeklődő diák is ismeri a déli féltekére elrabolt felügyelő és a
fürdőszobai lefolyó esetét – ti. hogy a felügyelő a víztölcsér forgásirányából megállapíthatná,
hogy már nem az északi féltekén tartózkodik.
A CORIOLIS-EFFEKTUS SZEMLÉLTETÉSE
A Coriolis-hatás bevezetése az effektus egyszerű bemutatásával kezdődhet. Vegyünk egy
lemezjátszóra szabott körlapot (1.a ábra), melyre sugárirányban egy vonalzó mentén húzzunk
egyenest, lehetőleg állandó sebességgel (a vonalzó ennek megvalósításában valamelyest
segít). Ismételjük meg a műveletet a lemezjátszó korongjának két különböző fordulatszámú
beállításánál. Hasonlítsuk össze a kapott ábrákat! Látható (1.b ábra), hogy forgatott
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rendszerben görbéket kapunk, illetve hogy kisebb fordulatszám esetén (a b. ábra első esetében
fele a középső rajzon látható esetnek) az eltérülés mértéke kisebb. Ebben az egyszerű
rendszerben még két további paraméter változtatható: a papírkorong sugara (L = 10 cm, mi
ezt nem változtattuk) és a vonalhúzás sebessége (v). Ha a vonalat lassabban (a b. ábra
harmadik esetben az első kettőhöz képest fele akkora sebességgel) húzzuk, a forgatás hatása
jobban érvényesül. Felhívjuk a figyelmet az eltérülés irányára: az óramutatóval megegyező
irányú forgatás az eredetihez képest balra való eltérülést eredményez. (Tanórán párban is
elvégezhető a demonstráció egy középponton átmenő tű körül forgatott kör alakú papírlap
segítségével.)

1.a ábra. A Coriolis-hatás demonstrálása
lemezjátszó korongján

1.b ábra A vonalhúzás sebessége és a
fordulatszám hatása a körlapos kísérletben

Természetesen az ismert egyszerű kísérlet is kivitelezhető: gurítsunk el a forgatott
rendszerben egy golyót, és figyeljük a pályáját, melynek megjelenítésére a golyót festékbe
márthatjuk. Mi a forgókádas kísérletekhez (lásd később) beszerzett korongozó asztalon
végeztünk vizsgálatokat, melyeket a forgóasztalhoz rögzített kamerával felvettünk. Ennek
előnye, hogy a kiértékelésnél megfigyelhetjük a fordulatszám és a platform széléről elindított
golyó sebességének a golyó eltérülésére gyakorolt hatását. Így a többször ismételt próbák
során akadt néha olyan eset is, amikor a golyó pályája önmagába záródó kör volt (lásd
később).
A kísérletek jól szemléltetik, hogy bár új kölcsönhatás nem lépett fel, a két megfigyelő
másképpen látta a mozgást, ami ezek szerint a vonatkoztatási rendszer megválasztásán múlik.
Ha szeretnénk a Newton-féle mozgásegyenletet (F = ma) használni mindkét esetben, akkor a
forgatott rendszerben jelentkező gyorsuláshoz rendelnünk kell egy fiktív erőt, amit Corioliserőnek nevezünk (ebben a vonatkoztatási rendszerben a centrifugális erő is megjelenik, de ez
a tárgyalt eseteinkben nem lényeges szerepű). A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy mitől függ
a Coriolis-gyorsulás nagysága, és egyben arra is választ adhatunk, hogy mikor van jelentősége
(ez lesz az a pont, amitől gondolatmenetünk a földrajz-fizika interdiszciplinaritást segíti).
FOUCAULT-INGÁS MODELLKÍSÉRLETEK
A Föld forgásának meggyőző kísérleti bizonyítékát, és egyben a Coriolis-erő hatását Leon
Foucault mutatta meg. A párizsi 67 m hosszú, 16 s lengésidejű ingának mindössze két társát
konstruálták meg még a XIX. században. Egyikük Kunc Adolf volt, aki 1880-ban
Szombathelyen mutatta be 30 m hosszú, 11 s periódusidejű ingáját. A kivitelezés igen gondos
előkészítést igényel, de kisebb ingák az iskolában is készíthetőek demonstrációs céllal. Az
ingához ingatestként egy súlygolyó is alkalmas, melybe menetet vágva a huzal rögzíthető.
Felfüggesztésként leggyakrabban a Cardano-féle [2] felfüggesztést alkalmazzák. Mi is így
jártunk el, amikor dísztermünkben alkalmilag beállítottuk kb. 4 m hosszú ingánkat.
A mélyebb megértéshez egy változtatható fordulatszámú forgóasztal és egy arra szerelt
rövidebb inga komoly segítséget nyújthat. Kísérletsorozatunkban ingatestként egy felül
nyitott, alul kis furattal ellátott műanyaghengert használtunk, melyből festék csorgott. Kétféle
ábrát kaphatunk aszerint, hogy az ingát az asztal közepéről óvatosan kitérítjük (2.a ábra), vagy
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a szélsőhelyzetből indítjuk el (2.b ábra). Esetünkben a forgatás periódusidejét úgy állítottuk
be, hogy az az inga – forgatástól független - periódusidejének harmada legyen. Így az inga
síkja sokkal gyorsabban körbefordul, mint az eredeti Foucault-féle kísérletben (ott kb. 1,4
nap).

2.a ábra. Középpontból
és
2.b ábra. szélső helyzetből indított
Foucault-inga modell trajektóriája.
A demonstrációs kísérletek mellett egy erre a projektre írt szimulációs program
segítségével további vizsgálatok végezhetők el: a paraméterek (inga hossza, forgatás
periódusideje, kezdőfeltételek) irányított változtatásával (3. ábra) – akár a tanórán –
gondolatmenetünket az áramlások hasonlóságának tétele, illetve az ún. Rossby-szám felé
terelhetjük. A szimuláció alkalmas arra is, hogy rekonstruáljuk Foucault 1851-es ingájának
mozgását, vagy akár diákjainkkal megtervezzük egy ingakísérlet összeállítását. Segítségével
kiszámíthatjuk ugyanis, hogy egy pl. 4 m hosszúságú inga esetén - ha egy tanórán 15 perc
alatt - szeretnénk már szemléltetni a Coriolis-hatást, akkor adott szögből való indítás során
milyen messze tegyünk a padlóra dominókat, hogy legalább egy eldőljön a kívánt idő alatt.
ROSSBY-SZÁM
A kísérletben tapasztaltak és a szimuláció által megrajzolt trajektóriák alapján
megállapíthatjuk, hogy azok alakját a két karakterisztikus idő aránya, ti. a forgatás (T) és az
inga () periódusidejének hányadosa szabja meg (3. a,b,c,d ábra). Ezt a dimenziótlan számot
nevezzük Rossby-számnak (Ro), amely egyben az inga maximális gyorsulásának (a) és a
Coriolis-gyorsulásnak (A) a hányadosával is megegyezik [1].
Ro 

T  a
 
  A

(1)

3. a,b,c,d ábra. Középpontból (a,c), illetve szélső helyzetből (b,d) indított ingák szimulált
trajektóriái Ro = 1/4, illetve Ro = 1/8 esetén.
A Ro reciprokának is tulajdoníthatunk kézzelfogható jelentést: 1/Ro - az előzőek alapján –
a Coriolis-erő hatásának súlyát adja, ami nem más, mint a relatív eltérülés. Ehhez gondoljuk
végig a következőt:  szögsebességgel forgatott rendszerben egy v sebességgel egyenletes
mozgást végző golyó L hosszúságú - forgatás nélküli - elmozdulása során arra merőlegesen 
eltérülést szenved. Kis  esetén az eltérülés irányában állandó gyorsulással közelítve,
valamint felhasználva a Coriolis-gyorsulás szokásos levezetéséből [3] meghatározható értékét
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(aC=2 v), az eltérülésre =aCt2/2= vt2 adódik. Ebből t helyére az L/v kifejezést
behelyettesítve a relatív eltérülés mértéke is meghatározható: /L=L/v (az összefüggésben
szereplő L/v a mozgásra jellemző frekvenciának // a reciproka). Tehát /L=1/Ro. Így
könnyen belátható az is, hogy két különböző hosszúságú Foucault-inga által bejárt trajektória
akkor mutat geometriai hasonlóságot, ha a hozzájuk rendelt Ro egyforma.
Előző állításunk mögött természetesen a Foucault-inga mozgásegyenleteinek [4] megfelelő
analízise rejlik. Ez persze messze túlmutat a középiskolás fizika tanulmányokon, de a
teljesség kedvéért megmutatjuk. A legkiválóbb diákoknak szakkörön érdemes levezetni –
hatásos. Tekintsük a Foucault-inga kétdimenziós mozgásegyenleteit az alábbi alakban:

d 2x
dy
  2 x  2   2 x
2
dt
dt

(2)

d2y
dx
  2 y  2   2 y
2
dt
dt

(3)

ahol x és y a két koordináta, időbeli első deriváltjaik a sebesség, második deriváltjuk a
gyorsulás két komponense, g a nehézségi gyorsulás, l az inga hossza,  a forgó rendszer
szögsebessége, valamint 2 = g/l (az inga frekvenciájának négyzete). A jobb oldalon álló első
tag a nehézségi erő hatását, a második tag a forgó rendszerben mozgó test Coriolisgyorsulását (lásd bevezető kísérletek), a harmadik pedig a centrifugális gyorsulást adja. Az
egyenletekben szereplő egyes tagoknak a gyorsuláshoz való járuléka, illetve egymáshoz
képesti „súlya” nehezen olvasható ki a két egyenlet (2) és (3) alakjából. Ha megkonstruáljuk
az egyenletek dimenziótlan alakját, a Coriolis-hatás jelentősége jól láthatóvá válik, és egyben
két áramlás hasonlóságának kritériumát is kiolvashatjuk a kapott kifejezésből. Az egyszerűség
kedvéért csak a (2) egyenletet alakítjuk át.
Mérjük a távolságot l, az időt pedig 1/ egységekben. A (2) egyenletben szereplő hely- és
időváltozókat írjuk át a választott karekterisztikus mennyiség és egy (az egyenletben vesszős)
dimenziótlan mennyiség szorzataként.

x  lx' , y  ly ' , t  t ' /

(4)

Ezzel az eljárással (2) a következőképpen alakítható át:

l d 2 x
l dy
  2lx  2
  2lx
2
1 dt
1 dt 
2


2
d x
2 dy  2



x


x
dt 2
 dt  2

(5)

A kapott egyenlet vesszős mennyiségei tehát dimenziótlan mennyiségek, az előttük
szereplő szintén dimenziótlan kifejezések pedig szemléletesen mutatják az egyes tagok
ingamozgást befolyásoló hatásának „súlyát”. Kiolvasható például, hogy létezik egy speciális
eset, amikor 2 értéke megegyezik  2-tel (vagyis az inga periódusideje egyenlő a forgó asztal
periódusidejével, tehát Ro = 1). Ekkor az egyenlet első és utolsó tagja kiesik: gyakorlatilag
csak egy sebességet eltérítő hatás marad, a trajektória kör lesz, mint ahogy a megfelelően
beállított paraméterek ezt vissza is adják a szimulációban. Ezt az esetet nevezzük
tehetetlenségi körmozgásnak (amit a forgó asztalon elgurított golyónál is tapasztaltunk).
Ami még fontosabb a számunkra, hogy a középső tag  / dimenziótlan szorzótényezője
éppen 1/Ro. A Coriolis-hatás tehát akkor jelentős, ha (4) jobb oldalán szereplő második tag

635

Környezettudomány – Tananyag-kiegészítések
szorzótényezője nagy, vagyis Ro kicsi. (Megjegyezzük, hogy az áramlásokat leíró NavierStokes mozgásegyenlet dimenziótlanításával hasonló eredményre juthatunk. A Rossby-szám
eredeti bevezetése onnan származik.)
MODELLEZHETŐEK-E A CIKLONOK A TANTEREMBEN?
A ciklonok szemléletes tanítása [5] akkor valósítható meg, ha legalább alapjelenség
szintjén a forgatás hatását egy áramló rendszerben is megmutatjuk.

5. ábra. Ciklonok modellezése forgókádban.
(a képet a Kármán laborban Szeidemann Ákos készítette)
Ehhez szükséges a már említett korongozó asztal, melyre plexiedényt helyezünk. Az edény
a mi esetünkben 46 cm átmérőjű és 40 cm magas. Az áramlások hasonlósága alapján a
ciklonokra jellemző Ro értéket kell a megfelelő fordulatszám segítségével beállítanunk. A
választandó fordulatszámot könnyen becsülhetjük a ciklonokra és a modellre jellemző tipikus
paraméterek segítségével. Ciklonokra az áramlási sebesség 10 m/s, a Föld forgásából adódó
frekvencia 10-4 1/s, a ciklon átmérője 106 m; modellünkre pedig az áramlási sebesség 10-1
m/s, az edény mérete 1 m nagyságrendben közelíthető.
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Látható, hogy  modell értékére 1/s adódik, vagyis a forgóasztal fordulatszámát 10/perc
nagyságrendűnek kell választani. A cikk Coriolis-effektussal foglalkozó részében leírtak
szerint ez természetes is, hiszen ha kisebb az áramlás jellemző mérete (illetve pl. körlapon
húzott vonal hossza), akkor kisebb lesz a hatás is (a relatív eltérülés arányos a távolsággal).
Tehát ugyanakkora relatív hatást nagyobb szögsebességgel lehet elérni. Ezért ha pusztán az
áramlás jellemző méretét csökkentjük egy a forgó Földön zajló jelenségnél – mint pl.
mosdókagylóban lefolyó víz -, akkor a Coriolis-hatás nem lesz domináns. A felügyelő ez
alapján nem határozhatja meg földrajzi helyét!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük dr. Horváth Ákos, mint témavezető hasznos megjegyzéseit, tanácsait, dr. Jánosi
Imre és dr. Tél Tamás - a témában való elmélyüléshez nyújtott - segítségét. Valamint
köszönjük Marschall Bence szakkörös diák projektben végzett kiváló munkáját.
Dolgozatunkkal egyben azt is szeretnénk demonstrálni, hogyan tud egy jelenleg fizikus
hallgató (B.R.) egykori fizikatanárával (Sz.Á.) közös kutatómunkát végezni.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Tél T.: Környezeti áramlások, Kézirat, ELTE Elméleti Fizikai Tanszék, Budapest,
2003.
2. Gyarmati Csaba: Gyorsan bemutatható Foucault-inga kísérlet, Fizikai Szemle, 56.
évf., 10. sz., p. 350., 2006.
3. Budó Á.: Kísérleti fizika I., Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1970.
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4. Foucault's Pendulum and the Coriolis Force:
http://geosci.uchicago.edu/~nnn/LAB/DEMOS/coriolis.html
5. „Weather in a tank” – Exploiting Laboratory Experiments in the Teaching of
Meteorology,
Oceanography
and
Climate:
http://wwwpaoc.mit.edu/labguide/intro_more.html
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X.5. PEDAGÓGIAI MÉRÉSEK, KUTATÁSOK
TANESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK A TERMÉSZETISMERET
TANÍTÁSÁBAN
EDUCATIONAL TOOLS AND METHODS FOR TEACHING
THE NATURAL WORLD
Major Lenke1, Czékus Géza2
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka

ÖSSZEFOGLALÁS
Poszterünkön a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar negyedéves hallgatóinak a
természetismeret-tanítás módszertan vizsgaóráin alkalmazott eszközeit és módszereit mutatjuk
be. A hallgatók a taneszközök széles skáláját használják a tanítás során, legyen az nyomtatott,
háromdimenziós vagy oktatástechnikai eszköz. Ezáltal igyekeznek érdekessé, maradandóvá
tenni a környezeti- és természetismereti tartalmak elsajátítását. Munkájuk fontos szerepet
játszik az alsó tagozatos diákok természettudományos műveltségének megalapozásában.
BEVEZETÉS
Poszterünk elkészítésének ötletét a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
természetismeret módszertan vizsgaóráin készített fényképgyűjtemény adta. A képek a
2010/2011-es tanévben készültek, és a negyedéves hallgatók kreatív, színvonalasan megtartott
óráiba nyújtanak betekintést. A teljesség igénye nélkül igyekeztünk megmutatni néhányat a
felvételek közül.
A képek a kistanítók által a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola alsó tagozatán
megtartott környezetünk, illetve a természet és társadalom órákon készültek. Megfigyelhetőek
rajtuk a különféle oktatási eszközök, és a felhasználásukkor alkalmazott módszerek, amelyek
segítségével a hallgatók igyekeznek a vizsgaórákat a gyerekek számára játékossá,
élményszerűvé tenni.
A képeket három csoportba osztottuk. Az első csoportban a kétdimenziós taneszközök
alkalmazása látható, hagyományos formátumban, és modern oktatástechnológiai eszközökkel
történő feldolgozásban. A második csoportban lévő képek a további oktatástechnológiai,
multimédiás eszközök használatát mutatják be. A harmadik csoportban a háromdimenziós
taneszközök kerülnek bemutatásra, ezen belül is külön csopotba soroltuk azokat a képeket,
amelyeken a különböző témakörökben elvégzett kísérletek figyelhetők meg.
KÉTDIMENZIÓS TANESZKÖZÖK (HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN
FORMÁTUMBAN)
A kétdimenziós taneszközök közül a hallgatók leggyakrabban a képeket, térképeket,
szókártyákat, plakátokat használják fel az óráikon. A taneszközök bemutatására általában
számítógépet és projektort használnak. A képek kereséséhez, nyomtatásához egyébként is
igénybe veszik a számítógép segítségét. A képek, különösen a színes képek nyomtatása
azonban eléggé költséges, és egy-egy tanórára több képpel is készülni kell. A képek kivetítése
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költségkímélő megoldás, és így megőrizhető a kép minősége, mérete, színe is. A kivetített
képek, térképek ráadásul jobban érvényesülnek, távolabbról is láthatóak, könnyebben
kiemelhetőek rajtuk a fontos részletek. A tanulók számára mindenképpen érdekesebbek az így
bemutatott eszközök. Természetesen némely esetben hagyományos formában is bemutatásra
kerülnek a képek, különösen, ha az osztályban nem állnak rendelkezésre a megfelelő
technikai lehetőségek.
A kistanítók kivétel nélkül igyekeznek a kétdimenziós eszközök széles skáláját
felvonultatni a vizsgaórákon, sokszor napokig, hetekig készítve egy-egy plakátot, vagy a
megfelelő szókártyákat. Sokszor előfordul, hogy a bemutatott fényképeket nem az internetről
töltik le, hanem maguk készítik az adott témában, ezzel is érdekesebbé, egyedibbé téve az
órát, felkeltve a tanulók figyelmét az őket körülvevő környezetre.
Feladatlapok: A tanulók önálló munkára szoktatásának egyik hatékony eszköze a
feladatlap. A feladatlappal, amellett, hogy a tanulók gyakorolhatják az individuális munkát,
vagy akár a páros munkaformát is, a tanító is könnyen rendszerezheti általa az óra anyagát,
ellenőrizheti a tanulók tudását. A feladatlapok ellenőrzésekor a kistanítók gyakran kivetítik a
feladatlapokat, így közösen, lépésről lépésre haladva megbeszélhetik a helyes megoldásokat.
A gyerekek így megtanulják ellenőrizni a saját munkájukat, és kijavíthatják a hibás
válaszokat. A feladatlapok ellenőrzésének ez a formája szépen illusztrálja a hagyományos és a
számítógéppel támogatott taneszközök együttes használatának hatékonyságát.
Szókártyák: A szókártyák használata nagyon népszerű a kistanítók körében. Egyrészt idő
takarítható meg azzal, hogy nem óra közben kell a táblára írni a szöveget, másrészt pedig a
gyerekek is lelkesen fogadják ezt a módszert, mert játéknak fogják fel a szókártyákkal történő
munkát. Frontális, egyéni, csoportmunka során is többször alkalmazzák a szókártyákat a
hallgatók.
Térkép: A térképek, főleg a hagyományos, papír alapú iskolai térképek használata
nehézkes, körültekintést igényel. Ugyanakkor az alsó tagozatos tanulók térképismerei
jártasságának kialakítása fontos feladat. Éppen ezért a térkép használata a tanítási órán
legtöbbször kihívást jelent a kistanítók számára. A hallgatók sokszor alkalmazzák azt a
megoldást, hogy kivetítik a térképet. Így akár ki is jelölhetnek egyes részletet, esetleg egy-egy
földrajzi egységről többféle térképet is be tudnak mutatni, vagy ki tudnak nagyítani egy-egy
területet, ami a hagyományos térképen nem lehetséges.
Képek: A képek, fényképek kitűnő ismeretforrások, és általuk színesebbé, szemléletesebbé
tehető az előadás, könnyebben felkelthető a tanulók érdeklődése. Kistanítóink sokoldalúan
igyekeznek kihasználni a képek nyújtotta lehetőségeket. Nem csak magyarázataik
kiegészítésére, de a motiváció felkeltése vagy az anyag rendszerezése, visszakérése során is
használnak képeket. Néhány esetben nyomtatott formában kerülnek bemutatásra, de a képek
kivetítése a leggyakoribb megoldás.
Plakát: A plakátokat a kistanítók legtöbbször az óra anyagának összefoglalásakor veszik
igénybe. Az előre elkészített plakátokon folyamatosan szemléltethető, követhető az órán
elhangzott anyag, óra végén pedig összefoglalóként szolgálhat. Más esetekben az órán, a
tanulókkal közösen készítik el a plakátokat. Ez a módszer is az óra anyagának ismétlését,
összefoglalását szolgálja. A kistanítók a plakátokat általában odaajándékozzák a tanulóknak,
így azok az osztályteremben kiakasztva emlékeztetőül szolgálnak.
Időszalag: Történelmi események, tudományos felfedezések felsorolásakor, vagy az
évtized, évszázad fogalmának magyarázatakor a kistanítók gyakran használnak időszalagot.
Ezek a szalagok nagyszerű segítséget nyújtanak az alsó tagozatos tanulók időérzékének
fejlesztésében. Készülnek hagyományosan, papírból, vagy pedig kivetítik őket.
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HÁROMDIMENZIÓS TANESZKÖZÖK
A közvetlen környezet megtapasztalása az oktatás legtermészetesebb és legeredményesebb
módja, mert a környezet több érzékszervre is hat, számtalan új információhoz juttatja az
embert. A háromdimenziós taneszközök minderre nagyszerűen alkalmasak. Ezek az eszközök
több oldalról is megfigyelhetők, szétszedhetők, összerakhatók, mozgást végezhetnek,
valamilyen folyamatot utánoznak. Ezeknek az eszközöknek a köre igen gazdag, és sokrétűen
felhasználhatóak a természet és társadalom tantárgy oktatása során, lényegében bármely
témakörben. A kistanítók élnek is ezzel a lehetőséggel, és a háromdimenziós taneszközök
széles skáláját alkalmazzák az óráikon. Élő anyagokkal, növényekkel, állatokkal, különféle
gyűjteményekkel, számtalan taneszközzel igyekeznek érdekessé, szemléletessé tenni az
órákat. Rengeteg ötletet valósítanak meg a taneszközök által, és igyekeznek minden órát
egyedivé, emlékezetessé tenni a gyerekek számára.
Mintapéldányok: A mintapéldányok, természetes anyagok alkalmazása gyakori a
vizsgaórákon. Leggyakrabban kistestű állatok, rovarok, növények, termések kerülnek
bemutatásra. Az érdeklődés felkeltése során, a magyarázatok kiegészítésekor, szemléltetéskor
egyaránt alkalmaznak mintapéldányokat. A kistanítók a bemutatott élő anyagokat,
növényeket, állatokat mindig igyekeznek sértetlenül visszajuttatni a természetbe.
Jelmezek: A jelmezek alkalmazása nagyszerű lehetőség egyes élethelyzetek, szerepek
bemutatására, szemléltetésére. A kistanítók a játékos bevezetők során, vagy az óra befejező
részében sokszor használnak jelmezeket. Legtöbbször a tanulókat öltöztetik fel egy-egy
jelmezbe, de néha maguk is eljátszanak néhány szerepet, például a foglalkozások
témakörének feldolgozásakor.
Hétköznapi tárgyak: A tanulók érdeklődésének felkeltésére, vagy egy-egy magyarázat
alátámasztására nincs szükség minden esetben különleges eszközökre. A hétköznapi tárgyak,
például egy-egy játékszer vagy akár egy kendővel letakart kartondoboz („varázsdoboz”) is
segíthet érdekessé tenni az órát.
Modellek: A modellek, háromdimenziós kiterjedésük miatt jobban segítik a fogalmak
kialakítását, mint az ábrák, képek. Ha szétszedhetők, szétnyithatók, a szerkezetet is
szemléltetik. A gyerekek a kistanítók saját készítésű modelljeit is szívesen használják,
tanulmányozzák, de olyan tanórák is vannak, ahol ők maguk készíthetnek el ilyen modelleket.
Növénygyűjtemények: Tanulmányai során minden tanítóképzős hallgató köteles
herbáriumot készíteni. Ezek a növénygyűjtemények később jó szolgálatot tesznek a
tanórákon, a kistanítók előszeretettel használják őket a növények, növényrészek bemutatására.
Történelmi tárgyak: A történelmi tartalmak oktatása az alsó tagozaton sokszor jelent
kihívást, hiszen a gyerekek figyelmét nem kötik le a puszta tények és adatok. Az adott
történelmi időszakból származó eredeti tárgyak bemutatása segíthet közelebb hozni a
tanulókhoz a korszak hangulatát, segíthet könnyebben megérteni az eseményeket.
Kísérleti eszközök: A hallgatók a tanórákon gyakran végeznek kísérleteket, legtöbbször a
tanulókkal együtt, általában csoportmunka, forgószínpados csoportmunka során. A
„kísérletezős” órák mindig nagy élményt jelentenek a gyerekeknek. Egy-egy ilyen óra
megtartása azonban komoly felkészülést és a kísérleti eszközök széles skálájának használatát
igényli a kistanítók részéről. Sajnos az iskolákban a természettudományos kísérletekben
használt eszközöknek csak korlátozott száma és fajtája áll rendelkezésre. A hallgatók azonban
ezen a téren is mindig helytállnak, és a szükséges eszközöket hétköznapi tárgyakkal,
felszerelésekkel helyettesítve érdekes, szemléletes, szép kísérleteket szoktak végrehajtani.
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MULTIMÉDIÁS TANESZKÖZÖK
A modern oktatástechnológiai eszközök kétség kívül új távlatokat nyitottak meg az oktatás
és a tanulás területén. A hallgatóknak is nagy segítséget nyújtanak a multimédiás
taneszközök, egyrészt az órára való felkészülésben, másrészt magának az oktatásnak a során.
A számítógép segítségével elkészített prezentációkkal, a kivetített képekkel, filmekkel, a
bemutatott audiovizuális anyagokkal a kistanítók mind-mind növelik a környezetünk, illetve a
természet és társadalom tantárgy tanításának színvonalát, és segítik a tanulókat is a tananyag
könnyebb elsajátításában. Mivel az iskolákban nem minden esetben állnak rendelkezésre
olyan technikai feltételek, amelyekkel a multimédiás taneszközök alkalmazása
zökkenőmentes és széleskörű lehet, ezért a hallgatóknak néha nagyon kreatívnak és
találékonynak kell lenniük, hogy ne veszítsenek az óra színvonalából. De ezt a feladatot
mindig maradéktalanul teljesítik, és technikai felkészültségüknek köszönhetően a
vizsgaórákon maradéktalanul helytállnak. A nehézségek nem tántorítják el őket, és ha tehetik,
igyekeznek kihasználni a modern oktatástechnológiai eszközök előnyeit, és igényes, a
lehetőségekhez képest kimagasló színvonalú tanórákat tartani.
Internet: Sajnos a technikai feltételek hiányosságaiból eredően a hallgatók ritkán
használnak közvetlen internet kapcsolatot a tanórákon. A poszteren bemutatott képek az első
olyan természet és társadalom módszertan vizsgaórán készültek, ahol a kistanító élő internet
kapcsolatot használt.
Projektor: A kistanítók előszeretettel élnek a projektor adta lehetőségekkel. Nagyon sok
órán vetítenek a segítségével képeket, filmeket, prezentációkat, vagy akár oktatóprogramot. A
projektor használata nagyban megkönnyíti a munkájukat, a gyerekek számára pedig
élvezetessé teszik az előadást.
Számítógép: A számítógépet a hallgatók nem csak az előadás előkészítésére vagy a
prezentációk kivetítésére alkalmazzák. Az asztali számítógép, vagy a laptop, illetve a
számítógép tartozékainak bemutatása a tanítási órán segíti a gyerekeket a számítógép
használatának gyakorlásában is.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönettel tartozunk az Újvidéi Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
negyedéves hallgatóinak, akik a 2010/2011-es tanévben kitartó, példamutató, kreatív
munkájukkal alapot szolgáltattak a poszter elkészítéséhez.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Czékus Géza: A természetismeret-tanítás módszertana, Magánkiadó, Szabadka,
2005.

641

Környezettudomány – Pedagógiai mérések, kutatások

AZ INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNY HATÁSA A
DIÁKOK TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IRÁNTI ATTITŰDJÉRE
THE EFFECT OF THE INTEGRATED SCIENCE SUBJECT ON
THE ATTITUDE OF THE STUDENTS TOWARDS SCIENCE
Nádori Gergely
ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Tanítás-tanulás doktori program

ÖSSZEFOGLALÁS
Az integrált természettudományos tantárgy több éve vitatott téma hazánkban.
Vizsgálatunkban integráltan és tárgyakra bontottan tanuló diákok természettudományok
iránti attitűdjét és természettudományokról alkotott képét hasonlítottuk össze, a Science
Attitudes Inventory II kérdőív és gondolattérkép vizsgálat segítségével. Eredményeink szerint
az integráltan tanulók valamivel pozitívebb attitűddel rendelkeznek és pontosabb képük van a
természettudományok módszeréről és tárgyáról.
BEVEZETÉS
A természettudományok oktatásának megújítása nem csak hazánkban aktuális kérdés,
hanem az egész fejlett világban. Érdekes paradoxon, hogy miközben a fejlett világ tanulói
továbbra is jobban teljesítenek nemzetközi összehasonlításban a természettudományokból,
ezen tárgyak és az ehhez kapcsolódó pályák presztizse, elfogadottsága ezekben az
országokban a legalacsonyabb.[1] Mindezekért tűnik lényegesnek a természettudományok
tanításának vizsgálata esetében a tárgyi tudás mérésén túl a tantárgy iránti attitűd vizsgálata is.
Hazánkban a természettudományos oktatásról szóló vitákban időről-időre felmerül az
integrált tantárgy kérdése. Az esetek jelentős többségében a szakmai szervezetek elutasító
állásponton vannak az ilyen tantárgy bevezetésével kapcsolatban [2]. Amennyiben azt
vizsgáljuk meg, a világban hol tanítanak integráltan, azt tapasztalhatjuk, hogy ez elsődlegesen
kulturális kérdés, integrált tárgyat jellemzően az angolszász oktatási rendszerű országokban
találhatunk.

1. ábra. Integrált és tárgyakra bontot természettudomány oktatás a világban
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Hazánkban integrált természettudomány tanítása egyes alternatív iskolákban (Lauder Javne
Iskola, Közgazdasági Politechnikum, Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG)) folyik.
Vizsgálatunkban az AKG-ban tanulmányoztuk, milyen az integráltan tanulók attitűdje a
tudományok iránt és milyen a természettudományokról kialakított koncepciójuk.
MÓDSZER
Vizsgálatainkat a 2009-2010 és a 2010-2011 tanév során végeztük el az AKG tízedik
osztályos tanulóival. Az iskolában jelenleg kétféle képzés (hét osztályos és öt osztályos)
működik, ezekben eltér a természettudományok tanításának rendszere. Mindkét képzésben
epochális rendszerben tanulnak a diákok (három hétig naponta van természettudományos
órájuk, majd három hétig nem tanulják a tárgyat). Az öt osztályos képzésben az egyes
epochák tantárgyakra bomlanak, míg a hét osztályosban azok integrált megközelítésűek. [3] A
kétféle képzésben ugyanazok a tanárok tanítanak. Az epochális rendszerű oktatás a tizedik
évfolyamig tart, ezt követően csak azok tanulnak természettudományos tantárgyat, akik ezt
választják.
1. táblázat. A természettudományok tanításának szerkezete az AKG-ban
Évfolyam

7 éves képzés

5 éves képzés

7.-8.
9.-10.

Epochális, integrált természet- ismeret
Epochális, tárgyakra bontott
természetismeret

11.-12.

Választható természetismereti tárgyak

Vizsgálatainkban a tizedik évfolyamon tanuló diákokkal töltettük ki a Scientific Attitude
Inventory kérdőívet [4]. A tantárgyakra bontottan tanulók csoportjában 24, az integráltan
tanulók esetében 35 diákot vizsgáltunk. A kérdőívet kiértékeltük és összehasonlítottuk az
irodalmi adatokkal. A két csoport eredményei közti különbséget t-próbával elemeztük.
Később a diákok természettudományokról alkotott képét gondolattérkép módszerrel [5] is
vizsgáltuk. A diákoknak a természettudományokról kellett gondolattérképet készíteniük. Az
elkészült gondolattérképeket az alábbi szempontok alapján vizsgáltuk:
Elemszám: hány eleme van a gondolattérképnek
Szintek száma: hány szintje van a gondolattérképnek
Tantárgyak: megjelennek-e az egyes tantárgyak/tudományok a gondolattérképen
Témák: megjelennek-e azok a témák, amikkel a természettudományok foglalkoznak
Módszer: megjelenik-e utalás a természettudományos módszerre a gondoltattérképen
Összefüggés: tartalmaz-e a gondolattérkép kereszt összefüggéseket vagy tisztán fa
szerkezetű
A tantárgyakra bontottan tanulók csoportjában 36, az integráltan tanulók esetében 65
diákot vizsgáltunk. Az első két esetben a különbséget t-próbával, a többi esetben khi-négyzet
próbával vizsgáltuk meg.
EREDMÉNYEK
A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázatok foglalják össze:
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2. táblázat. A Science Attitudes Inventory kérdőív eredményei az Alternatív Közgazdasági
Gimnázium 10. évfolyamán tanulók körében
Vizsgált állítás

5
évfolyamos
(tantárgyakra
bontott)

7
évfolyamos
(integrált)

szignifikancia

irodalmi
adat

Természettudományos attitűd

133,17

137,14

0,1

141

A tudományos törvények/elméletek az 20,16
igazság megközelítései és változhatnak

20,08

-

22

A tudományos magyarázat alapja a 21,7
megfigyelés, nem az autoritás. A
tudomány csak a természeti jelenségekre
tud magyarázatot adni és azokra sem
feltétlenül.

23,23

0,01

23,4

A
tudományos
vizsgálatokhoz 22,33
intellektuális becsületességre, objektív
megfigyelésekre
és
arra
való
hajlandóságra van szükség, hogy az
ember
meg tudja
változtatni a
véleményét.

24,4

0,1

23

A tudomány gondolatokat teremtő 18,41
tevékenység.
Célja
a
természeti
jelenségek magyarázata. Értéke az
elméleti aspektusaiban van.

18,71

-

18,3

Tudományos munkát végezni nagyon 30,33
érdekes és eredményes életpálya.
Szeretnék tudós lenni.

29,49

-

31

3. táblázat. A gondolattérképek elemzésének eredményei az Alternatív Közgazdasági
Gimnázium 10. évfolyamán tanulók körében
Szempont

5
évfolyamos
(tantárgyakra
bontott)

7
évfolyamos
(integrált)

szignifikancia

Átlagos elemszám

14,05

23,45

0,001

Szintek átlagos száma

2,56

3

-

15,4

-

Módszert tartalmazó gondolattérképek 0
aránya (%)

10,8

0,041

Témákat tartalmazó
aránya (%)

46,1

0,0003

93,8

-

Összefüggést
gondolattérképek aránya (%)

tartalmazó 8,3

gondolattérképek 11,1

Tantárgyakat
gondolattérképek aránya (%)

tartalmazó 100
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ELEMZÉS
A vizsgálatokból leszűrhetjük, hogy az integráltan tanuló diákok attitűdje valamelyest
pozitívabb a természettudományok iránt, mint azoké, akik a tárgyakat különbontva tanulják.
Semmilyen értelemben sem állíthatjuk tehát, hogy az integráltan tanulóknak, felszínesebb,
sekélyesebb, esetleg kevésbé megalapozott ismeretei lennének a természettudományokról,
mint azoknak, akik az egyes tárgyakat külön tanulják. A kérdőív alapján a legnagyobb
különbség a tudományos tekintély kérdésében volt a két csoport között, az integráltan tanulók
lényegesen jobban voltak tisztában azzal, hogy mi a természettudományok területe és miként
szerezhető meg a természettudományos tudás.
A gondolattérképek vizsgálata tovább erősíti ezt a képet. Az integráltan tanuló diákok
lényegesen színesebb képpel rendelkeztek a természettudományokról. A természettudomány
számukra módszert és vizsgálati területeket is jelentett, nem csak az egyes tudományterületek
taxatív felsorolását. Külön érdemes megállapítani, hogy az egyes tudományok megjelennek az
integráltan tanuló diákok gondolattérképein is, amiből arra következtethetünk, hogy tisztában
vannak az egyes tudományok különbségeivel is.
Összegzésként megállapítható, hogy az integrált tantárgy hatékonyabb
természettudományos módszer, a természettudományok megközelítésének tanítására.

a

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönettel tartozom az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanárainak (Chrenkó Tímea,
Hegymegi Mariann és Marsi Zoltán) és tanulóinak, hogy lehetővé tették a vizsgálatok
elvégzését.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Sjøberg S., Schreiner C.: The ROSE project, An overview and key findings,
University of Oslo, Oslo, 2010
2. Ádám P., Baranyai J., Bán S., Csorba L., Kertész J., Radnóti
3. K., Szalay L.: A természettudományos közoktatás helyzete Magyarországon,
OKNT, Budapest, 2008.
4. Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai programja – Összevont
változat, 2009. november 23-án korrigált változat, AKG, Budapest, 2009.
5. Moore R. W., Hill Foy R. L.: The Scientific Attitude Inventory: A Revision (SAI
II), Journal of Research in Science Teaching, 34., 327, 1997.
6. Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában, Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 2001.
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PEDAGÓGUSOK A KÖRNYEZETI NEVELÉSRŐL (2011)
TEACHERS ABOUT THE ENVIRONMENTAL EDUCATION
(2011)
Szebedy Regő
Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK,
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
Havas Péter és Varga Attila 1997 második felében felmérést végzett a magyarországi
környezeti nevelés helyzetéről. A hazai viszonyokat feltáró kérdőíves vizsgálatot 2011-ben,
szakdolgozati munkám során igyekeztem megismételni. A cikk röviden ismerteti az
összehasonlító elemzés eredményeit, és bemutatja, hogy milyen változásokon ment keresztül a
hazai környezeti nevelés az elmúlt 14 év alatt.
BEVEZETÉS
Havas Péter és Varga Attila vizsgálatukkal többek között arra keresték a választ, hogy a
pedagógusok mennyire tartják fontosnak a környezeti nevelést, milyen célokat tűznek ki
környezeti nevelési tevékenységük során, milyen eszközöket használnak, és hogy milyen
ösztönző tényezői vannak e tevékenységnek. A kutatás 2011-es megismétlésekor a fent
említett felmérést mintaként, annak eredményeit összehasonlítási alapként használtam fel.
A téma aktualitását az adja, hogy az ENSZ 57. közgyűlése 2002 decemberében a 2005 2015 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének nyilvánította. Így még közel
négy évig a nemzetközi közösség figyelmének középpontjában van a fenntarthatóságra
nevelés és az a célkitűzés, hogy az oktatás minden szintjén megjelenjenek a fenntarthatóság
alapelvei.
A VIZSGÁLAT MENETE
Kérdéseimre - Havas-Varga 1997-es felmérésének mintájára - kérdőív formájában
igyekeztem választ kapni a pedagógusoktól. Az 1997-es kutatás során 387, a saját
felmérésemben pedig 169 kitöltött kérdőív került feldolgozásra. A kapott adatok kiértékelése
számítógép segítségével történt.
EREDMÉNYEK
Az eredmények ismertetése előtt felhívom a figyelmet arra, hogy a levont
következtetéseket megfelelő körültekintéssel kell kezelni, ugyanis a 2011-es vizsgálat során
kevesebb adattal dolgoztam, és a kérdőívet kitöltő tanárok közel 80%-a ökoiskolában tanít.
Tehát az adatok jelentős része a környezetvédelem iránt elkötelezett iskolák oktatóinak
véleményét tükrözik.
A tanárok véleménye a környezeti nevelés céljairól – amely nagyjából megfelel a hivatalos
célmeghatározásoknak – nem sokat változott egy évtized alatt. A környezettudatos magatartás
kialakítását mint környezeti nevelési célt tartják a legfontosabbnak a pedagógusok.
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A diákok életvitelének környezetkímélővé alakítását és a megfelelő környezeti attitűd
megvalósítását szinte egyforma értékeléssel a második és harmadik legfontosabb célnak
gondolják a tanárok.
Az eredmények azt mutatják, hogy az utóbbi egy évtizedben nőtt azoknak a
pedagógusoknak a száma, akik úgy gondolják, hogy tantárgyukat hatékonyan be lehet vonni a
környezeti nevelésbe.
100
90

19,4
33,7

80

Erős

százalék [%]

70
60

Nagyon
erős

32,8
28,4

50

Közepes

40
30

Kicsi

33,1
26,6

20
10
0

12,7
2,1

10,7
0,6

1997
1

Nagyon
kicsi

2011
2
A felmérés éve

1. ábra A kérdőívet kitöltő tanárok tantárgyai és a környezeti nevelés közti kapcsolat viszonya
(1997, 2011)
A beérkező kérdőívek alapján arra következtethetünk, hogy a környezeti nevelés a
pedagógusok munkájában egyre fontosabb.
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90

A legfontosabb
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Nagyon fontos

62,2

60
70,4
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20

29,5
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0

18,3
4,9
1

Nem fontos

0,6

0
22011

1997
1
A felmérés éve

2. ábra A kérdőívet kitöltő pedagógusok munkájának és a környezeti nevelésnek a viszonya
(1997, 2011)
A válaszok alapján elmondható, hogy örömteli módon, jelentősen nőtt azoknak a
tanároknak a száma, akik a mindennapi pedagógiai munkájuk során környezeti neveléssel
foglalkoznak.
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3. ábra A kérdőívet kitöltők válaszainak aránya arra a kérdésre, hogy az elmúlt hónapban
milyen gyakran foglalkoztak környezeti neveléssel (1997, 2011)
A környezeti nevelés feltételeit vizsgáló kérdések során a pedagógusoknak nyilatkozniuk
kellett arról, hogy milyen segédeszközöket használnak, illetve melyeket hiányolnak a
környezeti nevelés során. (A tanárok a felsorolt eszközök közül többet is megjelölhettek, ezért
a százalékértékek összege meghaladja a 100%-ot.)
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4. ábra A kérdőívet kitöltő tanárok által megemlített, a környezeti nevelésben használt
segédeszközök arányai (1997, 2011)
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5. ábra A kérdőívet kitöltő tanárok által megemlített, a környezeti nevelésben hiányolt
segédeszközök arányai (1997, 2011)
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A kérdőívben nyílt kérdésként szerepelt, hogy a pedagógusok szerint mi hátráltatja a
környezeti nevelést. A legtöbben a pénzhiányt, a tanulók családból hozott negatív mintáit, az
oktatókban rejlő hiányosságokat, a tanárok leterheltségét és az időhiányt, a társadalom és a
média támogatásának hiányát, valamint a tanulók hozzáállását említették meg.
A tanárok motivációját vizsgálva azt tapasztaltam, hogy 1997-óta a mai napig a személyes
elhivatottságot tartják a pedagógusok a környezeti nevelés legfontosabb motivációs
bázisának. Az elmúlt egy évtized óta szintén változatlanul a második helyen áll a szakmai
elkötelezettség.

Személyes elhivatottság

78,7
Szakmai elkötelezettség
Munkahelyi példák

13
1

3,6

Vezetőségi kérés

3

Tantervi követelmények

1,8

0

20

40

60

80

100

százalék [% ]

6. ábra A kérdőívet kitöltő tanárok válaszainak megoszlása aszerint, hogy mit tartanak a
környezeti nevelés fő motivációs bázisának (2011)
Az újabb felmérés adatai alapján azoknak a pedagógusoknak a száma körülbelül a felére
csökkent, akik még nem vettek részt környezeti nevelési továbbképzésen. Ezzel
párhuzamosan pedig többszörösére nőtt azon tanárok aránya, akik már több ilyen jellegű
programon is jelen voltak.
Többször
18,7%

Egyszer
18,2%
Még nem
63,1%

7. ábra A kérdőívet kitöltő tanárok százalékos megoszlása aszerint, hogy vettek-e részt
környezeti nevelési továbbképzésen (1997)

Még nem
31,6%
Többször
49,3%

Egyszer
17,6%

8. ábra A kérdőívet kitöltő tanárok százalékos megoszlása aszerint, hogy vettek-e részt
környezeti nevelési továbbképzésen (2011)
Az 1997-es adatok elemzésekor kiderült, hogy a szakközépiskolák tanárai járnak a
legkevesebb környezeti neveléssel kapcsolatos továbbképzésre. Ezt a sajnálatos tényt az idei
kérdőív válaszai is alátámasztják, tehát a szakközépiskolai környezeti nevelés területén még
mindig sok a tennivaló.
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A felmérésben megkértük a tanárokat, hogy alkossanak véleményt azoknak az embereknek
a környezetvédelmi elkötelezettségéről, akikkel a munkájuk során kapcsolatban vannak
(1.táblázat).
1. táblázat A beérkező válaszok alapján számolt átlagok, amelyek segítségével leolvasható,
hogy összességében miként vélekednek a pedagógusok azoknak az embereknek a
környezetvédelmi elkötelezettségéről, akikkel a munkájuk során kapcsolatba kerülnek
(1997, 2011)
csoport

elkötelezettség átlag elkötelezettség átlag
(Havas–Varga 1997)
(Szebedy 2011)
iskola vezetősége
3,98
3,97
tanár kollégák
3,76
3,82
iskola diákjai
3,28
3,46
iskola diákjainak szülei
3,11
3,10
Mindkét felmérés során ugyanaz a sorrend született, tehát a tanárok az iskolájuk
vezetőségét tartják a legelkötelezettebbnek a környezetvédelem iránt. A vezetőséget a tanár
kollégák követik. Alattuk helyezkednek el az iskola diákjai, s végül az iskola diákjainak
szülei.
KÖVETKEZTETÉSEK
A fenti eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt 14 év alatt a környezeti nevelés több
fontos területén is javulás történt, amely reményt és erőt adhat az ökoedukáció ügyét szívükön
viselőknek.
A tanárok véleménye diákjaik szüleinek és az iskolai vezetőségnek környezetvédelmi
elkötelezettségéről azonban enyhén romlott az elmúlt évtized során. Ez a sajnálatos tény több
szempontból is elkeserítő. A kérdőívet kitöltők nagy része ugyanis ökoiskolában tanít, tehát a
környezetvédelmi elkötelezettségnek ezekben az intézményekben erősnek kellene lennie. A
szülők hozzáállásának negatív megítélése és a fent említett nyílt kérdésre kapott rengeteg
olyan válasz, amely a diákok családi hátterét említi a legfontosabb hátráltató tényezőként a
környezeti nevelés szempontjából, egyértelműen azt jelzik, hogy rengeteg megoldásra váró
probléma van még ezen a téren.
A szakközépiskolák helyzete a környezeti nevelés szempontjából szintén nem túl derűs,
ahogyan 1997-ben, úgy 2011-ben is sok szempontból elmaradottak. Így azoknak a gyakorlati
szakembereknek a környezeti szemlélete lesz kétséges, akik munkájuk során jelentősen
hozzájárulhatnának a környezet kíméléséhez. Ezeknek a területeknek tehát komolyabb
figyelmet kellene szentelni.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönettel tartozom munkájáért dr. Simonyi Péternek, aki tanácsot adott a
témaválasztáshoz, nélkülözhetetlen szakmai támogatást nyújtott szakdolgozatom
elkészítéséhez és témavezetőként folyamatosan segítette a munkámat.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Havas P., Varga A.: Pedagógusok a környezeti nevelésről, Új Pedagógiai
Szemle, 1999/05, 1999
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KÖRNYEZETI TERHELÉSEK HATÁSAI AZ ÉLŐ
SZERVEZETRE INTERAKTÍV KÍSÉRLETES BEMUTATÓ
THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL LOADS ON LIVING
ORGANISM INTERACTIVE EXPERIMENTAL
PRESENTATION
Varga Péter1,2, Molnár Zsolt1, Ocskó Tímea1, Marsi Enikő1, Radács
Marianna1, Pálföldi Regina3, Hausinger Péter1, Gálfi Márta1
1

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott
Természettudományi Intézet Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék
2
Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola
3
Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

ÖSSZEFOGLALÁS
A kutatóműhelyekben folyó magas színvonalú tudományos munkák eredményei nemcsak a
kutatók számára relevánsak, hanem mindenkinek hordozhatnak hasznos, esetleg
nélkülözhetetlen információkat. A számos kutatási eredményből, tudományos igényű
prezentációból igen nehéz, szinte lehetetlen egy átlagembernek befogadnia a számára jelentős
információkat. A kutatóknak viszont nem faladatuk az eredmények közérthető publikálása.
Jelen munkánk célja, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,
Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszékének Környezetbiológiai Kutatóműhelyében
megvalósult kutatási eredmények disszeminálása (terjesztése) iskolai körülményekre a
fenntarthatóság elveit követve.
BEVEZETÉS
A XX. századot, szakmai tudományos szempontból a kemizáció évszázadaként emlegetik.
Ekkor a világon számos, a hatékony ipari és mezőgazdasági termeléshez köthető kémiai
anyagot állítottak elő (pl. növényvédő-, rovarirtó-, festékipari, hígító-szerek, stb.). Nem
sejtették, hogy miközben a felhasználási célok teljesültek, más nem kívánt következmények is
megjelentek. Az ilyen anyagok természetidegen tulajdonságúak, xenobiotikumoknak
nevezzük őket. Ilyenek a társadalmakban széles körben használt halogénezett szénhidrogének
(pl. a klórbenzolok, amelyek nagy kémiai stabilitású mesterségesen előállított anyagok) is [1].
A nevezett anyagok nem bomlanak le természetes módon, így felhalmozódnak, azaz
deponálódtak az élő és élettelen anyagformák zsíros fázisaiban (pl. a táplálékláncban
követhető módon). A klórbenzolok expozíciói a légzés, bőr és táplálkozási útvonalon
keresztül zajlanak. Ezután a szervezet zsíros fázisaiban raktározódnak, amit analitikai
eljárásokkal (pl. gázkromatográfia) igazolunk. Irodalmi adatok szerint a hexaklórbenzol és
más klórbenzolok élő rendszerekre gyakorolt hatásait mg/ts.kg-os dózisban vizsgálták. A
kapott eredményeket azonban csak kevesen ismerhették meg, az erős szakmai és elszigetelt
közlésmódok miatt.
Társadalmi elvárás, hogy az egyének környezettudatosan és átgondoltan éljenek, mellyel
irányt mutatnak a fenntartható életvitel felé, a fenntarthatóság kritériumainak megtartására.
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„A fejlődés, környezet és egészség témakörei egymással szorosan összefonódnak. A rossz
egészségi állapot gátolja a gazdasági és társadalmi fejlődést, ördögi kört gerjeszt, ami fokozza
az erőforrások fenntarthatatlan használatát és a környezet pusztítását”[2]. Ebből következően
az élethosszig tartó tanulás, és benne a fenntarthatóságra való nevelés, nem lehet teljes a
naprakész természettudományos eredmények terjesztése, tanulás-tanítás keretein belüli
alkalmazása nélkül. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszéke, a TÁMOP 4.2.1./B-09-1/KNOV-2100005 4. „Környezettudomány és energetika alprogram” keretein belül a kutatóműhely
eredményeit terjeszti és iskolai körülményekre alkalmazza, a fenntarthatóság elveit követve.
Ennek eredményeképpen jött létre a „Környezeti terhelések hatásai az élő szervezetre
Interaktív kísérletes bemutató”, mely két része: a Környezeti kémiai ártalmak hatásai a
vázrendszerre és a Környezeti kémiai ártalmak hatásai sejtkultúrákra címet viseli.
PROBLÉMAFELVETÉS
A kemizációval környezetünkbe került xenobiotikumok a biológiai rendszerekben sok
kedvezőtlen hatást váltanak ki, pl. a sejt alapműködéseinek átalakulását.
Munkacsoportunk táplálkozással megvalósuló expozíciókat vizsgált: Wistar patkányok
gyomorszondával való kezelésével. Így klórbenzol keverékek akut és krónikus hatásait
tanulmányoztuk ön- és kiegészített kontrollrendszerekkel. A kezelési protokoll szerint az
állatokból szövetmintákat vettünk, amelyekből sejtkultúra modelleket készítettünk. Ha
egészséges sejteket ismert daganat-képződést kiváltó (sejttranszformációt indukáló)
anyagokkal - pl. benz-(C)-akridinnel (0,1-10 mg/cm3)- kezelünk, akkor a kapott tumoros
klónok biológiai jellemzői összehasonlíthatók az általunk használt anyag hatásaival. A
klórbenzolok különböző dózisai hatására sejtkultúrákon megjelenő transzformált klónok
jellemzőinek (mennyiség, fehérje produkció, stb.)-, eredményeit hasonlítottuk össze a benz(C)-akridin okozta hasonló hatásokkal. Ezzel a módszerrel igazolható a klórbenzolok
daganatkeltő hatása, valamint a vizsgálati eljárás standardizálási alkalmassága.
A munkacsoport által kutatott másik problématerület a klórbenzolok csontrendszerre
gyakorolt hatásainak vizsgálata. „A csontritkulás jelenleg mintegy 200 millió embert érint a
világon. Magyarországon ma becslések szerint a népesség tizede, mintegy 900 ezer ember
szenved oszteoporózisban. A betegség számlájára hozzávetőlegesen évi 100 ezer csonttörés
írható. Ezek sürgősségi ellátása 16 milliárd forintba kerül, majd a további ellátás - a törést
követő első évben - további jelentős összeggel (mintegy 10,5 milliárd forinttal) terheli meg az
egészségügyi költségvetést” az Oszteoporózis Világnap sajtóközleménye szerint (2010. okt.
20.). Kísérleteinkben Wistar hím patkányokat gyomorszondával kezeltünk hexa - és
triklórbenzol = 1:1 arányú keverékével; 0,1-1 μg/testsúly kg/nap dózisban; 0, 30, 60 és 90
napon keresztül [3]. A modellállatokból vett vér és combcsont mintákat vizsgáltunk.
Megállapítottuk: a csont elektromosan mobilizálható Ca2+ mennyisége emelkedett,
ásványanyag tartalma csökkent a kezelési időtartamok és a dózis függvényében. A kezelések
a csontok szerkezetét módosították, a csontmátrix erősen felritkult. A deponálódó klórozott
szénhidrogének alacsony dózisú expozíciói reális kockázati tényezők, így a szervezetre
gyakorolt hatásaik között a tumoros megbetegedések és a csontokra gyakorolt degradáló
hatásaik kísérleti igazolása jelentős eredmény, melynek ismerete elengedhetetlen az
egészséges életmód és fenntartható társadalom kialakítása érdekében. A kérdés az, hogy ezt
hogyan valósítsuk meg!
CÉLKITŰZÉS
Feladatunk egy olyan eszköz létrehozása, amely kutatócsoportunk eredményeinek a
tanulás-tanítás-nevelés folyamatában, az iskolában történő alkalmazhatóságát valósítja meg.
Ennek érdekében (1) fel kellet mérnünk a létrejött adatok, eredmények és információk közül,
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melyek tarthatnak érdeklődésre számot a megcélozott korcsoportoknál, (2) továbbá melyek
azok, amelyek a fenntarthatóságot közvetlenül, vagy közvetve támogatják. Az eredményes
ismeretterjesztés érdekében gondosan kellett a célzott korcsoportot kiválasztani, figyelembe
kellett venni az életkori és egyéb sajátosságaikat.
MÓDSZEREK
Az ismeretterjesztés során a miért, mit, kinek és hogyan kérésekre kerestük a válaszokat.
Miért érdemes disszeminálni?
Disszemináción, itt most az iskolákban értendő tudományos kutatási eredmények
terjesztését értjük. A diákok az iskolában találkoznak információkkal, példamutatással,
elvárásokkal, stb., amelyek hatással vannak nézeteikre, személyiségükre, társas
kapcsolataikra. Ezért kell mindent megtenni annak érdekében, hogy a diákok a legfrissebb,
leghasználhatóbb információkat ismerhessék, birtokolhassák.
Mit érdemes disszeminálni?
Számunkra a kijelölt cél, A Kutató egyetemi projekt, „Környezet és energetika”
alprogramja eredményeinek terjesztése, a diákok környezettudatos magatartásának fejlesztése,
fenntarthatóságra nevelése. Karunkon működő TUDÁSKAPU - Interaktív Természetismereti
Tudástárban rendezett Kutatók Éjszakáján tartott bemutató kísérleteken igazolódott, a
témaválasztás népszerűsége: a „Környezeti kémiai ártalmak hatásai a vázrendszerre” és a
„Környezeti kémiai ártalmak hatásai sejtkultúrákra” kutatási területekről.
Sarkalatos kérdés az ismeretterjesztés során a „Kinek? és a Hogyan?” kérdése!
Jelen esetben a célcsoport az oktatás szereplői; az általános és középiskolai diákok.
Számukra a terjeszteni kívánt tudás-tartalmat a korosztályok életkori sajátosságai szerint kell
átalakítani, a kommunikációra szánt üzenet sérülése nélkül. A szakmai üzenetet a közoktatás
kompetencia igényeinek megfelelően, eleinte motivációs eszközként, majd tudástartalomként
kellett átadni, ügyelve a személyiségjegyekre, attitűdökre, pszichológiai vonásokra [4].
Hangsúlyos a módszerek, eszközök, kommunikációs csatornák kiválasztása, a tartalom
figyelemfelkeltő, korszerű megjelenítése. Ennek érdekében 2 éven át szakköri foglalkozások
keretében sok eszközt, módszert vizsgáltunk témaadaptálás szintjén. Ilyenek voltak a
projektmódszer, a kooperatív tanulási technikák, a vita, a videofilm, az egyéni és csoportos
munkák. A tapasztalatok és a diákokkal történt interjúk alapján az elektronikus, interaktív,
multimédiás és széles körben alkalmazható, mobilis eszközök használata tűnt sikeresnek a
figyelmükért vívott harcban.
EREDMÉNYEK
Kutatómunkánk eredményeinek terjesztésére készítettünk egy interaktív, kísérleteket és
eredményeket egyaránt bemutató oktató DVD-t, amely az általános és középiskolában
hasznos segítséget nyújthat a környezetünket terhelő anyagok és azok hatásainak
bemutatásánál, valamint felkeltheti a diákok érdeklődését a természettudományos pálya iránt.
Ezek mellett megismerteti a diákokat a kísérletek kapcsán a pontos, körültekintő munka
előkészítésének, kivitelezésének és precíz értékelésének jelentőségével. A DVD, meghajtóba
való behelyezése után automatikusan elindul és egy képi menüt nyit meg, mely az 1.ábrán
látható módon néz ki. A felületen a kurzorral mozoghatunk. Az egyes tárgyak fölé navigálva
az almenük nevei jelennek meg. Azokra kattintva érhetőek el az almenük, vagy tartalmak. Az
„Eszközök”-re kattintva érkezünk el a kísérletek során használt eszközök tárházához, ahol
szintén egy képi menüt találunk (2. ábra). Az egyes eszközökre való mutatáskor, a kurzornyíl
mellett megjelenik az eszköz neve. Ha rákattintunk például a boncollóra, akkor az azt
bemutató oldalra érkezünk.
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1. ábra. Képi menü.

2. ábra. Eszközök menü.
A „Fő asztalon” a CD-re kattintva érhető el az oktatóanyag „lelke” a két ismeretterjesztő film.
A filmek nem az eredeti, a problémafelvetésben leírt kísérleteket mutatják be, hanem azok
magyarázó, elvi hátterét bemutató eljárásokat, melyek segítenek megérteni és átlátni a sokszor
a célcsoport ismeretihez mérten túl bonyolult, specifikus folyamatokat. Az ismeretterjesztő
filmek, a köréjük épülő interaktív menü és tartalom eredményesen használható akár tanórai,
akár tanórán kívüli tevékenységek során, irányított, vagy egyéni, felfedezésen alapuló
ismeretszerzés alkalmával.
TOVÁBBI TEENDŐK:
Az elkészült eszköz kipróbálása, a tapasztalatok alapján módszertani, szakmai
továbbfejlesztése. A „disszemináló” módszer kiterjesztése a Karon folyó többi kutatási
eredményre is.
ÖSSZEFOGLALÁS
A tudományos kutatásokból számos felfedezés, kutatási eredmény kerül publikálásra. Az
eredmények egy része igen releváns a tekintetben, hogy a fenntartható életformát hogyan
kell/kellene kialakítani. Ezek az információk viszont elérhetetlenek maradtak a szakmai
alapokkal nem rendelkező emberek számára. Jól átgondolt, kellőképpen előkészített
ismeretterjesztéssel megoldható, hogy ezek a környezettudatosság szempontjából
nélkülözhetetlen eredmények érthető módon jussanak el a szakmailag kevésbé felkészült
célcsoportokhoz. Az általunk kifejlesztett elektronikus demonstrációs eszközzel ezt a célt
valósítottuk meg.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Munkánkat a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 támogatta.
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A MUNKAMEMÓRIA SZEREPE A MATEMATIKAI
PROBLÉMAMEGOLDÁS TANÍTÁSÁBAN
THE ROLE OF WORKING MEMORY IN MATHEMATICAL
PROBLEMSOLVING TEACHING
Ambrus András
ELTE, TTK, Matematikatanítási és Módszertani Központ

ÖSSZEFOGLALÁS
Néhány konkrét tanítási probléma bemutatása után a munkamemória részletes bemutatása
következik. Az összetevők: fonologikus tár, vizuális-képi vázlattömb, epizodikus tár, központi
szabályozó. Tanulási szempontból két fontos szempontot kell kiemelni: a munkamemória
kapacitása korlátozott, csak néhány másodpercig képes az információt fenntartani, másrészt
nagy különbség van az egyes tanulók munkamemória kapacitása között. A tanulmányban a
problémák, nehézségek bemutatása mellett fejlesztési lehetőségekről is lesz szó elsősorban a
matematikai problémamegoldásra koncentrálva.
PROBLÉMAFELVETÉS
Az elmúlt hónapokban három témánkkal kapcsolatos esetre figyeltem föl. Egy
matematikából tehetséges 8. osztályos szakköri tanulóm jegyezte meg egy szöveges feladat
megoldásakor: „Mire a szöveg közepére érek, elfelejtem miről volt szó a szöveg elején!”
Pintér Kára a Szegedi Egyetem oktatója mondta: „Matematikai feladatok megoldása során
gyakran kell figyelembe venni egy adott pillanatban több adatot, szempontot. Különösen is
igaz ez a kombinatorikai problémákra. Megfigyeltem, hogy tanító szakos hallgatóim legalább
egyharmad része számára gondot okoz 3 – 4 információ egy adott pillanatban való
emlékezetben tartása.” 8
Gazdasági egyetemen matematikát tanító pedagógus mondta el a következő problémát: ha
hallgatóinak matematikai zárthelyin egy függvényvizsgálati feladatot úgy tűz ki, hogy csak a
függvényt adja meg, a hallgatók döntő többsége nem tud mit kezdeni a feladattal. A
vizsgálandó függvény megadása mellett kérdéseket kell kitűznie: Határozza meg a függvény
értelmezési tartományát! Határozza meg a függvény zérus helyeit! Határozza meg a függvény
szélsőértékeit! stb. Ilyen feladatkitűzés mellett már tudnak mit kezdeni a feladattal.
Mindhárom eset közvetlen kapcsolatban van a munkamemóriával, bizonyos információt
fejben kell tartani és közben manipulálni, dolgozni kell az információval. Két példánk a
felsőoktatásból való, vélhetően az alsóbb iskolafokokon még több probléma fordul elő.
A kognitív pszichológiába az 1970-80-as években került be ez a fogalom, tehát nagyon
fiatal dologról van szó. Természetes, hogy a matematikatanítás meglehetősen távol van még a
munkamemória sajátosságainak figyelembe vételétől, azok hasznosításától, pedig a
nemzetközi kutatások szerint e tárgyban különösen fontos a munkamemória szerepe.
Tanulmányunk az első kísérletek egyike Magyarországon a munkamemória
matematikatanításban való szerepével, azon belül is a probléma megoldási folyamatban való
hatékony alkalmazásával kapcsolatban.
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ELMÉLETI HÁTTÉR
Munkamemória
Az észlelési memóriából bejövő információk megtartása, ennek a hosszú távú memóriából
előhívott ismeretekkel való kapcsolatba hozása, probléma megoldás, egy előadás követése a
funkciója. A munkamemória mindent tartalmaz, amire egy adott pillanatban gondolunk.
(Vannak szakemberek, akik a tudattal azonosítják) Fő feladata az információk megtartása és
feldolgozása. Agyunk mentális munkaterületének is nevezik.
Korlátozott kapacitású, 7 2 egységet tud tárolni 15 – 20 másodpercig.
Négy fő részből áll:
Fonologikus tár
Fő feladata a verbális és fonetikus, akusztikus információk rövid ideig való tárolása, amíg
a központi szabályozó dolgozik ezen információkkal. Ennek biztosítására a hosszabb
mondatok esetén folyamatos ismétlés szükséges (belső beszéd, szavak kimondása,
artikulálása sajátmagunk számára újra és újra.)
Vizuális – képi tár
Képi – alak, szín - és téri információk rövid ideig való tárolása a fő feladata. Itt kerül sor
például a mentális forgatási feladatok elvégzésére. Egy példa: „Ha egy p betűt 180 fokkal
elforgatunk, egy b vagy d betűt kapunk?” E feladatnál a képzeletben kell elforgatnunk a p
betűt. Természetesen a központi szabályozó hozzájárulása is kell, hiszen ez reaktiválja a 180
fokos elforgatás fogalmát a hosszú távú emlékezetből.
A fonologikus tár és a vizuális – képi tár egyszerre, párhuzamosan is tud dolgozni, persze a
kis kapacitás miatt hamar telítettek lesznek.
Központi szabályozó
Irányítja a figyelmet és más szellemi forrásokat. A munkamemória dolgozója, munkása.
Általános cselekvési, aktivitási kapacitása van. Kontrollálja a cselekedeteinket, szellemi
tevékenységeinket két különböző szinten: 1. Relatíve automatikus kontroll, sémák, szokások
alapján. 2. Supervisory Attentional System, mely akkor lép működésbe, ha a megszokott
minták nem megfelelőek már, szükség van módosításra. Irányítja a figyelmet, terveket készít,
döntéseket hoz, előhívja a releváns ismereteket a hosszú távú memóriából és integrálja a
bejövő információkkal. További funkciók: nyelvi megértés, következtetések végzése,
információk ismétlése a szükséges ideig. A problémamegoldás szempontjából fontos
funkciók: egyik feladatról (részfeladatról) a másikra való áttérés, stratégiaváltás.
Epizodikus tár
Korlátozott kapacitású, korlátozott ideig tároló rendszer. A központi szabályozó integrálja
a fonologikus illetve vizuális – téri tárakban lévő információkat és a hosszú távú memóriából
előhívott releváns információkat egy multi-dimenziós reprezentációs egységgé e tárban.
A különböző modalitású információkat egy integrált epizóddá szerkeszti össze a központi
szabályozó irányításával, ellenőrzésével. Ez a rendszer teszi hozzáférhetővé az alrendszereket
a tár számára. Az epizodikus tár a bázisa a tudatosságnak. Az alrendszerek az epizodikus tár
révén vannak kapcsolatban a hosszú távú memóriával.
Munkamemória kapacitás növelési módjai
Csoportosítás (chunking) 6, 7, 4, 3, 1, 9 megjegyzését segíti a két csoportba való besorolás.
674 319
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Automatizált folyamatok Az a problémamegoldó van előnyben például, aki tudja kívülről az a
oldalú szabályos háromszög magasságát, nem kell kiszámítania, koncentrálhat a feladatra.
Akinek még ezt is meg kell tennie, tovább terheli munkamemóriája kapacitását.
Többszörös kódolás Kutatások bizonyítják, hogy egy verbális információra jobban
emlékezünk, ha egy releváns vizuális információ is kapcsolódik hozzá, illetve ha a befogadó
el tud képzelni egy szemléletes képet az adott verbális információhoz. A verbális illetve
vizuális reprezentációk agyunk különböző területein tárolódnak. Példa: exponenciális
függvény szimbolikus definíciója, grafikonja, egy konkrét exponenciális növekedés: tengeri
barna alga hetente megduplázza az addigi hosszát. Vizsgáljuk az idő-hossz kapcsolatot.
E terület egyik jelentős kutatója Paivió, aki a duálkód elmélet megalapítója.
MATEMATIKAI PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS MUNKAMEMÓRIA
“A problémamegoldás egy nagyon összetett folyamat, mely tartalmazza a verbális és nem
verbális mentális – alkotó, kreatív, heurisztikus - folyamatokat is. Eddig szinte kizárólag a
verbális szempontra koncentrálódtak a kutatások. De a verbális probléma megoldási
készségekkel nem jutnak messzire a diákok. A matematikusok csak egyetlen módját ismerik a
nem verbális rész fejlesztésének, ami kemény munkát jelent: gyakorlás, gyakorlás, még több
gyakorlás, másrészt sikeres probléma megoldók megfigyelése probléma megoldás
közben.” 9 .
„A legtöbb tanuló képtelen alkalmazni az alapvető matematikai elveket új környezetben,
ameddig nem lát a tanár által lépésről-lépésre bemutatott megoldásokat.
Ilyen esetekben lehetőséget kell adni a tanulóknak, hogy a tanár lépéseit alkalmazzák egy
új problémahelyzetben” 3
Sikeres problémamegoldás domináns tényezői a munkamemória szempontjából:
- a probléma ismert adatainak, ismeretlen adatainak (célok), megoldási tervek, a feladathoz
releváns információk emlékezetben tartása egy magas aktivitási és elérhetőségi szinten.
- Irreleváns, zavaró információk elnyomása
- Sikeres megoldás megtalálása függhet a sikertelen megoldási kísérletek tanulságainak
aktiválásától mindaddig, amíg sikerül integrálni a részinformációkat egy egésszé
(megoldássá)
- Két ötlet közötti kapcsolat csak akkor jön létre, ha ezek belső reprezentációi egy aktivizált
állapotban egyszerre vannak jelen a munkamemóriában. A kontrollált figyelem szükséges a
megoldási lépések, részfeladatok integrálására.
Problémamegoldási nehézségek a munkamemória kapacitásával kapcsolatban
1. Funkcionális rögzült alkalmazások: képtelenség egy ismerős objektum, fogalom új módon
való alkalmazására: 2x + 4 csak algebrai szempontból való tekintése, holott adhatunk
geometriai jelentést is például egy x illetve 2 egységnyi oldalú téglalap kerülete pozitív x-ek
esetén.
2. Beállítódás: Merev ragaszkodás egy bevált megoldáshoz, még ha egy egyszerűbb módszer
is létezik. Például másodfokú egyenleteknél, ha nincs konstans tag, a megoldó képlet
alkalmazása.
3. Nem releváns, tévútra vezető információk elnyomása Ha a tanulóban nincs meg a tudatos
kontroll, akkor téves ötleteket is elfogad a feladat megoldása közben. Példa: háromszögben a
szögfelező felezi a szemközti oldalt.
PROBLÉMÁK, KÉRDÉSEK OSZTÁLYTANÍTÁSI KERETBEN
Ha valaki interakcióban van egy másik személlyel, figyelembe kell vennie, hogy a másik
személy munkamemória kapacitása különbözhet az övétől. Ezért esetleg módosítania kell azt,
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hogy hogyan adja át az információt: mennyi információt és milyen sebességgel. Ez az iskolai
relációban még fontosabb kérdés, mivel a gyermekek munkamemória kapacitása általában
kisebb, mint a felnőtteké.
Tekintsük, például a szöveges feladatok osztálybeli feldolgozását! Alapvető kérdések:
Könyvből adjuk föl a feladatot? Kivetítjük pl. interaktív táblára? (Mennyi ideig?) Tanár
hangosan elmondja a feladatot? Hányszor? (Büntetés. Csak egyszer, hogy figyeljenek a
gyerekek.) Hogyan ellenőrizzük, hogy minden gyerek megértette-e a feladatot, azaz tudja mik
a lényeges illetve nem lényeges adatok? Föl kell figyelni azon tanulókra, akik rendszeresen
csak másolják a mások által bemutatott megoldást! Ilyen vizsgálatokról nem tudok
Magyarországon: Egy doktoranduszom ősszel végez majd egy fejlesztő tanítási kísérletet a
matematikai szöveges feladatok tanításával kapcsolatban.
A következő kérdésekre koncentrál a fejlesztő kísérlet:
Munkamemóriával kapcsolatos problémákkal küzdő tanulók észrevétele. Figyelmeztető jelek:
pontatlan visszaidézés, tanári utasítások hibás követése, a feladatmegoldási folyamatban a
tanuló nem tudja hol tart, feladat elutasítása.
A problémás gyerekek megfigyelése, kikérdezése.
Várható munkamemória terhelés értékelése. A munkamemória kapacitását nagyon
leterhelhetik hosszú mondatok, ismeretlen és érthetetlen tartalom, igényes mentális
alkalmazások, folyamatok.
Hogyan csökkenthető a munkamemória terhelése szükséges esetben? A feldolgozandó anyag
csökkentése, ismertség és értelmesség növelése, szükséges mentális folyamatok
egyszerűsítése, hosszú, összetett feladatok világos strukturálása, részfeladatokra bontása.
Milyen információkat kell megismételni?
Milyen eszközökkel és hogyan támogatható az emlékezet? Fali diagramok, táblázatok,
grafikonok, képek, poszterek, személyes szótárak, kockák, korongok, számegyenesek
(kartonból), számológépek, CD lejátszó, számítógépes szoftverek, internet lehetőségek.
A tanulók egyéni emlékezet segítő stratégiáinak kifejlesztése. Rendszeres ismétlés,
jegyzetelés, a hosszú távú emlékezet használata, szervezési és feladatmegoldás monitorizálási
stratégiák (Mi a megoldási terv és hol tartok egy adott pillanatban?)
Példa
Egy évvel ezelőtt Kati édesapja kétszer olyan idős volt mint amennyi Kati lesz akkor amikor
az apa négyszer olyan idős lesz mint Kati most. Az apa 26 éves volt, amikor Kati
megszületett. Milyen idős most Kati illetve az édesapja?
Ilyen jellegű feladatoknál különösen is fontosnak tartjuk a nagyon részletes elemzést,
aminek során a probléma reprezentációját alkotjuk meg a szöveg alapján. A tanulónak
lesz egy globális képe a problémáról, a fontosabb relációk verbálisan és vizuálisan is
rögzítve lesznek. (külső memória.) Így a kulcsszavak: most, egy évvel ezelőtt, amikor az
apa négyszer olyan idős lesz is jobban rögződnek.
Egy lehetséges elemzés a feladat megoldása elején.
Kati életkora most:
x
Az apa 26 évvel idősebb mint Kati, tehát most 26 + x éves
x

26
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Egy évvel ezelőtt Kati x-1 éves, az édesapja x + 26 – 1 = 25 + x éves volt
Az apa életkora amikor négyszer olyan idős lesz mint Kati most 4x
x
x
x
x
Mivel Kati 26 évvel fiatalabb mint apja, ezért 4x – 26 éves lesz.
Egy évvel ezelőtt az apa kétszer olyan idős volt mint Kati lesz
x + 25 = 2 (4x – 26)
x = 11
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VALÓSÁGKÖZELI FELADATOK A TANÁRKÉPZÉSBEN
REALITY-CLOSE TASKS IN THE TEACHER TRAINING
Ambrus Gabriella
ELTE, TTK, Matematikatanítási és Módszertani Központ

ÖSSZEFOGLALÁS
Valóságközeli feladatok alkalmazása szemléletmódot, beállítottságot jelent, a matematika
művelésének egyfajta módját. Fő jellemzője, hogy az elméletek nemcsak önmagukért fontosak
hanem lényeges, hogy matematikán kívüli problémák megoldásához is hozzájáruljanak.
Bár az alkalmazások tanítása nem új gondolat, az utóbbi években újra előtérbe került és
különös hangsúlyt is kapott. A következőkben szó lesz egyrészt arról hogy ez a szemlélet
egyrészt mennyiben más, (és mennyiben hasonló) mint a magyar oktatási hagyományok,
másrészt milyen módon alakítható jövendő tanárok esetében speciálkollégiumok segítségével.
VALÓSÁGKÖZELI FELADATOK ÉS A MATEMATIKA TANÍTÁSÁRÓLRÓL
ALKOTOTT ELKÉPZELÉSEK
Alkalmazott matematika nem a matematika egy ágát jelenti, hanem szemléletmódot,
beállítottságot, a matematika művelésének egyfajta módját. Fő jellemzője, hogy az elméletek
nemcsak önmagukért lényegesek hanem fontos, hogy matematikán kívüli problémák
megoldásához is hozzájáruljanak. [1] Az említett szemlélet más, mint az úgynevezett
hagyományos oktatás, de sok tekintetben közös vonásokat mutat a magyar hagyományok
között is jelenlevő problémaorientált oktatással.
A kétféle tanítási alapelképzelés a következőképpen jellemezhető röviden:
A hagyományos oktatás a megtanulandó tananyagra koncentrál, a tudás fő átadója a tanár,
aki leggyakrabban frontális módon tanítja az osztályt. A szükséges ismeretek közlése után
gyakorlás, alkalmazás következik. A feladatokat nehezedő sorrendben kapják a tanulók,
ezeken egyénileg dolgoznak. A jobbak időnként külön feladatot kapnak. A feladatok zártak,
és a lényeg a jó megoldás elkészítésén van.
A problémaorientált oktatásban a tananyag lényeges de a matematikai gondolkodás
fejlesztése kiemelt fontosságú. A tanulás szervezője, irányítója a tanár, a tanulás
folyamatában, szervezésében nagy szerepet kapnak a tanulók gondolatai. Gyakori a páros, és
csoportmunka. A feladatok sokszor egy-egy probléma köré csoportosulnak. A tanítás során a
problémavariációk és nyitott feladatok is szerepet kapnak (készítőjuk a tanár vagy a diákok).
A feladatmegoldás során nemcsak a helyes megoldáshoz vezető gondolatok a fontosak,
hanem lehetőség szerint elemzésre kerülnek más elképzelések is. Fontos, hogy minél több
megoldási út kerüljön bejárásra, még akkor is ha nem vezetnek feltétlenül különböző
megoldásokhoz. [2]
Ez a két tanítási elképzelés lényegileg két különféle beállítottságot tükröz a matematikával
illetve a matematikatanítással kapcsolatban, amelyek a Grigutsch/Raatz/Törner
tanulmányában is említett „antagonisztikus alapelképzelés”-ekkel hozhatók szoros
kapcsolatba [3] Az első esetében a matematikáról alkotott statikus kép (Schema-Aspekt,
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Formalismus-Aspekt), a másiknál pedig a matematika mint tevékenység (Mathematik als
Tätigkeit, Prozesscharakter) jelenik meg.
Amikor iskolában valóságközeli feladatokkal dolgozunk, általában nyitott feladatokról van
szó, többféle megoldás is lehetséges, és a helyes (lehetséges) megoldásokon túl fontos az
ezekhez vezető út illetve azok a módszerek, gondolatok amelyek a megoldás során
előkerültek. Gyakran hasznos, ha ezeknél a feladatoknál párban, csoportban dolgoznak a
tanulók, a tanár pedig a háttérben segít. Az ilyen feladatok megoldása részben közvetlenül a
tananyagelsajátítást, elmélyítést segíti, másrészt ezen túlmutatva fejleszti a gyakorlati (ezek
között a mindennapi) problémák megoldásának, megválaszolásának képességét.
A „VALÓSÁGKÖZELISÉG” SZEREPE
A „valóságközeli” elnevezés arra utal, hogy az ilyen jelzővel ellátott feladatok csak
közelítik a valóságot, de több vonatkozásban azzal közeli kapcsolatban is állnak Gyakran
hasonló szituációk szerepelnek bennük, mint ami a valóságos világban is előfordul. Ilyen
feladatokra részben azért van szükség, mert a valóság a tanulók számára túl komplex,
másrészt mert adott matematikai tartalom alkalmazása hangsúlyosabbá tehető. Ezek a
feladatok mintegy hidat képeznek az iskolában megszerzett elméleti tudás és a köznapi tudás
(köznapi alkalmazás) között.
Az a feltételezés ugyanis, hogy bizonyos ismeretek birtokában az ember azokat mindenféle
szituációkban alkalmazni is tudja, messzemenőleg nem igazolódott. A tudás és alkalmazása
közötti transfer problémájának (Träges Wissen) vizsgálata során többféle elmélet született
ezek még további kutatásra is várnak. Mindamellett a komplex valóságközeli feladatok
megfelelő kontextust biztosítanak ahhoz, hogy a tanulók alkalmazási helyzetben lássák
(tapasztalják meg) az ismereteket és ez lehetővé teszi, hogy legalább bizonyos részterületeken
kompetens módon reagálhassanak majd problémákra. [4]
VALÓSÁGKÖZELI FELADATOK TÍPUSAI
A valóságközeli feladatok témájukat közvetlenül a mindennapok világából hozzák,
időnként kicsit leegyszerűsítve a valóságot. Általában többé kevésbé nyitottak, azaz nem
pontosan meghatározott valamelyik a következők közül:


probléma megfogalmazása



a jó megoldás (többféle is jó lehet)



a megoldáshoz vezető út [5]

A valóságközeli feladatok többféleképpen csoportosíthatók. Például [6] szerint alapvetően
három fő csoport van:


matematikai tartalmak illusztrálására, megértésének segítésére (például az
adóssággal való számolás a negatív számoknál) illetve
 matematikai algoritmusok közvetlen gyakorlására szolgálók és
 modellezési feladatok
Részben a nyitottságot figyelembevéve a következő típusokat szoktam elkülöníteni- de
ebben a szétválasztásban is vannak átfedések:
a) Egyszerű, közvetlenül megoldható feladatok (zártak, vagy alig nyitottak), például a
következő ilyen:
„Egy vödörben körülbelül 6,5 kg narancs van, a vödör ajándék. Az ára 999 Forint azaz
körülbelül 153,69 Ft/kg” olvashattuk egy hírdetésben 2009 januárjában..
Mi a megjegyzésed ezzel kapcsolatban?
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b) Egy valóságközeli téma körüljárása feladatlap kérdései segítségével (különböző
nyitottságú feladatok, de általában egy-egy részfeladat megoldása nem igényel sok időt) [7].
c) Modellezési feladatok (általában igen nyitottak és megoldásukhoz szükséges idő széles
határok között változhat, megoldásuk során részben vagy teljesen alkalmazzuk a modellezési
ciklust vö. [8].
Modellezési feladatnak a következőkben azokat a feladatokat tekintjük, amelyek a
következő modellezési ciklus segítségével megoldhatók.

1. ábra. Modellezési ciklus [12]
Példa modellezési feladatra:
Rágógumi
Dóri nagyon szeret rágózni, hetente több csomag is elfogy nála. Úgy véli, hogy ha más is
ennyire szereti, mint ő akkor az évente Magyarországon elfogyott rágókat egymás mellé téve
az Egyenlítő mentén a kapott „lánc” körbe érné a Földet.
Szerinted lehet ez?
A modellezési és a problémamegoldási folyamatok sok hasonlóságot mutatnak. Például
Pólya problémamegoldási fő lépéseit [9] : 1. Feladat megértése, 2. Tervkészítés, 3. Terv
kivitelezése , 4. A megoldás vizsgálata alapul véve, a problémamegoldás esetében is
készíthető hasonló ciklikus ábra, mint a modellezésnél [10].
MIÉRT FONTOSAK A VALÓSÁGKÖZELI FELADATOK A JÖVENDŐ TANÁROK
KÉPZÉSÉBEN?
Az eddigiek, miután röviden azt is összefoglalták, hogy mit értünk valóságközeli
feladatokon, részben már arra a kérdésre is válaszoltak miért szükséges (és lehetséges) ilyen
feladatokkal foglalkozni a tanárképzésben.
Az előbbiek alapján elmondható ugyanis, hogy az ilyen feladatok:


általában a megszokottól különböző szemléletet kívánnak tanártól (és diáktól)



a hagyományos oktatásban nem szerepelnek



alkalmazásához a problémamegoldó hagyományok jó alapot adnak

segítik a hallgatókat is abban, hogy középiskolai és egyetemen szerzett ismereteik
alkalmazásképesek legyenek.
A felsoroltak közül külön is érdemes foglalkozni a hallgatók matematikával kapcsolatos
szemléletének beállítottságának kérdésével hiszen ez nagyban összefügg azzal a „mintával”


amit a középiskolában tapasztaltak



ahogyan az egyetemen tanították őket.
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A tanárszakos hallgatók beállítottsága tehát külön is érdekes kutatási terület [11] és azért is
fontos, mert ezek az elképzelések adják a jövőbeli tanári gyakorlat alapját.
Ez a beállítottság a tanítási gyakorlat során hamar rögzül és alapjaiban már nehezen
változtatható ezután. A néhány éve már dolgozó tanárok leginkább csak a kialakult sémákba
illő új elképzeléseket (asszimiláció) fogadják el a továbbiakban, míg a sémák változtatása
(akkomodáció) alig érhető el [11].
A GYAKORLATOK HÁTTERE
Az egyetemen vannak olyan kurzusok, amelyek gyakorlatorientált, illetve modellezési
feladatokkal kapcsolatosak, de ezeknek tapasztalatai a középiskolába csak részben vihetők be
valamilyen formába, illetve a hallgatóknak nemigen jut eszébe, hogy ezeket is alkalmazzák
valamilyen formában tanítási gyakorlatukban- (szituatív tudás- egyetemi tanulmányaikhoz
kötötten marad meg.) Szükségesek tehát olyan feladatok és kiegészítő módszertani ismeretek
is amelyek kimondottan támogatják az említett feladatok iskolai alkalmazását.
Az eddigiek figyelembevételével indítottam meg néhány éve két valóságközeli
feladatokkal foglalkozó speciálkollégiumot:
Valóságközeli feladatok I: általában valóságközeli feladatokkal foglalkozik, modellezési
feladat csak egy típusként szerepel benne.
Valóságközeli feladatok II: Modellezési feladatok a téma.
A gyakorlatok célja, hogy a közös és egyéni munkán alapuló szemléletformáláson és
módszertani ismereteken kívül végül a hallgatóknak,egy feladatgyűjtemény is rendelkezésére
álljon, amelyben készen kapott és egyénileg/közösen kidolgozott feladatok szerepelnek,
lehetséges megoldással, esetleg további kommentárral.
A gyakorlatok a következő fő szempontok alapján szerveződnek:
a) Szükséges ismeretanyag elsajátítása
 egyéni olvasással (cikkek, internet)
 egyéni felkészülés és kiselőadás a többieknek
 rövid előadások a gyakorlatokon.
b) Feladatok feldolgozása
 kész feladatok megismerése megoldással, megjegyzésekkel (reflektálniuk kell rá)
 kész feladatok megoldása (megbeszéléssel, beadandó feladatok)
 adott szituációhoz feladatok készítése (megbeszéléssel).
 önálló, választott témában készített feladat (egyéni tervezésű megbeszéléssel a
gyakorlaton), választott tankönyvi feladat egy valóságközeli változatának elkészítése –
mindkettő kommentárral
c) Módszerek (gyakorlaton és azon kívül is együttműködve)
egyéni, páros, csoportos váltakozva.
A gyakorlat anyagának összeállításához saját anyagaimat főleg a már megjelent
valóságközeli feladatgyűjteményemet [7] valamint korábbi hallgatói feladatokat, vezetésem
alatt készült szakdolgozatokat használom fel.
A GYAKORLATOK TAPASZTALATAI
Mindkét gyakorlaton többféle felmérést végeztem az elmúlt félévben is. A Valóságközeli
II gyakorlaton például a félév elején és végén egyrészt a hallgatók modellezéssel kapcsolatos
tudásáról, ismereteiről készítettem felmérést, másrészt a gyakorlattal kapcsolatos
véleményükre voltam kíváncsi.
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A felmérések célja az volt, hogy segítségemre legyenek az aktuális gyakorlat tervezésében,
tájékoztassanak az elért tudás szintről, ismerjem a hallgatói véleményeket. Mindezek fontos
információkat szolgáltatnak a további évek gyakorlatának alakításához is.
A következőkben csak arra van lehetőségem, hogy röviden összefoglaljam azokat a
tapasztalatokat amelyeket a felmérések révén és nem utolsósorban a gyakorlatokon
gyűjtöttem:








Érdemes már a gyakorlat kezdetén utánanézni az előzetes modellezési
ismereteknek és az áttanulmányozandó irodalmat differenciáltan kiadni.
A kiadott anyagot legalább főbb vonalakban közösen meg kell beszélni- például
hallgatói kiselőadások és ehhez kapcsolódó beszélgetések formájában még akkor
is, ha ez időigényes.
A hallgatói aktivitást még tovább kell fokozni.
Fontos legalább egy-két óra (órarészlet) bemutatása (és megbeszélése) modellezési
feladatok alkalmazásával.
A közös feladatmegbeszélések nagyon hasznosak és nagyban segítik a hallgatói
szemlélet/hozzáállás alakulását modellezési feladatok tekintetében.
Alapvetően pozitív hozzáállás alakult ki még kezdeti idegenkedés esetén is, de az
ismeretek szintje igen eltérő a félév végén is.
Aki tudatosan ezt a gyakorlatot választotta jobban „profitált” belőle.
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KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKATANÍTÁS ÉS A
PRIMAS PROJEKT
INQUIRY BASED MATHEMATICS TEACHING AND THE
PRIMAS PROJECT
András Szilárd
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Matematika és Informatika Kar,
Alkalmazott Matematika Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
A cikk elsődleges célja bepillantást nyújtani a PRIMAS projekt Romániában (Erdélyben) zajló
tevékenységeibe és egyúttal néhány IBL (Inquiry Based Learning) koncepcióra épülő
tananyag, illetve foglalkozás bemutatása. Ezzel párhuzamosan további két célrendszert
követünk: az IBL gyakorlati kivitelezése során adódó tanári problémák, gyakori félreértések
feltérképezését, illetve a tanórai folyamatok és a matematikatanítás hosszú távú céljai közti
alárendeltségi viszony vizsgálatát.
BEVEZETÉS
Az Inquiry Based Learning lényegileg az egyik legősibb tanulási módszer, hisz az ember
(és a legtöbb más állatfaj) arra emlékszik legkönnyebben, amit közvetlenül megtapasztalt és
megvizsgált. Pedagógiai irányzatként az 1960-as években szilárdult meg, bár alapelveinek
nagy részét a néhány évtizeddel korábban kibontakozó reformpedagógia irányzatok is
megfogalmazták (lásd pl. [3]). Az 1980-as évektől kezdve Nagy-Britanniában és az Amerikai
Egyesült Államokban több olyan reformot hajtottak végre ([6], [7], [9]), amelynek hatására az
oktatási rendszerben meghonosodhatott az IBL. Az európai államok többségének oktatási
rendszerében ez a mai napig nem következett be (természetesen vannak rendszerek, ahol az
IBL elemei közül többet is megtalálhatunk pl. Hollandia, Finnország, Dánia). Így az Európai
Uniónak azzal a ténnyel kell szembenéznie, hogy a középiskolai végzősök közt drasztikusan
megfogyatkozott a reálpályát választók száma, a populáció már közép- és rövidtávon sem
képes biztosítani a kutatói utánpótlást ([4] és [11]) és a reálértelmiségi életforma a
veszélyeztetett kategóriába került. Mindez hatványozottan érvényes Romániára és így
impliciten az erdélyi magyar közösségre is. Érdekes módon ennek az állapotnak az
enyhítésére az Európai Bizottság egyik ajánlása éppen az IBL-nek, mint tanulási és tanítási
stratégiának a széles körű elterjesztésére vonatkozik ([11]). A napjainkban Európán
végigsöprő IBL mozgalom alapelveiben és koncepciójában jelentősen hasonlít ahhoz, amit
Varga Tamás az 1960-as években Magyarországon is szorgalmazott. Kivitelezését tekintve
azonban különbözik ettől néhány fontos aspektusában: megváltoztak a felhasznált eszközök
(kézenfekvőek a virtuális keretrendszerek, a számítógépes kísérletek, szimulációk, stb.) és
megváltozott a populáció maga, a diákok nagy része kvázi virtuális világban él a megváltozott
életkörülmények miatt. Mások lettek a diákok adatfeldolgozó algoritmusai, sokkal magasabb
a diákok ingerküszöbe, eltolódtak a készségfejlesztés optimális szakaszai és sajnos teljesen
átalakult az egész társadalomnak a munkához való viszonya. Mindez azt eredményezi, hogy a
matematikatanárok folyamatosan igen éles döntési helyzetben vannak: matematikát
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tanítsanak, vagy a diákokat tanítsák matematikára (esetleg előbb valami egyébre is, ami
nélkülözhetetlen). Természetes tehát, hogy az alapelvek érvényesítése ezek mellett a
változások mellett megköveteli a teljes rendszer működésének átgondolását és helyenként a
felhasznált pedagógiai megoldások kicserélését, megújítását.
A magyar szakirodalomban az Inquiry Based Learning fogalmának több megfelelője is
megtalálható. A Rocard jelentés ([11]) is utal arra, hogy az IBL a matematikában inkább a
Problem Based Learning (vagyis a probléma alapú tanulás) alakjában jelenik meg. Ez sajnos
komoly félreértésekhez vezethet, hisz a probléma alapú tanulás egyik alapvető sajátossága,
hogy valamilyen előre adott problémából indulunk ki (amely a legtöbb esetben nem is
pontosan definiált, nem előre strukturált, esetleg nyitott végű) és a megoldást valamilyen
vizsgálódásra (inquiry) építjük. Ugyanakkor az IBL igen fontos része az is, amikor nincs előre
adott probléma, csak esetleg egy kontextus, amelyet tanulmányozunk, vagy valamilyen
helyzet, amelyet modellezünk, stb.. Ez a különbség éppen a diákok motiváltságának
szempontjából lehet kritikus, hisz az oktatás gyakorlatát és a tananyag strukturálását
nagymértékben befolyásolhatja (nem mindegy, hogy a tanár viszi a problémát, vagy
egyszerűen csak olyan kontextust teremt, amelyben a diák számára válik nyilvánvalóvá a
probléma, amit majd tanulmányoz). Másrészt az Iskolakultúra 2010-es decemberi számában
([2]) a szerzők a „kutatás alapú tanulás” szintagmát használják. Ez a szókapcsolat sokkal
inkább a „research based learning”-nek felel meg és ez valami egészen mást jelent.
Matematikusként rögtön arra gondolhatnánk, hogy modern matematikai kutatásokat kell
előtérbe helyezni az efféle tanulás/tanítás során. A világ több kiváló egyetemén ezt meg is
teszik, de az IBL alapvetően nem erről szól. Az IBL egyik alapcélkitűzése egy érdeklődő
tudat (inquiring mind) kialakítása, amely az egész életen át tartó folyamatos tanulás
elsődleges követelménye. Az érdeklődéshez viszont kíváncsiságra van szükség, különben
értelmetlenné válik az érdeklődés. Így annak érdekében, hogy a megnevezés födje a tartalmat
a továbbiakban a kíváncsiságvezérelt tanulás, illetve kíváncsiságvezérelt oktatás szintagmát
használom. Ezzel azt is szeretném kiemelni, hogy az IBL milyen jellemzőjét tekintem
létfontosságúnak, messze túl az összes leíró jellegű értelmezésen.
A PRIMAS PROJEKT
A PRIMAS egy betűszó, a projekt teljes neve PRomoting Inquiry in MAthematics and
Science Education Across Europe. A projektben 12 ország 14 egyeteme vesz részt (részleteket
a http://www.primas-project.eu honlapon) és két alapvető célkitűzése van: elősegíteni a
tanítási módszerek átalakulását, megújulását Európában, valamint a kíváncsiságvezérelt
oktatás filozófiájának és gyakorlatának széles körű megismertetése, elterjesztése. A projekt
keretén belül foglalkozunk tananyagfejlesztéssel, továbbképzők szervezésével, felmérésekkel
valamint külön tevékenységekkel szülőknek és iskolán kívüli célcsoportoknak (pl.
politikusoknak). A PRIMAS sok más eddigi projekttől, illetve az EU által finanszírozott többi
didaktika projekttől elsősorban a koncepciójában különbözik (amely a Chevallard-féle
Anthropological Theory of Didactics elméletre épül, lásd pl. [10]), de lényeges különbség
tapasztalható pl. továbbképzések rendszerében, amely egy hosszú távon lezajló,
közösségépítő, közvetlen mentorálásra alapuló szerkezet. Ismert, hogy a legtöbb
továbbképzőnek, amit 30 órás szerkezetben szerveznek, majdnem semmi hatása nincs a
tanítási gyakorlatra, vagyis az oktatás minőségére. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a
továbbképzést nem is érdemes ebben a formában működtetni, hanem a tanárok fejlődését kell
nyomon követni legalább 1-2 éven át, egy közvetlen mentorálásra épített rendszerben, ahol a
tanárok hatékony segítséget és támogatást kaphatnak az (esetleg számukra) új pedagógia
módszerek, tananyagok kipróbálásában. Ennek a tükrében a PRIMAS projekt egy olyan
csoportot próbált meg létrehozni, amelynek tagjai kísérleti tanórai foglalkozások, szakköri
tevékenységek, tábori programok keretén belül kíváncsiságvezérelt tananyagokat hoztak létre
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és próbáltak ki az oktatási rendszer minden lépcsőjén. Így az elemi iskolától az egyetemig,
illetve az azon is túlmutató tanár továbbképzési rendszerig sikerült összeállítani egy saját
tananyagrendszert, amely egyrészt szorosan fűződik a helyi sajátosságokhoz, másrészt tükrözi
a PRIMAS projekt keretén belül kidolgozott európai IBL koncepciót is. Ennek egy kis részét
tartalmazza az [1] könyv, amelynek az elektronikus változata elérhető a
http://simplexportal.ro/tananyag/primas/kivancsisagvezerelt-matematika-tanitas címen is.
Természetesen ezzel párhuzamosan a projekt elkészített egy nemzetközi gyűjteményt, amely a
projekt hivatalos honlapján található tananyagok egy részét tartalmazza. A nemzetközi
gyűjtemény több tananyagát Romániában is kipróbáltuk. Az általános következtetések
nagyjából arra utalnak, hogy vagy a legtöbb tananyagot kell módosítani ahhoz, hogy a
jelenlegi román oktatási rendszerben használható legyen, vagy a rendszerben kell néhány
változást előidézni annak érdekében, hogy a kíváncsiságvezérelt elven működő tananyagok
széles körben alkalmazhatóak legyenek. A széles körű alkalmazás fontosságát a józan észen
kívül egyre több kutatás is kezdi alátámasztani, pl. a [2]-es tanulmány. Az elmúlt 20 évben a
román tanügy állandó, gyakran egymásnak ellentmondó reformoknak volt alávetve, így a
pedagógusok nagy része szigorúan csak a tananyag tartalmi részére koncentrál anélkül, hogy a
tanulási folyamatokat vagy a hosszú távú célokat is követné, megjegyzem, pontosan ezt kéri
tőle a jelenlegi rendszer. Ebben a közegben nagyon nehéz olyan eszméket meghonosítani,
amelyeknek semmilyen kulturális vagy rendszerbeli támogatottsága sincs. Az aktuális tanterv
formálisan kompetencia orientált, az elmúlt két évben teljesen kicserélődött a tantervben leírt
módszertani szemlélet. Ugyanakkor a gyakorlatban nem cserélődtek ki a tankönyvek, a
segédeszközök, a felmérési rendszer és így a tanítási gyakorlat is nagymértékben változatlan
(ezzel nem is lenne baj, csak ne feledjük, hogy az aktuális nemzetközi felmérések alapján, pl.
a 2009-es PISA felmérés alapján, Románia az Európai Unió tagállamai közül az utolsó).
Ebben a kontextusban a PRIMAS projekt nagy sikerének könyvelhetjük el, hogy 20-30
tanárnak sikerült olyan tananyagokat létrehozni, olyan tevékenységeket szervezni, amelyek
mintaértékűek lehetnek a továbbiakban, és amellyel el lehet indítani egy kísérleti
továbbképzést, amelynek az időtartama 2 év, és amelybe több mint 100 kollégát szeretnénk
bevonni.
FOGLALKOZÁSOK ÉS TANANYAGOK
A tananyagok létrehozása során két alapvető elvet tartottunk szem előtt: egyrészt a diákok
mindig valamilyen (gyakran csoportos vagy kooperatív) tevékenység során jussanak el
problémákhoz, másrészt teljesen világosan követhető legyen az út a gyakorlattól az absztrakt
gondolatokig, a bizonyítások részletes felépítéséig. A tananyagok létrehozása, tesztelése során
megpróbáltuk végigkövetni a tanulási folyamatokat, a tanári attitűdöket, a megjelenő
racionális hibákat, félreértéseket, hamis képzeteket. Terjedelmi korlátozások miatt csak 2
tananyagról írok, további tananyagok hátterét tartalmazza az [1] könyv, illetve a honlap.
1. Kamatozási sémák és az e szám. Az alap-kontextus a következő: Adott K kezdeti
tőkét kamatoztatunk egy T hosszúságú időintervallumban úgy, hogy közben néhányszor
tőkésíthetjük a kamatot. Első körben azt kellene eldönteni, hogy mit is vizsgáljunk, illetve
minek a függvényében vizsgáljuk azt. A diákok viszonylag hamar rájönnek, hogy a kamatláb,
a tőkésítések száma és azok ütemezése szabja meg a végösszeget, így a feladat pontosabb
megfogalmazása az lehet, hogy: „Vizsgáljuk az időintervallum végére felhalmozható tőkét a
p kamatláb, a tőkésítések n száma és azok ütemezése függvényében!”. A kontextus egyik
előnye, hogy természetesen vetődik fel a végső összeg maximumának a kérdése, vagyis
hogyan ütemezzük a tőkésítéseket ahhoz, hogy a végső összeg maximális legyen, illetve
hogyan változik a végső maximális összeg a tőkésítések számának függvényében. Aszerint,
hogy mit szeretnénk előtérbe helyezni, vizsgálhatjuk az ütemezésektől való függést, ha az
összes többi paraméter nem változik. Ha a tőkésítések közti intervallumok hossza rendre
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x0 , x1 ,..., xn , akkor közvetlenül az első tőkésítés után az összeg K (1  x0 ) , a második tőkésítés
után K (1  x0 )(1  x1 ) és a végösszeg
V  K (1  x0 )(1  x1 )  ...  (1  xn ) ,

(1)

ahol x0  x1  ...  xn  T . Így világos, hogy középarányosok közti egyenlőtlenség alapján
akkor lesz maximális a végösszeg, ha a tőkésítési intervallumok hossza azonos. Megjegyzem,
hogy ha a diákok nem ismerik a középarányosok közti egyenlőtlenséget, akkor ez egy nagyon
jó kontextus arra, hogy maguktól felfedezzék azt, sőt annak valamilyen induktív bizonyítását.
Ha már ez megvan, akkor rögzíthetjük a p kamatlábat és a T időintervallum hosszát 1 -nek.
n

 1
Ebben az esetben n  1 tőkésítés esetén a maximális végösszeg en   1   . Így egyértelmű,
 n
hogy a további vizsgálat arra vonatkozik, hogy az en hogyan változik az n függvényében.
Numerikus értékek kiszámítása alapján sejthető, hogy en  en 1 . Ennek a bizonyítása, azonban
direkt módon nem minden diáknak kézenfekvő, ezért próbáljuk kiaknázni a kontextust.
Gyakorlatilag arról van szó, hogy két különböző kamatozási séma szerint kamatozó
pénzösszeget kell összehasonlítani az intervallum végén (az egyik séma szerint (n  1) -szer, a
másik szerint n -szer). A megoldás kulcsa abban áll, hogy ne csak a végén hasonlítsuk össze,
hanem az intervallum minden pontjában, vagy legalábbis néhány jól megválasztott pontban.
k

k
 1
Ha az intervallum -ed részénél nézzük, akkor az első séma szerint  1   a pénzösszeg,
n
 n
k

1  
k 

míg a másik séma szerint  1 
 1 
 , így elégséges lenne belátni, hogy az első
 n  1   n(n  1) 
séma szerint minden időpillanatban kevesebb pénzünk van, vagyis
k

1 
 1 
1    1 

 n   n 1 

k


k 
1 
,
 n(n  1) 

(2)

ahol 1  k  n . Ez az egyenlőtlenség k szerinti indukcióval azonnal igazolható.
Megjegyzés. Az előbbi bizonyítás természetesen a kontextus nélkül is leírható, de a kontextus
lehetővé teszi, hogy a szimbólumok valamilyen konkrét jelentést hordozzanak, így nem a
formális számolás van előtérben, hanem valamilyen elvi kérdés. Ebből a kontextusból
kiindulva értelmezhető az exponenciális függvény és igazolható annak minden tulajdonsága
kamatozási sémák összehasonlítására alapozva. A kontextus ugyanakkor lehetővé teszi, hogy
a vizsgálandó tulajdonságok (monotonitás, korlátosság) a diákok tevékenysége során
jelenjenek meg, nem formális tulajdonságként, amit a tanár kér.
2. Súlypontok a geometriában és a valóságban. A tevékenység célja tisztázni a súlypont
fogalma körüli néhány félreértést, hisz ezt a fogalmat fizikából is és matematikából is tanulják
a diákok, két különböző megközelítésben. A sokszöglap súlypontja alatt a homogén
sokszöglap súlypontját értjük (ami a gyakorlatban az a pont, ahol alátámasztva a sokszöglap
egyensúlyba kerül), míg a sokszög súlypontja a csúcsokban elhelyezett azonos tömegű anyagi
pontokból álló pontrendszer súlypontját jelenti, csakhogy ez a legtöbb diákban egyáltalán nem
tudatosul. Az alapfeladat egyszerű: a diákokat csoportokra osztjuk, és minden csoport kap egy
rudat, valamint néhány súlyt. A feladata az, hogy a rúdra súlyokat akasszon, megmérje azok
helyét és ez alapján kiszámolja a keletkezett rendszer súlypontját, majd ellenőrizze a számolás
helyességét (pl. ha a rudat alátámasztjuk a rendszer súlypontjánál, akkor egyensúlyban kell
állnia). A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb diák vagy egyáltalán nem veszi figyelembe a
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rúd súlyát, vagy nem helyesen veszi figyelembe (természetesen a feladat megfogalmazásában
nincs is benne a rúd súlya, de a foglalkozásra biztosítunk egy mérleget, amelyen mindenki azt
mérhet, amit akar). A súlyok számának növelésével eljuthatunk a súlypont-csoportosítás
elvéhez, amely megmutatja, hogy mi az összefüggés a részrendszerek súlypontja és a teljes
rendszer súlypontja közt. Egy következő foglalkozáson sokszög alakú deszkalapok, illetve
kartonlapok súlypontjának a meghatározását tűztük ki célul. Háromszög alakú lapoknál a
geometriai súlypont (vagyis a súlyvonalak metszéspontja) egybeesik a sokszöglap
súlypontjával, de sokszögeknél általában nem. Mivel a kartonlapok tömege nagyon kicsi, a
kartonlapok esetében a geometriai súlypont (ami a csúcsokban elhelyezett azonos tömegű
anyagi pontokból alkotott rendszer súlypontja) és a sokszöglap súlypontja közti eltérés is
annyira kicsi, hogy sok esetben az alátámasztási felület (pl. szög feje) belsejébe kerül
mindkettő. Így ezeken a lapokon nem észlelhető a különbség. Ha ugyanezt deszkalapokkal
(vagy bármilyen más, eléggé nehéz lapokkal) végezzük, akkor a különbség észlelhetővé válik,
és rá kell jönnünk, hogy ugyanaz a súlypont-csoportosítási elv segíthet a helyes megoldás
megtalálásában.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A foglalkozások, kísérletek kivitelezését és a tananyagok létrehozását nagy mértékben
segítették a SimpleX Egyesület tagjai: Csapó Hajnalka, Dávid Géza, Nagy Örs, Szilágyi Judit,
Tamási Csaba, Zsombori Gabriella, valamint a következő mesteris hallgatók: Balogh Tímea,
Demeter Tímea, Ugron Szabolcs, Zsidó József-Csaba.
IRODALOMJEGYZÉK
1. András Sz., Csapó H., Nagy Ö., Sipos K., Szilágyi J., Soós A.:
Kíváncsiságvezérelt matematikatanítás, Státus Kiadó, Csíkszereda, 2010
2. Csíkos Cs., Nagy L., Korom E., B. Németh M., Veres G.: Iskolakultúra, 12, 1100, 2010
3. Dewey J.: Democracy and education: An Introduction to the Philosophy of
Education, Macmillan kiadó, New York, 1916
4. Gago J.-M., Ziman J., Caro P., Constantinou C., Davies G., Parchmannn I.,
Rannikmäe M., Sjøberg S.: Europe needs more scientists, jelentés az Európai
Bizottságnak, Brüsszel, 2004
5. Laursen S., Hassi M M.-L., Kogan M., Hunter A.-B., Weston T.: Evaluation of
the IBL Mathematics Project: Student and Instructor Outcomes of Inquiry-Based
Learning in College Mathematics, Colorado University, 2011 április
6. The History of Education in England, elektronikus gyűjtemény, amely a
http://www.educationengland.org.uk/documents/index.html#rep címen érhető el
7. http://www2.ed.gov/pubs/NatAtRisk/index.html, A Nation At Risk: The
Imperative For Educational Reform, 1983
8. Kirschner, P. A., Sweller, J., and Clark, R. E. "Why minimal guidance during
instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery,
problem-based, experiential, and inquiry-based teaching". Educational
Psychologist 41 (2): 75–86. doi:10.1207/s15326985ep4102_1 2006
9. National Science Education Standards, The Nat. Ac. Press, Washington, 1996
10. Mortensen M.-F., Winslow C.: The Anhrropological Theory of Didactical,
Department of Science Education, University of Copenhagen, Denmark, 2011
11. Rocard M., Csermely P., Jorde D., Lenzen D., Walberg-Henriksson H., Hemmo
V.: Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe,
European Communities, 2007
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AZ ELFELEJTETT PANTOGRÁF
FORGOTTEN PANTOGRAPH
Baranyai Klára
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója

ÖSSZEFOGLALÁS
A pantográf csuklósan illeszkedő merev rudakból álló egyszerű eszköz, amelyet régebben
vonalas ábrák kicsinyítésére és nagyítására használtak. Ma, a fénymásoló gépek korában ezt
a funkcióját elvesztette, mégis érdemes az iskolában tanulmányozni a működését. Segítségével
kézzelfogható tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek a párhuzamos szelők tétele, valamint a
középpontos hasonlóság területén. Ez az eszköz is segíthet abban, hogy a gyerekek elhiggyék:
az elvont matematika is szólhat valóságos dolgokról.
BEVEZETÉS
A pantográf egymáshoz csuklósan illeszkedő merev lécekből összeállított szerkezet, amellyel
ábrákat lehet középpontosan nagyítani vagy kicsinyíteni (1. ábra) [1]. A kicsinyítésre és
nagyításra is alkalmas másológépek elterjedésével szerepe csökkent, de még mindig
használják például a gravírozó- és marógépek esetében.

1. ábra
A tanításban Magyarországon nem divatos, mégis érdemes foglalkozni vele, mert a
használata közben gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek a középpontos
hasonlóságról.
A PANTOGRÁF ELKÉSZÍTÉSE
Az eszköznek többféle változata van. Mi az iskolában egy interneten talált angol nyelvű
leírás [2] alapján készítettük el a pantográfjainkat. Alapanyagként 3 mm vastag, 15 mm széles
alumíniumléceket használtunk. A megfelelő hosszúságú lécekre a 2. ábra szerint lyukakat
fúrtunk, majd a léceket a 3. ábra szerint összecsavaroztuk a B, C, F és D pontokban. Az A
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ponton egy farostlemezből kiálló hosszú csavarra, mint tengelyre rögzítettük a szerkezetet. Az
E pontba egy filctollat helyeztünk, illetve a C pontbeli csavar alsó felére rajzszöget
erősítettünk, amelynek hegyes vége alkalmas a másolandó ábra vonalainak végigkövetésére.

2. ábra
F

B

A

C

3. ábra
A PANTOGRÁF MŰKÖDÉSE
A pantográf működése igen egyszerű, aki a geometriában jártas, rögtön átlátja, hogy a
párhuzamos szelők tételére épül. A BCDF parallelogramma biztosítja, hogy a lécek
párhuzamosak legyenek, a lyukak pedig úgy helyezkednek el, hogy az ABC illetve a CDE
háromszögek egymáshoz hasonló, egyenlőszárú háromszögek legyenek. Így az A, C és E
pontok biztosan egy egyenesre esnek. Az AC és AE szakaszok hosszának aránya állandó, így
az E pontba helyezett ceruza a C ponttal végigkövetett ábra A pontból középpontosan
nagyított képét rajzolja le. A nagyítás aránya változtatható, attól függ, hogy milyen a BCDF
parallelogramma oldalainak aránya. Az ábrán látható pantográfon a lyukak helyzete arra ad
lehetőséget, hogy kétszeres, háromszoros, négyszeres vagy ötszörös nagyítású ábrát
készítsünk.
A PANTOGRÁF A MATEMATIKAÓRÁN
A pantográfot először a gimnázium tehetséggondozó táborában, a hetedikes-nyolcadikos
csoportban próbáltuk ki. A hetedikes-nyolcadikos gyerekek nem ismerik a párhuzamos szelők
tételét, de már ismerik a parallelogramma tulajdonságait. Esetükben a cél a tapasztalatszerzés,
a pantográf működésének megértése volt, amely előkészítheti a párhuzamos szelők tételének
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mélyebb megértését is. A hetedikes-nyolcadikos gyerekek szívesen kísérleteznek, és nagyon
szeretik a konkrét kérdéseket tartalmazó feladatlapokat. A számukra összeállított feladatlap
megfigyelési, mérési feladatokat tartalmazott. A matematikából tehetséges gyerekekben
megvan a bizonyítás igénye is, ezért megpróbálták megérteni és bebizonyítani, hogy hogyan
is működik a pantográf.
A középpontos hasonlóság tanításakor tizedik osztályban is elővettük a pantográfot egy
nyelvi tagozatos csoportban. Egy duplaórát szántunk az eszköz felfedezésére. A csoportban
voltak gyerekek, akik megértették, és láthatóan élvezték a pantográf geometriáját, és voltak,
akik inkább csak az ábrákban gyönyörködtek.
Minthogy a pantográfok rendelkezésünkre állnak, az iskolában több kolléga is elhatározta,
hogy beilleszti a tanmenetébe.
FELADATOK A PANTOGRÁFFAL
1. feladat





4. ábra
Kövessétek végig a C ponttal (a rajzszöggel) a házikó rajzát! (4. ábra)
Mi történt?
Hányszor nagyobb a kép, mint az eredeti?

2. feladat: Hogyan működik a pantográf?




Mérd meg az AB, BC, BF, CD, FD, DE szakaszok hosszát! Írd rá az ábrára (3.
ábra)!
Milyen síkidomokat határoznak meg ezek a szakaszok?
Mekkora az AC, a CE és az AE szakasz? Állítsd be az AC szakasz hosszát, és
mérd meg, hogy milyen hosszú a CE és az AE! Töltsd ki a táblázatot (1. táblázat)!
1. táblázat

AC
CE
AE

3 cm

5 cm

8 cm
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Mit tapasztaltál?



Igaz-e, hogy az A, C és az E pont mindig egy egyenesbe esik? Miért?



Igaz-e, hogy a pantográf egy 5 cm hosszú XY szakaszról mindig 15 cm-es X’Y’
szakaszt rajzol, akárhogyan is állt az XY szakasz?



Igaz-e, hogy az XY és az X’Y’ mindig párhuzamosak lesznek?



Igaz-e, hogy a pantográf egy PQR háromszögről mindig ugyanolyan, csak háromszor
akkora P’Q’R’ háromszöget rajzol, akárhogyan adtuk is meg az eredeti PQR
háromszöget? Hogyan helyezkednek el egymáshoz képest a háromszögek?
(A háromszögek egybevágóságának egyik esete, amikor az oldalak páronként azonos
hosszúságúak. Ezt a gyerekek már ismerték. Ezzel párhuzamba állították azt a tényt,
hogy itt minden oldal ugyanannyiszorosára nőtt, tehát az új háromszög „ugyanolyan
lett, csak nagyobb”. Minthogy a hasonlóság még nem ismert számukra, ez
megnyugtató válasz volt, igazolva látták az állítást.)



Elhisszük-e, hogy ha egy tetszőleges háromszögről ugyanolyat, csak háromszor
akkorát rajzol a pantográf, akkor mindenféle rajzot a háromszorosára nagyít?
(Az előző feladatok megválaszolása után talán el is fáradtak annyira a gyerekek, hogy
egyöntetűen elhitték az állítást, nem igényeltek precíz bizonyítást.)

3. feladat: Alakítsuk át a pantográfot!
Át tudjuk-e alakítani a szerkezetet úgy, hogy kétszeresre nagyítson? Rajzoljátok le az autót
kétszeres nagyításban (5. ábra)!

5. ábra


Át tudjuk-e alakítani a pantográfot úgy, hogy
o négyszerezzen
o ötszörözzön?
Nagyítsd fel az egeret!



Le tudjuk-e a cicát a felére kicsinyíteni (6. ábra)?
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6. ábra
Át tudjuk-e alakítani úgy a szerkezetet, hogy egy ugyanekkora, csak felfelé szálló
repülőt rajzoljon?

7. ábra


Le tudjuk-e rajzolni a kacsát fejre állítva kétszer ekkorában?



Át tudjuk-e úgy alakítani a pantográfot, hogy a vízilovat ugyanakkorában, csak vele
szemben álló víziló képében rajzolja meg?

Megjegyzés: Az utolsó feladat az egyedüli, ami nem végrehajtható, mert a pantográffal
középpontosan ugyan tudunk tükrözni, de tengelyesen nem.
TAPASZTALATOK
A gyerekek szívesen, lelkesen dolgoztak a pantográffal. A feladatsort a tehetséges
hetedikes-nyolcadikos gyerekekkel végig tudtuk csinálni két óra alatt.
A nagyobb gyerekek érdeklődését is felkeltette a pantográf, meglepődtek, szívesen
„játszottak” vele. Azok a csoportok, ahol műszaki érdeklődésű gyerekek vannak, hajlandóak
voltak erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy megértsék a működését. A kifejezetten humán
érdeklődésű csoportokban inkább annak az élménye erősödött, hogy vannak, akik a
matematikát a hétköznapi életben is tudják használni valamire.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet illeti Gál Györgyöt, aki a pantográfok elkészítésében nyújtott segítséget.
IRODALOMJEGYZÉK
1. http://hu.metapedia.org/wiki/F%C3%A1jl:49961.gif
2. http://www.peter.com.au/articles/pantograph.html
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ETNOMATEMATIKA AZ ÓKORI EURÁZSIAI NÉPEK
DÍSZÍTŐMŰVÉSZETÉBEN
ETHNOMATHEMATICS IN THE ORNAMENTAL ART OF THE
EURASIAN PEOPLE
Bérczi Szaniszló
Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Fizika Intézet, Anyagfizikai Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
Technológia, geometria, anyagtudás szorosan összetartozott az ókori népek iparos
mestereinek életében. Az ismétlődő elemekből fölépülő technológiai vagy díszítőművészeti
alkotások a geometria törvényei szerint tárgyalhatók. Az ókori Eurázsiában számos intuitív
matematikai fölismerést tettek a mesterek a szabályos alakzatokról. Ezeket mutatjuk be
geometriai kapcsolatrendszerükkel cikkünkben. A téma tanítása érdekes lehetőségeket rejt
magában.
BEVEZETÉS
Technológia, geometria, anyagtudás szorosan összetartozott az ókori népek iparos
mestereinek életében is. A geometrikus technológiai vagy díszítőművészeti alkotások
matematikai vizsgálata azon a sajátosságukon alapul, hogy mintázatuk ismétlődő (geometriai
szakkifejezéssel egybevágó) elemekből épül föl, melyeket a készítő mester szabályos
alakzatokba rendezve helyez el. Ezek a szabályosságok a geometria törvényei szerint
tárgyalhatók. Mi a mintákat úgy hozzuk létre, hogy a mintaépítő lépés során mindig csak a
már meglévő elem melletti újabb elemet "keletkeztetjük" (akár egy bélyegzővel). Erre azt
mondjuk, hogy a szimmetria-művelet egy "szomszédsági művelet". Új szemlélettel, lépésről
lépésre, a "szomszédsági művelettel" hozzuk létre a szalagmintát (a szomszédsági művelet a
sík négyféle egybevágósági transzformációja lehet: eltolás, tükrözés, forgatás, csúsztatva
tükrözés – 1. ábra, valamint lehet ezek kombinációja. 2. ábra), és a síkmintázatokat is. A
műveletek sorozatát a szerkezetek rétegzésével folytatjuk. Látni fogjuk, milyen nagy számban
találunk intuitív matematikai fölismeréseket a létrehozott alkotásokban. A mai és régi népek
eme intuitív matematikai tehetségére vezette be Ubiratan D'Ambrosio 1977-ben az
etnomatematika kifejezést. A megismert és tovább épített (pl. színezéssel) szerkezeteket a
csoportelmélet tanításában, és más természettudományos ágak jókedvű, élményszerű
megismertetésében használhatjuk.

1. ábra. Szomszédsági művelet alapján négyféle frízsort építhetünk föl a síkon, ha
megkérdezzük, milyen egybevágósági művelettel generáljuk a sorban következő szomszédot.
A négyféle szomszédsági művelet a sík négyféle egybevágósági transzformációja lehet:
eltolás, forgatás, tükrözés, csúsztatva tükrözés.
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2. ábra. Ha kétféle szomszédsági művelet váltakozhat, akkor egy ötödik változat is létrejöhet:
ez az mg típus. Ezt az ötféle frízsort a következő lépésben megkettőzzük. (Az ábrán lefelé
haladva ismét a t, g, m, 2 mintát látjuk, s legalul foglal helyet az mg típus. A minta csontváza
fölé a Szeged-kundombi avar kori övforgó mintájábal építettünk díszítő mintázatokat.)
A bemutatott frízeket a továbbiakban egységeknek tekintjük. Megkettőzzük őket a
szalagok irányára merőlegesen ható művelettel. (Ez a kettőzés is a sík 4 féle egybevágósági
transzformációját használja: eltolást, tükrözést, forgatást, csúsztatva tükrözést.) A 4 féle
egybevágósággal az öt egység-szalagból 20-féle kettőzött frízt állíthatunk elő. Ókori és
középkori
műveltségi
közösségek
ornamentika-művészetében
több
kettősfrízű
struktúraszerveződést is találtam, melyek benépesítik ezt a táblázatot (3. ábra.).
Az egység-szalagok (alapfrízek) megkettőzését első lépésnek tekintettük a szalagminták
teljes síkra történő kiterjesztésében. A síkon megkezdett kiterjesztést folytathatjuk a
kiindulási egység-szalagokra merőleges irányban (a lehetséges négyféle egybevágóság
mindegyikével). Így olyan mintázatokhoz (alakzatrendszerekhez) jutunk (4. ábra, első 9
mintázata) amelyek - képletesen fogalmazva - az egységszalagokból (alapfrízekből) meg
vannak szőve.
Mátrixelrendezésben mutatjuk be az alapfrízek szövésénél nyert tapétatípusokat (1.
táblázat). Az oszlopok (kiindulási egység-szalagok) és sorok (a kiindulási egység-szalagokra
merőleges irányban generált szalagok) metszéspontjában elhelyezkedő mátrixelemek a
kristálytani jelöléssel adják meg a két szalagminta "szöveteként" előállt síkbeli mintaszerveződést. Az így létrehozott húsz eset között több egyezőt találtunk, hiszen a mátrix (még
befejezetlen formájában) a főátlóra szimmetrikus. Ha kiegészítjük e mátrixot egy olyan utolsó
sorral, amelyben az egység-szalagra merőleges szervezőműveletek az mg típusra jellemzően
fél fordulat és tükrözés váltakozásával építik tovább a síkra kiterjedő egység-szalagot, akkor
egy négyzetes szimmetrikus mátrixhoz jutunk (1. táblázat). E táblázatban három olyan
szerveződés fordul elő (az X-esetek), amely már nem ismétlődő elemeivel alkot
tapétacsoportot, hanem az azokból összeálló kettes vagy négyes molekulákból.
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3. ábra. Balról a griffes-indás avarkori művészetből, jobbra pedig a kelták művészetéből
származó díszítő kettősfrizek láthatók a középen elhelyezett kettősfríz táblázat mellett. A
leletek lelőhelyei a következők: Bal tábla: A leletek lelőhelyei: Griffes-indás avarok a Kárpátmedencében: t – Nagymágocs-Ótompa, (Csongrád m.); g – Mártély, (Csongrád m.); 2 –
Klárafalva, (Csongrád m.); t-2 – Tiszafüred-Majoros, (Szolnok m.); m-t – Csúny, (Moson m.);
m-g – Győr, (Győr-Sopron-Moson megye); m-m – Nemesvölgy, (Moson m.); m-2 –
Óföldeák, (Csanád m.); m-mg – Keszthely, (Zala m.); 2-t – Regöly, (Tolna m.); 2-g –
Tiszafüred-Majoros, (Szolnok m.); 2-2 – Szeged-Kundomb, (Csongrád m.). Jobb tábla:
Kelták Európában: t – Amfreville-sous-les-Monts (Fr); g – Litér, (Veszprém m.); m – Jenisuv
Ujezd (C); 2 – Lisnacrogher (2), Antrim (Í); mg – Stettlen-Deisswil, (Switz.); g-g –
Mullaghmast, (Í); m-m – Waldalgesheim, (D); m-2 – Wisbech, Cambridgeshire (E); m-mg –
Lisnacrogher (2), Antrim (Í); 2-t – St. Jean-sur-Tourbe, Marne (Fr); 2-g – Lough Crew,
Meath, (Írország); 2-m – Jenisuv Ujezd (C). A p2 síkmintázathoz vezető kettősfrízeket a
háttér megfestésével kiemeltük.
Az eurázsiai díszítőművészetben azonban az egyszerű síkbeli mintázatoknál összetettebb
szerkezetek is előfordulnak. Ezeket is levezethetjük a már megismert síkszimmetriamintázatokból. Kétféle esetet vizsgálunk. Az egyikben két független mintázat összetételét
figyelhetjük meg. Az ilyen típusokat a Curie-elvet megfogalmazó francia fizikusról Curietípusúnak neveztük el [1]. A másikban a kétféle mintázat szorosan kapcsolódik egymáshoz, az
egyik a másikból levezethető, mert a színezés során változik meg a mintázat szerkezete. Az
egyik mintázat az, amit a színezés előtti állapotnak tekintünk, a másik a színezéssel
létrehozott alakzatrendszer. A színezés átalakítja a korábbi szerkezet szimmetriáit. Ezeket a
témát részletesen tárgyaló kanadai matematikusról Coxeter-típusúnak [2] neveztük el [1].
A síkbeli összetett mintázatokon a következőt értjük. Olyan az egész síkra kiterjedő
díszítőmintázat (alakzatrendszer) ez, amely szétválasztható két, szintén az egész síkra
kiterjedő alakzatrendszerre. Ha szétválasztható, akkor persze ezekből össze is illeszthető.
Ezeken az összetett mintázatokon tehát egyszerre van jelen legalább kétféle alakzatcsoport.
Ezek olyan alrendszerei (almintázatai) az egész mintázatnak, amelyek megkülönböztethetők
akár a színükkel, akár a belső összekapcsolódásuk módjával.
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4. ábra. A kettősfrízekből megszőhető szimmetriacsoport alapmintázatok táblázata.
Leggyakoribb például az az eset, amikor az egyik almintázat hálózatot képez, míg a másik
almintázat a hálóban elhelyezkedő, vagy a sakktábla „fehér” mezőin található (a rácsrendre
mindig illeszkedő) figurákból áll (5. ábra).

5. ábra. A többféle síkmintázatból rétegzett egyik kínai minta. Jobbra az emeletekre bontott
szerkezetet láthatjuk a sárgával színezett központi napmotívum kiemelésével. Az összetett
szerkezetű kínai mintát a következő „emeletekre” bonthatjuk szét. Legfölső szintre helyeztük
a minta rácsozatát, amit csak néhány vékony szál jelez, de uralkodik a mintázaton a négyzetes
hálózat rendje. A fölülről második szintre került a napsugár arcú virágok csoportja cmm
rendezettséggel. A fölülről harmadik szintre kerültek a főszereplő futó madáralakok,
melyeknek rendje pg. A maradék összetevőket, a „pöttyeket”, amelyek egyes szemcsék
formájában találhatók szétszórva, egy alacsony szimmetriájú p1 mintázatba csoportosíthatjuk.
Tehát a kínai összetett mintán is négy különböző szerkezetet fedezhetünk föl. A hálózatot
alkotó rácsozat rendelkezik a legtöbb szimmetria-művelettel (p4m). A napsugaras arcok cmm
szerkezetűek, a futó madár-alakok pg szerkezetet adnak, míg a pöttyek csak egy p1
rendezettségű mintázatba illenek. Az egész összetett kínai mintázatnak a szerkezeti rendszere
tehát a következő: p4m//cmm//pg//p1. [1].
A síkmintázatok összetettségét színezéssel is megvalósították az ókori népek. Ezt a
szerkezetet azért könnyebb észrevenni, mert a színezés - a szemléletünkben - függetleníthető a
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geometriai alakzattól. (A színes síkszimmetria mintázatokat ezért is fedezték fel korábban, pl.
[2]. A színes síkmintázatoknál az egyik mintázat az, amit a színezés előtti állapotnak
tekintünk. A másik a színezéssel létrehozott alakzatrendszer.
Az Árpád kori honfoglaló magyarok díszítőművészetében jól megfigyelhető a bemutatott
mintaépítés szerkezeti rendszere. Az egyre összetettebb formájú mintaszerveződés kiindulása
egy g típusú fríz vagy egy megkettőzött palmetta-elem. A „lábnyom-szerinti” g típusú szalag
(fríz) tükrözéssel megkettőzött m-g változata is előfordul, főleg szíjvégeken, nyereg- és
íjtegez-csontfaragványokon. A tükröző egyenessel végzett kettőzést folytatva a
tarsolylemezek síkra kiterjedő mintázatához jutunk. További lépés az, hogy a mintázat
szétválik egy hálózatra, és a benne helyet foglaló „pontszerű” minta rácsára.

6. ábra. Mintaszerveződés egyre összetettebb formában. Egy g típusú frízből kiindulva, az mg kettősfrízzel folytatva, majd a tükrözés folytatásával a síkra kiterjedő mintázatához jutunk
(tarsolylemez). Továbbfejlesztés hálózat üregeiben helyet foglaló minta rácsával (ez másféle
hálózati szerkezetű síkszimmetria szerkezettel) Curie-típusú síkszimmetriát alkot. Itt a
gyulafehérvári oszlopon megfigyelhető cmm//cm szerkezet látjuk. Ez a fejlesztési sorozat a
honfoglaló magyarok művészetében is megtalálható.
Az eurázsiai népek művészetének gazdagságát sokan és sokrétűen elemezték, bemutatták.
Egyszerű és összetett, geometrikus díszítő-mintázatokat már az újkőkori épületfalakon és a
szövési kultúrákban is megtaláljuk (Pl. a kisázsiai Chatal Höyükben, vagy a Magyar
Alföldön). Mintegy 4000 évvel ezelőtti leletek vannak Krétáről, a görögöket megelőző
műveltségből (Knosszosz), Kisázsiából (Klazomenai). A Kr. születése előtti 2. évezredben az
andronovói műveltség terjedt el fokozatosan a sztyeppén, majd erre rétegződve a lovasműveltség leletanyaga formált adathorizontokat az összetett síkgeometriai mintázatokból a
régészeti leletek körében (Kul Oba a Krim-félszigeten, Pazirik az Altáj-hegységben, Noin Ula
a Bajkál-tótól délre fekvő xiongnu (hun) királysírokban). E díszítőművészeti, geometriai
tudást is tartalmazó műveltségnek számos eleme sokáig fennmaradt a sztyeppei tájakon élő
népeknél és időben feljön a népvándorlás koráig. A Népvándorlással mozgó népcsoportok:
hunok (xiongnuk), avarok, onogurok, magyarok magukkal vitték más tájakra is e
mintaszerkezeteket. Az eurázsiai leletanyag nagyrészt még földolgozásra vár a geometriai
szerkezetek szempontjából. Reméljük, hogy eljön az idő, amikor a díszítőminta szerkezeti
adatát ugyanolyan értékes információnak tartják majd a régészetben, mint azt, hogy milyen
anyagú a talált eszköz: csont, bőr, fa, réz, bronz, acél, üveg, kerámia.
IRODALOMJEGYZÉK:
1. Bérczi Sz.: Évezredek etnomatematikája az eurázsiai díszítőművészetben. TKTE,
Budapest, 2011.
2. Coxeter H. S. M. Coloured Symmetry, M. C. Escher: Art and Science (szerk. H. S.
M. Coxeter et al.) 15-33. old., North-Holland, Amsterdam, 1986.
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A MEGMARADÓ SEBESSÉG – AVAGY A GYORSHAJTÁS
KÖVETKEZMÉNYEI
REMAINING VELOCITIES – THE RISKS OF FAST DRIVING
Csapodi Csaba
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

ÖSSZEFOGLALÁS
A bemutatott feladat egy hétköznapi szituáció leírásából indul ki: azt vizsgálja, hogy milyen
következményekkel jár, ha a megengedettnél gyorsabban vezetünk. A feladat több
megközelítésben (geometriai, fizikai, számítástechnikai) vizsgálható, ezzel hozzá tud járulni a
tantárgyak közötti kapcsolat erősítéséhez. A feladatot több évfolyamon, különböző képzettségű
diákokkal oldottam-oldattam meg.
BEVEZETÉS
A halálos közúti balesetek leggyakoribb oka a gyorshajtás. Magyarországon a halálos
balesetek mintegy egy harmadának a nem megfelelően megválasztott sebesség az oka.
Feltételezhetjük, hogy ennek a jelenségnek egyik tényezője az, hogy az autót vezető
személyek nincsenek tisztában a gyorshajtás következményeivel. Az autósok nagy része nem
tudja megmondani, hogy milyen kockázattal jár, ha 30 helyett 50 km/h sebességgel hajt egy
kertvárosi övezetben, vagy ha 130 helyett 140 km/h sebességgel halad az autópályán. Nagyon
sok diák középiskolai tanulmányai végén, illetve egyetemi évei alatt szerzi meg a
jogosítványt. Így kézenfekvőnek tűnik a középiskolai matematika vagy fizika órákon a kérdés
vizsgálatával foglalkozni. Az eredmények sokszor megdöbbentik a diákokat, így
feltételezhetjük, hogy a későbbiekben e tudás birtokában óvatosabban vezetnek majd. Egy
olyan feladatot és megoldását mutatok be didaktikai kiegészítésekkel együtt, melynek
végiggondolásával a diákok egyfelől elméleti tudásukat kamatoztathatják gyakorlati feladat
megoldásában, másfelől ezáltal talán biztonságosabb autóvezetővé válnak a későbbiekben.
A FELADAT
Az alábbi feladathoz tartozó iskolai kísérlet ötlete Heinz Böer-től, a MUED alapítójától,
kidolgozása pedig Hans Humenbergertől, a Bécsi Egyetem professzorától származik.
A feladat:
Egy pihenő övezetben, ahol 30 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség, egy autó 30
km/óra sebességgel halad. Megelőzi őt egy másik autó 50 km/óra sebességgel. Egymás mellett
haladnak, amikor előttük egy gyerek kiszalad az úttestre egy elgurult labdáért. A két autó
sofőrje egyszerre kezd fékezni és a két autónak ugyanolyan erős fékei vannak. A lassabb autó
éppen megáll a gyerek előtt. Mekkora „maradék” sebességgel halad ugyanitt a másik autó?
A megoldás vázlatosan:
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Adott v0 sebességről adott b lassulással a megálláshoz szükséges idő kiszámítása: t B 

v0
,
b

v02
1
ebben az esetben a fékút: s B  v 0  t B 
. A v0 sebességről adott b lassulással a fékezés
2
2b
során felírható út-sebesség függvény hozzárendelési utasítása: v  v (s)  v02  2bs . A
„megmaradó sebességet” úgy kapjuk, hogy kiszámítjuk a függvény által felvett értéket ott,
 v02 
v02
2
ahol a lassabb autó megáll: v rem  v ( s B )  v    v 0  2b
 v 02  v 02 , ahol vrem a
2b
 2b 
*
megmaradó sebesség, v (sB) a gyorsabb autó sebessége a lassabb autó féktávolságának végén,
v0 * és v0 pedig a gyorsabb, illetve a lassabb autó kezdeti sebessége. Ebből már kiszámítható,
hogy a feladatban szereplő adatok esetén a megmaradó sebesség 40 km/h.




Ha a reakcióidőt is figyelembe vesszük, akkor hosszabb levezetések után kapjuk, hogy
v rem  v02  v 02  2bt R (v0  v0 ) (b a két autó lassulása, tR pedig a sofőrök reakcióideje), ha
egyáltalán a gyorsabb autó elkezd fékezni ott, ahol a lassabb megáll. Ellenkező esetben
természetesen v rem  v0 .

A MEGOLDÁSI MÓDOK
A feladat megoldásához Humenberger két különböző utat javasol [1]. Ezeket és néhány
ezektől eltérő megközelítési lehetőséget itt most csak röviden vázolok, ugyanis ezek
részletesen meg fognak jelenni a Teaching Mathematics and Computer Sciences (TMCS)
folyóirat számára 2011-ben benyújtott, Vancsó Ödönnel és Komzsik Attilával közösen írt
cikkünkben.
A deduktív út
Humenberger egy három részből álló feladatlap segítségével teljesen a kezdetektől vezetné
el a diákokat a megoldásig lépésről lépésre úgy, hogy magát a feladatot csak az utolsó
feladatlap elején ismertetné a diákokkal. A megoldáshoz a lassuló test út-sebesség
grafikonjának felrajzolásán és az ehhez tartozó függvény hozzárendelési utasításának
meghatározásán keresztül jut el.
A mélyvíz
Humenberger másik javaslata. Eszerint a diákoknak csak a feladatot kell odaadni és utána
hagyni őket önállóan vagy kisebb csoportokban dolgozni.
A harmadik út
Az előző két megközelítés kipróbálása és elemzése után egy harmadik, köztes utat tartok
célravezetőnek: a feladat ismertetése után a diákokkal együtt gondolkozva, az ő elképzeléseik
mentén, a felmerülő kérdések vizsgálatával közösen jutunk el a megoldásig. Ezt kiegészítem
egy kérdőíves felméréssel, amit a diákokkal végeztetek el a feladat megoldása előtt és után,
továbbá megkérem a diákokat, hogy próbálják otthon szüleiknek is elmagyarázni a feladatot
és megoldását. Végül a szülőknek is ki kell tölteniük egy kérdőívet.
A fizikai megközelítés
A testek mozgási energiájának változását vizsgálva is el lehet jutni az eredményhez. Ez a
megközelítés kiemeli a fizika és a matematika közötti összefüggéseket. Előnye, hogy a
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függvénnyel való felírásnál egyszerűbben levezethető (megfelelő kezdeti ismeretekkel),
hátránya, hogy csak a reakcióidő nélküli megoldást adja meg.
A geometriai megközelítés
A feladat megoldásához a lassuló test idő-sebesség grafikonjából is el lehet jutni [2].
Ennek során azt használjuk fel, hogy a test által megtett út a grafikon alatti területtel egyenlő.
Az 1. ábrán v0 a lassabb, v0* a gyorsabb autó kezdeti sebességét, tB a lassabb autó
megállásához szükséges időt jelöli. Ha a két autó által megtett út egyenlő, akkor a lassabb
autóhoz tartozó grafikon alatti derékszögű háromszög és a gyorsabb autó által a t1 időpontig
eltelő idő alatt megtett utat megadó derékszögű trapéz területe egyenlő. Ezekből kiszámítható
t1 és az ehhez tartozó megmaradó sebesség nagysága (vrem). Ennek a módszernek a
segítségével a reakcióidőt figyelembe véve is meg tudjuk oldani a feladatot.

1. ábra
A MEGOLDÁS SZEMLÉLTETÉSE
Megoldásnak nem tekinthető, de a feladat szemléltetésében nagy szerepe lehet a GeoGebra
programmal készített alkalmazásnak.

2. ábra
A program kiszámítja és megjeleníti a megmaradó sebességet különböző – a felhasználó
által szabadon választható – paraméterek (a két autó kezdeti sebessége, lassulás, reakcióidő)
megválasztása után. A 2. ábrán egy konkrét eset ábrázolása látható. A vízszintes tengely az út
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(m), a függőleges tengely a sebesség (km/h) tengelye. A két autó út-sebesség grafikonján jól
látható, hogy az azonos reakcióidő alatt a gyorsabb autó nagyobb utat tesz meg, mint a
lassabb. Ezután kezdenek fékezni, és ahol a lassabb autó megáll (120 méteres fékúttal), ott
olvasható le a gyorsabb autónak a megmaradó sebessége (körülbelül 42,5 km/h).
AZ ISKOLAI KIPRÓBÁLÁS TAPASZTALATAI
Az elmúlt évek során a feladatot három különböző tanulócsoportban volt alkalmam
megoldani. A három esetben eltérő módszert alkalmaztam, az eredmények is ennek
megfelelően voltak eltérőek.
Egy tizenegyedikes fakultációs csoportban 3 órát szántunk a feladat megoldására, a
Humenberger által is javasolt, fent deduktívként említett úton haladva. Különösen motivált és
érdeklődő diákokkal dolgoztam, akik közül többen fizikából is tehetségesek voltak, így nem
okozott gondot a feladat és megoldásának lépésről lépésre történő levezetése. Problémát talán
az jelentett, hogy nem a feladathoz igazítottam a megoldást, hanem a végeredmény
ismeretében a diákokat csak a lépések megtételében segítettem, de nem nekik kellett kitalálni,
hogy merre kell tovább lépni.
Egy tízedikes szakkörön két órában a „mélyvízbe dobás” módszerét is kipróbálhattam. A
diákok – szintén érdeklődő és tehetséges társaság – 2-3 fős csoportokban dolgozhattak, de
nem kaptak semmilyen segítséget tőlem. Arra voltam kíváncsi, hogy önállóan mire jutnak egy
ilyen feladattal. A rendelkezésükre álló idő alatt a diákok egyik csoportja sem ért el
értékelhető eredményt.
A fenti tapasztalatok birtokában egy új módszert dolgoztam ki a feladat bemutatására. Ezt
a módszert érettségi előtt álló tizenkettedikes alaptanterv szerint tanuló, nem különösebben
motivált diákokkal vezettem végig két óra alatt. A módszer lényege, hogy a feladat
ismertetése és a megmaradó sebesség megbecsültetése után a diákok az én vezetésemmel, de
saját maguk alakítják a lépéseket a megoldáshoz vezető úton.
Az elképzelést megtoldottam két másik ötlettel. Az egyik egy rövid kérdőíves vizsgálat a
diákok között a feladat megoldása előtt. A feladat ismertetése után arra kértem őket, hogy
becsüljék meg a „megmaradó sebességet”. Mint várható volt, nagyon alulbecsülték a valódi
értéket, legtöbben 20 km/h-t írtak.
Amikor közöltem velük a valódi értéket, a választ nagy többségük olyan furcsának találta,
hogy érdekelni kezdte őket a jelenség oka, ezt is a kérdőív segítségével mértem fel.
A második óra végén újabb felmérést készítettem, amiből az derült ki, hogy ezek a diákok
alapvetően értették az egyszerűnek egyáltalán nem nevezhető számításokat (a tesztet név
nélkül kellett kitölteni). Másik érdekes eredmény, hogy mintegy két harmad részük a
foglalkozáson elsajátítottak következtében úgy tervezi, hogy óvatosabban fog a későbbiekben
vezetni.
Az utolsó kérdés átvezet a kísérlet második szakaszába. Azt kértem a gyerekektől a
foglakozás elején, hogy azért is figyeljenek nagyon a megoldásra, mert házi feladatképpen
otthon kell szüleiknek ugyanezt elmagyarázni és velük egy hasonló tesztet kitöltetni.
Az így kapott adatokból persze nehéz biztos következtetéseket levonni, hiszen nem
tudhatjuk pontosan, hogy a diákok milyen módon kérdezték meg szüleiket, de annyit azért
megállapíthatunk, hogy a szülők (akik kivétel nélkül mind gyakorló autóvezetők)
pontosabban becsülték meg a megmaradó sebességet, mint a diákok. A gyerekeknek ezután
ismertetni kellett szüleikkel a megoldás vázlatát, majd egy rövid kérdőívet töltettek ki
szüleikkel.
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Ezek kiértékelése után három megjegyzést tehető, természetesen nem figyelmen kívül
hagyva a minta kis elemszámát és nem reprezentatív mivoltát:
1. A szülők nagy része (87%) megértette gyermeke magyarázatát.
2. A szülők nagy része (76%) úgy nyilatkozott, hogy az ismertetett eredmény fényében
óvatosabban fog vezetni a későbbiekben.
3. A szülők nagy része szerint jó, ha a hétköznapi élethez kötődő feladatok (is) szerepelnek
a matematika órákon.
A fentieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy ebben a tanulócsoportban sikeresen oldottuk
meg a feladatot. Meggyőződésem szerint ebben része volt a korábbiaktól eltérő, a folyamatos
interakción alapuló megoldási módnak.
ÖSSZEGZÉS
Összefoglalva elmondható, hogy a „megmaradó sebesség” feladata felkelti a középiskolás
diákok érdeklődését, de a tapasztalatok ezt mutatják, hogy önállóan még a legjobbak sem
képesek megoldani. Így a feladat megoldását célszerű tanári vezetés mellett elvégezni. A
feladat a különböző tantárgyak összekapcsolásán túl a matematika gyakorlati alkalmazására
mutat jó példát a diákoknak, elsősorban középiskolai tanulmányaik vége felé.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Humenberger, H.: Brake application and remaining velocity, First annual
publication of the Comenius Network DQME II., Henn, H.-W. & Meier, S., 6782. oldal, Technische Universität Dortmund, Dortmund, 2008.
2. Komzsik, A.- Vancsó, Ö.: Modeling and motivation, Second annual publication
of the Comenius Network DQME II., Henn, H.-W. & Meier, S., 55-59. oldal,
Technische Universität Dortmund, Dortmund, 2009.
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NAVIGÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATA A
MATEMATIKATANÍTÁSBAN
USE OF GPS RECEIVERS IN MATHEMATICS TEACHING
Gubo István
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Matematika és Informatika Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
A cikk célja bemutatni, miképpen lehet alkalmazni navigációs készülékeket az általános
iskolás matematikatanításban. Röviden ismertetjük a GPS felépítését és a helymeghatározás
geometriai elvét, majd rátérünk egy magyarországi általános iskolákban kipróbált, a témával
kapcsolatos foglalkozás bemutatására.
BEVEZETÉS
A GPS (Global Positioning System = Globális Helymeghatározó Rendszer) egy olyan
mesterséges holdakon alapuló navigációs rendszer, amelyet az USA Védelmi Minisztériuma
kezdett fejleszteni az 1970-es évek elejétől. A rendszer eredetileg katonai célokat szolgált, ám
2000. május 2-tól egy kongresszusi határozat lehetővé tette annak polgári célú felhasználását
is. Napjainkban a GPS a gazdaság számos ágazatában használatos, s egyre fontosabb szerepet
kezd betölteni az egyén hétköznapi életében is.
A GPS STRUKTÚRÁJA
A GPS segítségével a földfelszín bármely pontján tetszőleges időpontban, az időjárástól
függetlenül gyorsan és pontosan meghatározhatók a navigációhoz szükséges adatok: a
pillanatnyi tartózkodási hely, a pillanatnyi sebesség és a pontos idő. A rendszer három
szegmensből tevődik össze: űrszegmens, vezérlőszegmens és felhasználói szegmens [1].

1. ábra. A GPS műholdak elhelyezkedése a keringési pályákon [2].
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Az űrszegmens 24 műholdból áll, amelyek a fölfelszín felett 20200 km magasságban 6
darab, közel kör alakú pályán keringenek (mindegyik keringési pályán 4 műhold található).
Az egyes pályasíkok az Egyenlítő síkjával 55°-os szöget zárnak be. Az azonos pályán keringő
műholdak egymással nem 90°-os, hanem rendre 30°, 105°, 120° és 105°-os szöget zárnak be.
Ennek eredményeként a földfelszín bármely pontjából legalább 4 (legfeljebb 12) műhold
mindig észlelhető. Mivel a GPS rendszerben a pontos időnek rendkívül fontos szerepe van,
minden műholdon 4 atomóra (2 cézium és 2 rubídium) található. A műholdak ezen kívül fel
vannak szerelve tápegységekkel és napelemekkel, fedélzeti számítógéppel, műholdközi és
földi kommunikációs egységekkel, valamint pályakorrekciós hajtóművel.
A műholdak jelet sugároznak, amely a következő összetevőkből áll: két jelvivő hullám (L1,
L2), két digitális kód (a pontosabb P, valamint a kevésbé pontos C/A kód) és a navigációs
üzenet. Az L1 jelvivő hullám mindkét digitális kóddal, valamint a navigációs üzenettel van
modulálva, míg az L2 hullám csak a P-kóddal és a navigációs üzenettel [1]. A navigációs
üzenet adatokat tartalmaz a műhold pontos helyéről az idő függvényében, a műhold
állapotáról, korrekciós adatokat az időbeállításra és a légköri terjedési viszonyokra
vonatkozóan, valamint hozzávetőleges adatokat a többi műhold helyéről (almanach) [1].
A vezérlőszegmens központi vezérlőállomásból (Colorado Springs, CO), 5
monitorállomásból (Hawaii, Colorado Springs, Ascension Island, Diego Garcia és Kwajalein
Island), 3 földi antennából (Ascension Island, Diego Garcia és Kwajalein Island), valamint
egy tartalék földi antennából áll (Cape Canaveral).

2. ábra. A vezérlőszegmens állomásainak elhelyezkedése [1].
A vezérlőszegmens legfontosabb feladata a műholdak működésének folyamatos figyelése,
a pályaadatok folyamatos mérése, a műholdakon tárolt adatok folyamatos frissítése, a
műholdak atomóráinak szinkronizálása, a pontos idő beállítása, a navigációs üzenettár
frissítése és a helymeghatározáshoz szükséges korrekciós adatok (időjárási adatok, az
ionoszféra állapotjellemzői) gyűjtése és továbbítása a műholdak felé [2].
A felhasználói szegmenst a GPS vevőkészülékek alkotják. A pontos helymeghatározáshoz
a GPS vevőkészülék a pontos időt, valamint a műholdak pillanatnyi helyzetét használja meg.
A kétdimenziós helymeghatározáshoz (földrajzi szélesség és hosszúság) elegendő 3 műhold
pillanatnyi helyzetét ismerni, míg a háromdimenziós helymeghatározáshoz (földrajzi
szélesség és hosszúság, tengerszint feletti magasság) szükséges egy negyedik műhold is.
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Fontos feltétel, hogy a GPS vevőkészülék szabad rálátást igényel a műholdakra, azaz zárt,
fedett területeken (alagút, épületek belseje) nem képes helymeghatározásra.
A HELYMEGHATÁROZÁS GEOMETRIAI ELVE
A műholdas helymeghatározás a GPS vevőkészülék (felhasználó) az észlelt műholdaktól
való távolságának pontos meghatározásán alapul.
Ha ismerjük egy adott műholdtól való pontos távolságunkat (r), akkor valahol biztosan
rajta vagyunk azon a gömbfelületen, amelynek középpontja egybeesik a műhold
középpontjával, sugara pedig r. Ha két műholdtól való pontos távolságunkat ismerjük, akkor
valahol a két gömbfelület metszetén, azaz egy körvonalon helyezkedünk el. Ha három
műholdtól való pontos távolságunkat ismerjük, akkor valahol a három gömbfelület metszetén,
azaz két pont közül az egyiken helyezkedünk el. A két pont közül az egyik valahol a
világűrben vagy a Föld belsejében helyezkedik el, azaz kizárható, a másik pedig megadja a
pontos helyünket a Föld felszínén.
A GPS VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATA A MATEMATIKATANÍTÁSBAN
A 2011-es évben az MTA Domus Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíj keretén belül
alkalmam nyílt két hónapos kutatói időszakot eltölteni az ELTE TTK Matematikatanítási és
Módszertani Központjában, amely során GPS vevőkészülékek matematikaoktatásban való
alkalmazásának lehetőségeivel foglalkoztam. A vizsgálatba a bajai Eötvös József Főiskola
Gyakorló Általános Iskolája (11 tanuló) és a budapesti Mustármag Keresztény Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium (9 tanuló) 7. évfolyamának tanulói kapcsolódtak be. A
tanulóknak elméleti és gyakorlati foglalkozásokat tartottam az alábbi feladatok elvégzésével:
1. Elméleti rész (tantermi foglalkozások – egyéni és csoportos):
 néhány alapismeret felelevenítése (hosszmértékek, méretarány, földrajzi hosszúság
és szélesség, földrajzi koordináták),
 a GPS rendszer működési elvének ismertetése,
 a GPS vevőkészülék használatának bemutatása.
2. Gyakorlati rész (szabadtéri foglalkozások – csoportos):
 GPS vevőkészüléket igénylő feladatok végrehajtása a szabadban (az égtájak pontos
beazonosítása, egy kiválasztott pont földrajzi koordinátájának meghatározása, egy
kiválasztott objektum egy adott ponttól mekkora távolságra található, egy adott
terület kerületének meghatározása),
 geocaching játék az iskola környékén (ismert koordinátájú pontokhoz történő
navigálás, valamint ismert koordinátájú pontokon elrejtett kisméretű dobozok
keresése).
A gyakorlati foglalkozásokon a tanulók csoportokban dolgoztak. Egy csoportot 2-4 tanuló
alkotott, mindegyik csoport kapott egy GPS vevőkészüléket (összesen 5 db állt
rendelkezésre). A foglalkozások első részében a tanulók megtanulták kezelni a GPS
vevőkészülék legfontosabb funkcióit (a vevőkészülék pontosságának megtekintése, váltás a
térkép és az iránytű nézet között, útvonalpont kijelölése, szerkesztése és törlése). Ezután a
csoportok megkapták a feladatokat, s elkezdték a munkát. A foglalkozások során minden
tanuló feladatlapot töltött ki, amelyen az általuk meghatározott adatokon és számítási
eredményeken kívül visszajelzést is adtak arról, hogyan érezték magukat a foglalkozások
során, milyen új ismeretekre tettek szert, mi volt számukra a legérdekesebb illetve legkevésbé
érdekes.
Az alábbiakban bemutatok egy feladatot, amelyet bajai tanulóknak tűztem ki: GPS
vevőkészülék segítségével határozd meg a Vonatkert kerületét!
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A feladat úgynevezett útvonalpontok (Waypoint) segítségével könnyen elvégezhető. Az
útvonalpont olyan pont, amelynek földrajzi koordinátáit elmentjük a GPS vevőkészülék
memóriájába, s így ehhez a ponthoz később bármikor vissza tudunk navigálni. Egy adott
útvonalponthoz való navigálás során a GPS vevőkészülék mutatja az útvonalpont távolságát a
pillanatnyi helyünktől.
Álljunk tehát a park egyik sarkába (pl. északkeleti), és mentsük el ennek a helynek a
földrajzi koordinátáit útvonalpontként (UP01 – N46 11.203 E18 57.430).

3. ábra. Az UP01 útvonalpont helyzete a térképen.
Ezt követően sétáljunk át a park délkeleti sarkába úgy, hogy a GPS vevőkészülékkel az
UP01 útvonalponthoz navigálunk. A délkeleti sarok felé haladva a távolság növekedni fog,
hiszen távolodni fogunk az UP01 ponttól. Elérve a park sarkát álljunk meg és olvassuk le és
jegyezzük fel a GPS vevőkészülék által mutatott értéket (179 m).
Most mentsük el a délkeleti sarok földrajzi koordinátáit útvonalpontként (UP02 – N46
11.118 E18 57.495). Átsétálva a park délnyugati sarkába, határozzuk meg a távolságot az
előbb ismertetett módon (89 m).
Ha készen vagyunk, mentsük el a délnyugati sarok földrajzi koordinátáit útvonalpontként
(UP03 – N46 11.094 E18 57.435). Sétáljunk át a park északnyugati sarkába, miközben a GPS
vevőkészülékkel az UP03 útvonalponthoz navigálunk, majd olvassuk le a távolságot (182 m).
Újabb útvonalpont elmentésére nincs szükség, hiszen a GPS vevőkészüléket átállítva az UP01
útvonalponthoz történő navigációra, egyszerűen meghatározható a hiányzó távolság (97 m)
A négy mérési adat ismeretében könnyen kiszámítható a park kerülete: 547 m. Ne feledjük,
hogy ez az érték csupán hozzávetőleges, függ a GPS vevőkészülék aktuális pontosságától.
Ideális esetben a pontosság 3-5 m, azonban különböző, a műholdak észlelését zavaró
tényezők (magas épületek, fák lombozata, stb.) ezt negatívan befolyásolhatják (akár 15-20 m).
A GPS vevőkészülék aktuális pontossága leolvasható a műholdak aktuális helyzetét ábrázoló
oldalon.
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4. ábra. Az UP01, UP02 és UP03 útvonalpontok helyzete a térképen.
BEFEJEZÉS
A GPS vevőkészülékek matematikatanításban való használata megköveteli a szabadtéri
foglalkozásokat, amelyek alapos és pontos előkészítést igényelnek. A foglalkozások
megtartása előtt ajánlott terepszemlét tartani, hiszen a helyszín sajátosságaival befolyásolhatja
a tanulóknak kitűzendő feladatokat. Ekkor be lehet mérni a fontosabb objektumok, valamint
az elrejtett dobozok földrajzi koordinátáit is.
A foglalkozások során kapott tanulói visszajelzések alapján elmondható, hogy a navigációs
készülékek iskolai oktatásban történő használata komoly lehetőségeket rejt magában. A
kitöltött feladatlapokon a tanulók kivétel nélkül pozitív visszajelzéseket adtak, megerősítve
ezzel a GPS vevőkészülékkel való munka jelentős motiváló hatását. A tanulók gyorsan
elsajátították a készülékek kezelését, s ügyesen elvégezték a kitűzött matematikai feladatokat
is. Több tanulótól kaptam olyan visszajelzést, hogy „bárcsak minden matematikaóra ilyen
lenne!”
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet fejezem ki az MTA Domus Hungarica Scientiarum et Artium
kuratóriumának, amely támogatásával lehetővé tette e dolgozat létrejöttét.
IRODALOMJEGYZÉK
1. El-Rabbany, A.: Introduction the GPS – The Global Positioning System. Artech
House Inc., Boston, MA, 2002.
2. Hegarty, Ch. J., Kaplan, E. D.: Understanding GPS: principles and applications.
Artech House Inc., Boston, MA, 2006.
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ÖSSZETETT HÁLÓZATOK OKTATÁSA A CXNET
PROGRAMMAL
TEACHING COMPLEX NETWORKS WITH THE CXNET
PROGRAM
Horváth Árpád
Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ, Székesfehérvár

ÖSSZEFOGLALÁS
A tudomány több területén fordulnak elő nagy gráfokként ábrázolható rendszerek, melyek
tulajdonságai jelentősen eltérnek a véletlen gráfokétól. Ezeket összetett hálózatoknak
nevezzük. Az összetett hálózatok fogalmai és vizsgálati módszerei jogosultságot nyertek
többek között az egyes fehérjék és gének szerepének meghatározásában, az agy felépítésének,
az internet sérülékenységének és a fertőzések terjedésének vizsgálatában. Hogy könnyen
lehessen vizsgálni ilyen hálózatokat akár a közép- vagy felsőfokú oktatásban is,
kifejlesztettünk egy cxnet nevű szoftvert, mely lehetővé teszi, hogy interaktív módon, vagy
további program írásával létrehozzunk, vizsgáljunk hálózatokat. Az előadás során ismertetjük
a szoftver használatát, különös tekintettel a program nemrég kifejlesztett részére, mely
lehetőséget ad előre megadott tulajdonsággal rendelkező hálózatok generálására.
BEVEZETÉS
Az összetett hálózatok tudománya az 1990-es évek második felétől jelentős
interdiszciplináris tudományterületté nőtte ki magát. Ezt több biológiai, információs, technikai
és szociológiai hálózat teljes vagy részleges feltérképezése, a növekedésüket befolyásoló
törvényszerűségek felismerése [1,2], és tulajdonságaik gyakorlati következményeinek
felismerése tette lehetővé [3,4].
Az általunk fejlesztett cxnet programcsomag a Python programozási nyelvhez [5] tartalmaz
két modult, melyek az alapját képező igraph [6] és pylab modulok segítségével lehetőséget
adnak a nagy hálózatok (gráfok) vizsgálatára. A szerző a cxnet használatával
informatikushallgatók egy szabadon választható tárgyának keretében oktat az Óbudai
Egyetemen egy olyan gépteremben, ahol a gépeken Debian GNU/Linux operációs rendszerek
is futnak.
A CXNET TELEPÍTÉSÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL
A csomagot rendszeresen Linux rendszereken (Ubuntu 11.04, Debian 6.0) teszteljük, de
legtöbb lehetősége Windows rendszer alatt is működik. A cxnet teljes körű angol nyelvű
dokumentációja (használat és telepítés) és némi magyar nyelvű segítség megtalálható a
http://arek.uni-obuda.hu/cxnet oldalról kiindulva.
A cxnet legtöbb lehetősége az igraph nevű C-ben írt függvényeket hívogató, gyors
hálózatvizsgáló modulra épül. A grafikonok (például eloszlásfüggvény) kirajzolásához a
cxnet a pylab modult használja, melyhez a matplotlib és a numpy csomagok telepítése
szükséges. A csomagfüggőségi hálózat létrehozásához a Python apt modulja szükséges. Az
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interaktív használat során a legkellemesebb felületet tapasztalataink szerint az ipython
parancsértelmező szolgáltatja.
A tárgy oktatásához tanmenetet dolgoztunk ki hozzá kapcsolódó programozási
feladatokkal, és a tananyag számonkérésére interneten elérhető teszteket a Moodle rendszeren
belül. Szerencsére több kiváló összefoglaló cikk szabadon elérhető angol nyelven [7-9]. A
terület jó összefoglalását találhatjuk Mark Newman: Networks című könyvében [10].
Az érdeklődés felkeltésére kiválóan alkalmas Barabási Albert-László Behálózva című
ismeretterjesztő könyve [11], és a Mindentudás Egyetemének hálózatokkal kapcsolatos
előadásai, melyek a http://arek.uni-obuda.hu/cxnet oldalon összegyűjtésre kerültek. Ezen az
oldalon további, az oktatásban jól felhasználható információk és rövid magyar nyelvű videók
találhatóak a Pythonról, a cxnetről, az igraph-ról, és a pylabról.
A CSOMAGFÜGGŐSÉGI HÁLÓZAT ÉS A FOKSZÁMELOSZLÁS
A cxnet csomag két Python programokban használható modult tartalmaz. Ebben és a
következő szakaszban megmutatjuk a két modul néhány lehetőségét.
A cxnet modulban létrehozhatóak például a deb szoftvercsomag-fájlokat használó Linux
terjesztésekben (Debian, Ubuntu) a csomagok függőségi hálózata, betölthetőek fájlokból
egyéb hálózatok, és megvizsgálható azok fokszámeloszlása.
A Linux rendszerek többsége előre fordított szoftvercsomagokat használ a programok
telepítéséhez. Ezek a szoftvercsomagok tipikusan internetes tárolókban találhatók a róluk
szóló információkkal együtt: jelen pillanatban milyen csomagok érhetőek el a tárolókban, és
melyik csomag telepítéséhez melyik másik csomagokat szükséges telepíteni, azaz más szóval
melyik másik csomagoktól függ. A cxnet csomag képes ezekből az információkból nagyjából
10 másodperc alatt egy hálózatot létrehozni, mely hálózatot korábban részletesen elemeztünk
[12,13]. A cxnettel készült például az alábbi ábra a vim szövegszerkesztő csomagjának
közvetlen környezetéről. Látható, hogy maga a vim közvetlenül függ a libc6 csomagtól, de a
vim a libncurses5 csomagon keresztül közvetve is függ a libc6 csomagtól. Az 1. ábra
jobboldalán ábrázoltuk a hálózat fokszámeloszlását, azaz, hogy a csúcsok hány százaléka
rendelkezik egy adott fokszámmal.

1. ábra. A bal oldali ábrán a vim csomag látható középen pirossal, a tőle függő csomagok
balra (kék), és azok, amelyektől a vim csomag függ, jobb oldalon (sárga).A jobb oldali
ábrán a csomagfüggőségi hálózat fokszámeloszlása látható logaritmikus binneléssel (kék
szakaszok), valamint egy -2,35-ös kitevőjű hatványfüggvény (szaggatott vonal).
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Az ábrán szaggatott vonallal egy -2,35-ös kitevőjű hatványfüggvény látható, melynek
egyenese jó közelítéssel párhuzamos az eloszlásfüggvénnyel 10-nél nagyobb értékekre, tehát
a csomagfüggőségi hálózatot joggal tekinthetjük hatványfüggvény eloszlásúnak, más néven
skálafüggetlen hálózatnak.
AZ MFNG HÁLÓZATGENERÁLÓ MODUL
A cxnet csomag másik modulja egy úgynevezett multifraktálokon alapuló módszer
megvalósítása [14], amellyel egy előre megadott tulajdonságú hálózathoz egyre közelebb és
közelebb kerülünk. A hálózat csúcsai között a kapcsolódás valószínűségét egy kapcsolódási
mérték adja meg. Ezt egy egyszerűbb mértékből, az úgynevezett generáló mértékből kapom
meg. A generáló mértékben m-szer m darab pij-vel jelölt valószínűség található, melyet egy
mxm-es mátrix elemeinek tekinthetünk. A mértéket a Descartes-féle koordinátarendszer
[0,1)x[0,1) egységnégyzetén definiáljuk. Annak mindkét tengelyét m részre osztjuk úgy, hogy
az osztópontok mindkét tengelyen azonosak, ezáltal m-szer m darab kis téglalapot kapunk.
Ezekhez a téglalapokhoz rendeljük a fenti valószínűségeket.
A generáló mértékből úgy kaphatjuk meg a kívánt n csúccsal rendelkező hálózatot, hogy
először egy itt nem részletezett módszerrel egy hozzá hasonló, csak több téglalapból álló
mértéket, az úgynevezett kapcsolódási mértéket hozunk létre belőle. Majd minden csúcsához
egy véletlen számot rendelünk a [0,1) intervallumból egyenletes eloszlással, majd minden
egyes csúcspár esetén megnézzük, hogy a két véletlen szám által meghatározott
koordinátákban milyen valószínűség szerepel a kapcsolódási mértékben, és ezzel a
valószínűséggel élt húzunk a két csúcs között.
Hogyan kapjuk meg a kívánt hálózat generáló mértékét? A program először egy olyan
generáló mértékkel kezd, amelyben mindkét tengely m egyenlő részre van osztva, és minden
valószínűség megegyezik. Ezután a generáló mértéket elkezdjük módosítgatni, és megnézzük,
hogy hogyan változtak a tulajdonságai, mennyivel került közelebb az elérni kívánthoz. Ehhez
egy energiafüggvényt definiálunk úgy, hogy mennél jobban közelít a hálózat tulajdonsága a
kívánt hálózatéhoz, annál kisebb legyen az energiája a generáló mértéknek. A módosítás
lépéseiben a program felváltva változtatja a generáló mérték valószínűségeit, illetve az
oldalak osztópontjait. A módosítás után az új generáló mértéket elutasítjuk, vagy elfogadjuk,
az első esetben az előzőleg elfogadott mértékkel, utóbbi esetben az új generáló mértékkel
ismételve a lépéseket.
Mikor fogadjuk el a kapott generáló mértéket? Erre a Metropolis-algoritmust alkalmazzuk.
Ha a kapott generáló mérték energiája kisebb lesz az előzőnél, akkor mindenképpen
elfogadjuk. Egyéb esetben még egy paramétert figyelembe veszünk a döntésnél, egy
hőmérsékletnek nevezett T értéket. Ezt az értéket a generálás során folyamatosan csökkentjük,
két lépésenként adott, 1-nél kisebb számmal szorozva. A lépéseket egy adott hőmérséklethatár
eléréséig folytatjuk. Ha az új generáló mérték (E’) energiája nagyobb, mint a pillanatnyilag
elfogadotté (E), akkor

valószínűséggel elfogadjuk, 1-P(T) valószínűséggel elutasítjuk. A generálás során tehát a
hőmérsékletet csökkentve változtatjuk a generáló mérték tulajdonságait, és a fenti algoritmus
szerint elfogadjuk vagy elutasítjuk a kapott mértéket. Ezt sokszor megismételjük egyre
csökkenő hőmérsékletértékkel, így a kapott generáló mértékhez tartozó hálózat közelít a
kívánt tulajdonságú hálózathoz. A generáló mértékből bármikor létrehozhatunk egy hálózatot
a kapcsolódási mértéken keresztül, de a hálózat létrehozására nincsen szükség a generálás
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lépései során, az energia és a hálózat várható tulajdonságai kiszámíthatóak, ha ismerjük a
generáló mértéket, az iterációk K számát és a hálózat csúcsainak n számát.
Az 2. ábra bal grafikonja egy generálás kezdeti és végső fokszámeloszlását ábrázolja. A
megcélzott tulajdonság egy hatványfüggvény fokszámeloszlás volt, mely a kétszer
logaritmikus skálán a szaggatottal jelölt egyenes. Mindkét ábrán jól látható, hogy a kezdeti
fokszámeloszláshoz képest a generálás végén jóval közelebb került a hálózat a kívánt
fokszámeloszlásúhoz.

2. ábra. A baloldali ábrán a fokszámeloszlás látható egy generálás kezdetén és végén. A
céleloszlást kék pontozott vonal, a kezdeti generáló mértékből származó fokszámeloszlást
piros pontozott vonal jelzi, a kapott eloszlást a szaggatott vonal. A különálló nagyobb pöttyök
a kezdeti és végső generáló mértékből létrehozott egy-egy konkrét hálózat fokszámeloszlását
jelölik. A jobboldali ábrán az energia változása látható a generálás során, a vízszintes
tengelyen a lépés sorszáma, a függőlegesen az aktuális generáló mérték energiája látható.
ÖSSZEFOGLALÁS
Úgy gondoljuk, hogy a hálózatok vizsgálatának módszereit érdemes oktatni a felsőoktatás
informatikával, biológiával, fizikával és matematikával kapcsolatos területein. A cxnet és az
igraph alkalmasak a hálózatok jellemzőinek bemutatására. A hálózatok vizsgálatának egyes
területei akár középiskolai szakkörökben is elvégezhetőek.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet szeretném kifejezni
Trócsányi Zoltánnak a cxnet fejlesztésével kapcsolatos konzultációkért
Nepusz Tamásnak az igraph használatában nyújtott segítségéért
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A MATEMATIKA NAGY PROBLÉMÁIRÓL A
KÖZÉPISKOLÁBAN
ON GREAT PROBLEMS OF MATHEMATICS IN
SECONDARY SCHOOLS
Kosztolányi József
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Bolyai Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
A dolgozatban olyan elemi módon tárgyalható feladatok, problémák és bizonyítások
találhatók, amelyek a matematika két megoldatlan (Goldbach-sejtés; többszörösen tökéletes
számok halmazának végessége, avagy végtelensége) és egy megoldott (Fermat utolsó tétele),
tudományos szempontból jelentős problémájához kapcsolódnak. Célunk annak illusztrálása,
hogyan lehet a nagy problémákat „közelebb vinni” a tehetséges és érdeklődő diákokhoz.
BEVEZETÉS
A matematikai tehetséggondozás egyik fontos részfeladata, hogy a matematikáról mint
tudományról is reális képet alakítsunk ki az érdeklődő diákokban. Ennek egyik lehetséges
módja, hogy a középiskolai ismereteket nem, vagy alig meghaladó eszközöket igénylő,
tudományos szempontból jelentős megoldott vagy megoldatlan problémákhoz kapcsolódó
feladatokat, problémákat oldjunk meg a tanulókkal közösen.
I. KÉT KÉRDÉS A GOLDBACH-SEJTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN
Christian Goldbach (1690-1764) egy 1742-ben Eulerhez írt levelében tapasztalatai
alapján a következő sejtést fogalmazta meg:
Bármely 2-nél nagyobb páros szám előáll két prímszám összegeként.

1. ábra. Christian Goldbach
Ez ma is a matematika egyik „legnépszerűbb” megoldatlan problémája. Némi
matematikatörténeti bevezető után feltehető a diákoknak következő két kérdés:
(1) Mely pozitív páros számok állnak elő két páros összetett szám összegeként?
(2) Mely pozitív páros számok állnak elő két páratlan összetett szám összegeként?
Megoldás: Az (1) kérdés nagyon egyszerű, viszont a (2) kérdés már igényel némi
vizsgálódást.
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(1) Könnyen látható, hogy 2, 4 és 6 nem áll elő, viszont 8  4  4 ; 10  4  6 ;
12  6  6  4  8 . Ezek alapján általánosíthatunk: Ha n  8 páros szám, akkor n  4  n  4 
egy megfelelő előállítás.
(2) Szisztematikus próbálkozással a következőket kapjuk:
 Nem kapunk megfelelő felbontást 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 esetén, de 18  9  9 .
 Nincs jó felbontás 20 és 22 esetén, de 24  9  15 .
 26-ra és 28-ra nincs megfelelő felbontás, de 30  9  21 .
Tapasztalat, sejtés: 18-tól kezdve a 6-tal osztható páros számokra van jó felbontás.
A sejtés bizonyítása: A konkrét példákból kiindulva n felírható a következőképpen:
n  6k  9  3  2k  3 .
A második tag összetett szám, ha 2k  3  1 , azaz ha k  2 , n  12 .
Ezzel a sejtést bebizonyítottuk.
Az eddigi tapasztalatok befolyásolják a további vizsgálódások módszerét. Nevezetesen:
1. A páros számokat 6-os maradékaik alapján célszerű csoportosítani, és ezeket a csoportokat
célszerűnek tűnik külön vizsgálni.
2. A felbontás egyik tagja alkalmas konkrét szám lehet az egyes csoportokon belül. (6-tal
osztható páros számok esetén ez a konkrét szám a 9.)
Ezek alapján, konkrét esetek vizsgálata után megfogalmazhatók az általános sejtések a másik
két csoportra (maradékosztályra) is:
Ha n  6k  2 , akkor egy felbontás megvalósítható a következőképpen:
n  6k  2  35  3  2k  11 .
Ez megfelel, ha 2k  11  1 , azaz ha k  6 , n  38 . Tehát 44-től kezdve minden 6-tal osztva
2 maradékot adó páros számra van megfelelő felbontás.
Ha n  6k  4 , akkor egy lehetséges felbontás:
n  6k  4  25  3  2k  7  .
Ez megfelel, ha 2k  7  1 , azaz ha k  4 , n  28 . Ez azt jelenti, hogy 34-től kezdve minden
6-tal osztva 4 maradékot adó páros számra van megfelelő felbontás.
Összefoglalva: Ha n 38-nál nagyobb páros szám, akkor felbontható két páratlan összetett
szám összegére. A 40-nél kisebb páros számok közül a következőkre van jó felbontás: 18, 24,
30, 34, 36.
II. TÖBBSZÖRÖSEN TÖKÉLETES SZÁMOK
Közismert, hogy az n pozitív egész szám tökéletes szám, ha S n   2n ( S n  az n pozitív
egész pozitív osztóinak összege.). Ezt a fogalmat Marin Mersenne (1588-1648)
általánosította.

2. ábra. Marin Mersenne
Definíció: Az n pozitív egész szám k-szorosan tökéletes szám, ha S n   k  1  n , ahol k
pozitív egész szám.
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Példák: A 120 és a 672 kétszeresen tökéletes számok, ugyanis S 120   3  120  360 és
S 672  3  672  2016 . A 2178540  2 2  3 2  5  7 2  13  19 háromszorosan tökéletes szám.
Jelölje Tk a k-szorosan tökéletes számok halmazát.
Megoldatlan problémák:
1. Az  Tk halmaz véges vagy végtelen?
kN 

2. Van-e páratlan eleme az

T

halmaznak?

k

kN 

Jelenleg k  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 esetére ismerünk k-szorosan tökéletes számokat.
Elemi módon, S n  multiplikativitását felhasználva bizonyíthatók a következő tételek:
(1) Ha n  T2 és nem osztható 3-mal, akkor 3n  T3 .
(2) Ha 3n  T4l 1 és n nem osztható 3-mal, akkor n  T3l 1 .
(3) Ha n  T2 és osztható 3-mal, de nem osztható 5-tel és 9-cel, akkor 45n  T3 .
(4) Ha n  T4 , akkor n-nek legalább hat különböző prímosztója van.
(1)-et és (4)-et bizonyítjuk itt, (2) és (3) bizonyítása (1) bizonyításához hasonlóan történik.
Bizonyítás:
(1) Mivel n  T2 , ezért S n   3n . n és 3 relatív prímek, ezért
S 3n   S 3  S n   4  S n   4  3n  .
(4) Ha n  p11  p 2 2  ...  p k k , akkor a feltétel:
p  k 1  1
p11 1  1 p 2 2 1  1

 ...  k
 5  p11  p 2 2  ...  p k k .
p1  1
p2  1
pk  1
Osszunk n-nel:

 

p1  p11
p1  1

1

 

p 2  p 2 2

p2  1

1

 

p k  p k k
 ... 
pk  1

1

 5.

A bal oldalt felülről becsülhetjük, ha a tényezők számlálóinak második tagját elhagyjuk.
p
p1
p
 2  ...  k  5
p1  1 p2  1
pk  1

 n 
Az egyenlőtlenség bal oldalának tényezői az 
 szigorúan csökkenő sorozat tagjai, ezért
 n 1
a szorzat akkor a legnagyobb, ha az első k darab prímet vesszük a prímek növekvő
sorozatából. Az első öt prím esetén
2 3 5 7 11 77
    
 5,
1 2 4 6 10 16
ezért n-nek legalább hat különböző prímosztója van.
III. FERMAT UTOLSÓ TÉTELE (FLT)
Fermat utolsó tétele: Ha n  3 pozitív egész, akkor az
xn  yn  zn

(1)

egyenletnek nincs pozitív egészekből álló x, y, z megoldása.
Pierre de Fermat (1601-1665) híres sejtését Andrew Wiles (1953-) 1995-ben véglegesen
bebizonyította. A sejtés közel 350 éves története során nagyon sokan próbálkoztak a
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bizonyítással, többek között Leonhard Euler (1701-1783) is. A végtelen leszállás módszerére
alapozó sikertelen bizonyítása tanulságos lehet érdeklődő középiskolásoknak is.

3. ábra. Pierre de Fermat

4. ábra. Leonhard Euler

5. ábra. Andrew Wiles

Euler próbálkozása FLT bizonyítására:
Ha n 2-nél nagyobb pozitív egész, akkor n  km , ahol k  4 , vagy k páratlan prím.
Ha FLT nem igaz valamely 2-nél nagyobb n-re, akkor, mivel az (1) egyenlet

x   y   z 
m k

m k

m k

alakba írható, ezért nem igaz k-ra sem. Az n  4 esetről Euler már tudta, hogy igaz rá FLT,
ezért elegendő volt vizsgálnia azt az esetet, amikor n páratlan prím. Tegyük fel tehát, hogy
FLT nem igaz valamely páratlan prím n esetén. Legyen tehát
(2)
an  bn  cn ,
ahol n páratlan prím, a, b, c pedig relatív prím pozitív egészek úgy, hogy a és b páratlan, c
páros. (A Tisztelt Olvasóra bízzuk annak meggondolását, hogy ez az általánosság
megszorítása nélkül feltehető.) Legyen
cn
an  bn
abc n2
x , y
, z
.
2
2
2
Világos, hogy x, y, z egész számok és x páros. Ekkor
x  y  an ,
x  y  bn ,
és ebből
n

n

x 2  y 2  ab   z 
 2    .
4x2
c   x

Ezt felhasználva
2



n

x x  4z

Legyen d   x; z  

n

 x

 n1 
y   x 2 y .





n 1 2

c n 2
. Mivel a; b; c   1 miatt ab; c   1 is igaz, ezért
2
c n 2
d
.
2

Ha x  dx0 , z  dz 0 , akkor x0 páros,  x0 ; z 0   1 , és mivel







x x n  4 z n  d n1 x0 x0n  4 z 0n
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négyzetszám, ezért x0 x0n  4 z 0n is négyzetszám. Az előzőek miatt viszont x0 is és x0n  4 z 0n
is négyzetszám. Legyen x0  r és x0n  4 z 0n  s 2 . Ekkor
2



 
 s   2 , amiből következik, hogy

r 2n  s 2  r n  s r n  s  4 z 0n .



Mivel r és s páros számok, ezért r n  s; r n

r n  s  2t n ,

r n  s  2u n , azaz
rn  tn  un .

(3)

(3)-ban r páros szám, r, t, u a Fermat egyenlet megoldása, így ha igaz lenne, hogy r  c ,
akkor a végtelen leszállás módszere alapján valóban ellentmondáshoz jutnánk. Sajnos
azonban
x
r 2  x0   c 2 .
d
Euler kísérlete tehát nem vezetett eredményre.
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KÖMAL: KAPCSOLAT A KÖZÉPISKOLA ÉS AZ EGYETEM
KÖZÖTT
KÖMAL: CONNECTION BETWEEN HIGH SCHOOL AND
UNIVERSITY
Oláh Vera
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft
MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány

ÖSSZEFOGLALÁS
A KöMaL évszázados tehetséggondozó tevékenysége az utóbbi évtizedben új tevékenységek,
versenyek formájában is megjelent. Nagyon fontos kapcsolatot tart fenn versenyei és a
feladatok értékelése kapcsán a középiskolák diákjai, tanárai, továbbá a legjobb magyar
egyetemek hallgatói és azok oktatói között. A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
feladatai és cikkei mind a középiskolai, mind az egyetemi oktatásban többféleképpen is
felhasználhatóak a matematika, a fizika, és a számítástudomány tanításában.

BEVEZETÉS
A címben említett kapcsolat egyik közvetlen megnyilvánulása, hogy a Középiskolai
Matematikai és Fizikai Lapok szerkesztőségének már 20 éve az ELTE ad otthont, sőt az
egyetem a színhelye az évente megrendezésre kerülő KöMaL Ankétoknak is. A folyóirat
tehetséggondozó tevékenysége is segít a középiskolásokat „bevinni” az egyetemekre.
A KöMaL valahol félúton van a középiskola és az egyetem között: ami benne van, az több
mint a középiskolai tananyag, és persze kevesebb mint az egyetemi – és bizony csak a
legkiválóbb középiskolai tanárok foglalkoznak azzal, hogy diákjaikat és saját magukat
rávegyék a feladatok rendszeres megoldására.
A KöMaL iskolán kívüli tehetséggondozást folytat. Feladatai, cikkei, témái függetlenek a
változó NAT-októl, közvetlenül nem kapcsolódnak egyetlen kerettantervhez sem, mégis az a
diák, aki olvassa, megoldja, többet tanulhat belőlük, mint a tankönyvekből. Kilencfordulós
éves feladatbeküldős pontversenye más, mint a többi verseny – kedvez a lassú
gondolkodásúaknak és a mindent megfontolóknak – a legjobb megoldók mégis 90%-ban
megegyeznek a nagy országos vagy nemzetközi versenyek legeredményesebb versenyzőivel.
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A KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI LAPOK JELENTŐSÉGE A 19. ÉS 20.
SZÁZADBAN
A konferencia magyar résztvevői, akik a 20. században születtek, bizonyára mind
találkoztak a Középiskolai Matematikai Lapok példányaival. Ez a tény önmagában is mutatja
a folyóirat jelentőségét: a mai magyar természettudományos társadalom vezető kutatói,
tanárai, mérnökei egyrészt tanulmányaik során maguk is rövidebb-hosszabb ideig
feladatmegoldói voltak a lapoknak, másrészt az oktatásban, tehetséggondozásban használják
cikkeit, példáit. A folyóirat egyik célja ma is az, amit alapítója, Arany Dániel 1893
decemberében a Mutatványszámban megfogalmazott, "tartalomban gazdag példatárat adni
tanárok és tanulók kezébe". Az 1893/1894-es tanévben az iskolákban "mennyiségtant" és
"természettant" tanítottak. A havilap nevében a "mathematikai" jelző mindkét tantárgy
elméleti megközelítését jelentette. A mai szóhasználat szerinti matematika gyakorlatokon túl
már akkor közöltek fizika feladatokat is. A 19. és 20. század fordulóján pár száz tehetséges
előfizető diák küldte be a szerkesztőségbe a kitűzött, a tananyagnál érdekesebb példák
megoldásait. A legjobb megoldások azóta is rendszeresen megjelennek a lapban.
A megoldók között volt Riesz Frigyes és Marcell, Fejér Lipót, Kőnig Dénes, SzőkefalviNagy Gyula, Szegő Gábor, Kármán Tódor, Harsányi János. 1896-tól 1914-ig Rátz László, a
budapesti Fasori Gimnázium kiváló tanára szerkesztette a folyóiratot, ő tanította többek között
a fiatal Neumann Jánost és Wigner Jenőt. 1925-ben Faragó Andor indította újra a lapot,
címében (Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok) jelezve, hogy nagyobb szerepet szán
benne a fizikának. Ö vezette be a legjobb megoldók fényképeinek közlését is.
Sok kiváló matematikusunk első publikációja volt a feladatmegoldásaik megjelenése a
Lapokban, a legismertebbek: Turán Pál, Hajós György, Erdős Pál és Rényi Alfréd. A legjobb
versenyzők között volt Bakos Tibor, a lap későbbi felelős szerkesztője is. Tehát a múlt század
elején egyértelműen a legkiválóbb, legérdeklődőbb, matematikában, fizikában
legtehetségesebb tanulók oldották meg hónapról hónapra a feladatokat, s ez is hozzájárult
ahhoz, hogy később egyetemi professzorok, világhírű tudósok váltak belőlük. Az
egyetemeken tanítók, a legjobb középiskolai tanárok, a szakmabéli szülők felismerték,
mennyi haszonnal jár a matematikai lapokba fektetett komoly munka, és generációról
generációra adták át a világon szinte egyedülálló matematika tehetséggondozó hagyományt.
A 20. század második felében a KöMaL – a minisztérium és a matematikai és fizikai
társulatok támogatásának köszönhetően – évente a középiskolák többezer diákjához jutott el.
A matematika és fizika szerkesztőbizottság a kiváló középiskolai tanárok mellett többségében
egyetemi oktatókból állt és áll ma is, talán ezért is állandó „panasz”, hogy a feladatok túl
nehezek az átlagos tanulók számára.
Megemlíthetjük az egykori szerkesztők közül Neukomm Gyulát, Surányi Jánost vagy
Csirmaz Lászlót, akik diákkorukban maguk is a Lap megoldói voltak, később mind tanítottak
az egyetemen, ahol tapasztalhatták a középiskolás folyóirat hatását a felsőoktatásban. Minden
egyetemen (pl. Debrecenben, Szegeden, Budapesten), elsősorban a volt „matlapos”
feladatbeküldő egyetemi oktatók rendszeresen foglalkoztak KöMaL feladatokkal az Elemi
matematika egyetemi tantárgy oktatásában, másrészt sok cikket is megjelentettek a Lapban.
Kétségtelen, hogy elsősorban a tehetségeket segíti a folyóirat a színvonalas feladatokkal,
cikkekkel, bár az elmúlt fél évszázad során sok próbálkozás történt arra, hogy ne csak azok
értsék, akik a legjobb gimnáziumok ötös tanulói. Így került sor a C gyakorlatok
kategóriájának bevezetésére, Fried Ervinné vezetésével.
A KÖMAL A 20. ÉS 21. SZÁZAD FORDULÓJÁN
A www.komal.hu honlap gondozója-készítője 20 éve Kós Géza. Ő a felelőse a Nehezebb
feladatok versenyének, segítői évről évre a korábbi nehéz feladatok középiskolás beküldői
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közül kerülnek ki. A dolgozatokat javító egyetemi hallgatók egyébként több mint ötven éve
minden kategóriában szintén egykori középiskolás beküldők: „rablóból lesz a legjobb
pandúr”. A 20. és 21. század fordulóján egyre fontosabbá válik a honlap szerepe, a példák, a
megoldásvázlatok, a versenyeredmények, a megoldók fényképei (az Arcképcsarnok) mind
megtalálhatók rajta évekre visszamenőleg. Bővült a KöMaL-versenyek kínálata is.
A KöMaL honlapján 1995 óta szerepelnek az Eredmények és az Arcképcsarnok. 1997 óta
vannak fenn a Kitűzött feladatok, 1999 óta a Megoldásvázlatok is.
2001 óta új számítástechnika/informatika rovat van (havonta 3+1 példával). A Nehezebb
feladatok rovata havonta 3 feladatot tűz ki, a matematika B és a fizika P pontverseny 5
korosztályban havonta átlag 10 feladattal jelentkezik. Pár éve jelentek meg a K
(kilencedikeseknek szóló) gyakorlatok, amelyeket a KöMaL és az ABACUS folyóiratok
közösen jelentetnek meg, az általános iskola és a középiskola versenyzőinek így biztosítva az
átmenetet. Jellegzetes színfolt a fizika Mérési verseny is.
A KÖMAL A 21. SZÁZADBAN ?
Merre tart ma, a 21. század elején a KöMaL, és milyen egyéb tehetségsegítő
tevékenységeket vállal fel (részben anyagi lehetőségei bővítése céljából, pályázatok
keretében)?
A KöMaL nevéhez fűződik a www.kiserletek.hu fizikai kísérleteket tartalmazó adatbázis.
A kísérletek bemutatása többnyire videó felvételekkel történik, de a kísérlet részletes leírása is
olvasható, a jobb megértés érdekében ábrákkal kiegészítve. Az adatbázisban többféle módon
lehet keresni. A középiskolás anyag szerint csoportosított kísérletekre kulcsszavak szerint is
rá lehet találni. A leírások és a képletek a szokásos HTML formátumon kívül Tex
formátumban is bekerültek az adatbázisba, és ezért lehetőség nyílik ezek keresésére.
A VersenyVizsga portál, a www.versenyvizsga.hu az alábbi versenyek feladatait és
eredményeit gyűjtötte össze:
Kürschák József Matematikai Tanulóverseny 1900/01-2008/09
A matematika OKTV 1951/52-2007/08
A fizika OKTV 1953/54, 1960/61-2004/05
Arany Dániel Matematika Verseny 1946/47-2007/08
Kalmár László Matematika Verseny 1979/80-2004/05
Schweitzer Miklós Emlékverseny 1949/50-2003/04
Eötvös verseny feladatai és megoldásai 1949/50-1960/61, 1984/85-2007/08
Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny
döntőjének feladatai 1984/85-2002/03 .
A www.tesztverseny.hu a KöMaL legújabb versenye: havonta 5 tesztfeladat, A,B,C,D,E
válasz lehetőségekkel, a maximális 10 pont háromnaponként 1-gyel csökken, így díjazva a
gyorsaságot.
A www.komal.hu honlap egy része angolul is olvasható, de létezik a francia változat is, a
www.komal.fr.
A KöMaL alapítványa, a MATFUND Alapítvány a bírálója a matematika és fizika tanárok
elismeréséért alapított Ericsson-díjaknak, a szervezője a KöMaL éves eredményhirdetéseinek
és Ankétjának, támogatója a nyári KöMaL fizika táboroknak, a Nemzetközi Fizika
Diákolimpiáknak, az Eötvös-versenynek, a Középeurópai Matematikai Diákolimpiáknak.
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Harmadik éve tagja a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak, Akkreditált Kiváló Tehetségpont,
kezdeményezője a Magyar Matematika Tehetségsegítő Tanács és a Matematika
Tehetséghálózat megalakulásának.
A lap megrendelése mára már többnyire az interneten történik, a versenyekbe a nevezés
pedig kizárólag interneten adható be. A megoldásokat elfogadjuk papíron, postai beküldéssel
is, de a diákok többsége már az Elektronikus munkafüzetben dolgozik, és a javítók is ebbe
tehetik megjegyzéseiket, melyeket a beküldő megkap. Így a reklamációk, félreértések
közvetlenül tisztázhatók.
A havonta megoldandó feladatokon túl a KöMaL-ban rendszeresen megjelennek az
olimpiai beszámolók (a matematikai, a fizikai, esetenként az informatikai diákolimpiákról),
OKTV, Arany Dániel, Kürschák-, Eötvös-versenyek feladatai, megoldásai, eredményei,
időnként híradások a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny, a Gillis-Turán
matematikaverseny és egyéb versenyek feladatairól, eredményeiről.
Az évek során megjelentek angol nyelvű KöMaL kiadványok, és a KöMaL archívumának
különböző feldolgozásai CD-ken illetve az interneten.
Mindezzel együtt a korábbi ezer vagy annál is több előfizető mára 800 körülire csökkent, a
hajdani 6000 eladott példány ma 2100. A lapeladásból származó bevétel az éves költségek
1/3-ára elegendő, a többit pályázatokból, hirdetésekből, egyének és cégek, esetleg
alapítványok támogatásából, szponzorálásából kell előteremteni, ami évről évre egyre
nehezebb feladat. Nagy segítség minden évben a felajánlott szja-k 1%-ának bevétele (2 millió
forint körüli összeg). Köszönjük és a jövőben is várjuk a felajánlásokat a MATFUND
Alapítvány 18157444-2-43 adószámára.
Nem tudjuk, hogy alakul a 21. században a KöMaL további sorsa. Sokan úgy gondoljuk,
szükség van rá, az évszázados hagyományokat és a mai kor igényeit egyaránt szolgálni tudja.
(A megfelelő anyagi források azonban az új évezredben is újra és újra elapadnak…)
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NO, AKKOR GONDOLKODJUNK! MATEMATIKA BÁRHOL,
BÁRMIKOR, BÁRKINEK
WELL, LET’S THINK! MATH ANYWHERE, ANYTIME FOR
ANYONE
Számadó László
Budapest, Árpád Gimnázium

ÖSSZEFOGLALÁS
Középiskolai tanárként egyre gyakrabban találkozom azzal a helyzettel, hogy tanítványaimat
nehéz rávenni a gondolkodásra. Egy adott feladattípusnál elvárják tőlem, hogy megmutassam
a sablonmegoldást, ezt gyakoroljuk, majd a számonkérés során is ilyen kérdést tegyek fel.
Szeretnék egy-két olyan helyzetet mutatni, amelyek esetén nem ez a helyzet, vagyis eljutunk a
címben megfogalmazott felkiáltáshoz.
A CÍMRŐL
Ha a rátótiak egy nehéz kérdéssel találkoznak, akkor elindulnak a kocsmába, rendelnek
egy-két pohár italt, és a No, akkor gondolkodjunk! felkiáltással elkezdenek gondolkodni. A
közös gondolkodás csodákra képes, ekkor jönnek a nagy, korszakalkotó ötletek. Talán
ismerünk is egy-két ilyen rátóti történetet. Nehéz kérdések, váratlan helyzetek
matematikaórákon is előbukkannak, ilyenkor nálam is elhangzik a felszólítás: No, akkor
gondolkodjunk!
INDULHAT A NYÁR!
A tanév végéhez és a nyárhoz közeledtünk, amikor elkezdtem készülni az előadásra.
Azoknak a tanítványaimnak, akik az erdei iskolába is hajsütővassal utaztak egyre nehezebb
volt a matematikát érdekessé tenni. Ekkor jelent meg a postaládámban egy reklámújság (1.
ábra). A címlapjáról kiderült, hogy kapcsolatot találhatunk a fürdőruhák kiválasztása és a
másodfokú egyenlőtlenségek között.

1. ábra. A reklámújság címlapja
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Az alsó sor nagyon apró betűs mondatából megtudhatjuk, hogy több mint 250 lehetőségből
választhat a vásárló. Az órán rövid vita után megállapodtunk, hogy ez nem feltétlenül jelent
250-féle fürdőruhát. Láthatóan az alsók és a felsők szabadon kevergethetők. Vajon minimum
hányféle fürdőruha lehet a boltban? A közös gondolkodás eredményeként eljutottunk az

x 2  250
másodfokú egyenlőtlenséghez. Most nincs szükségünk az összes megoldásra. Elegendő a
megfelelő pozitív egész számok közül a legkisebbet megkeresnünk. Vagyis már 16 különböző
fürdőruha esetén igazuk van a reklámszöveg megfogalmazóinak, csak meg kell engedni, hogy
a vásárlók kedvükre keverhessék az alsó és a felső részeket.
Ezzel az egyszerű kérdéssel kezdődött a másodfokú egyenlőtlenségek megoldásáról szóló
órám.
TÉRKÖVEZÉS
A következő ötleteket is a postaládából kaptam. Burkolólapokat, térköveket ajánlott egy
bedobott szórólap. Ezeknek az alakja számtalan érdekességgel rendelkezik, kiváló
vizsgálódási lehetőségeket ad geometriaórákra (2. ábra).

2. ábra. Térkövek
A kirakható mintákon elemezhetjük a szimmetriákat, de tervezhetünk új alakú köveket is,
amelyekkel jól lehet burkolni a síkot. Most csak a 2. ábra első és második képén látható
kövekkel fogunk foglalkozni. Az első kép fodorköveiből nagyon szép mintákat tervezhetünk,
a 3. ábra egy ilyen mintasorozatot mutat.

3. ábra. Mintasorozat fodorkőből
A minta nagyobb változataira is szükségünk lehet, ha egy tér közepét akarjuk burkolni. Hány
darab szürke kő szükséges az egyes mintákhoz? A szürke kövek száma egy sorozatot ad. A
minta legegyszerűbb tagját, az elsőt le sem rajzoltuk. Ez egy darab szürke kőből állna. A
sorozat első öt tagja a következő:
a1  1 , a2  6 , a3  13 , a4  24 , a5  37 , ….
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A kialakult ábrák szerkezete olyan, hogy bármely páratlan sorszámú minta könnyen
folytatható. A megfelelő módon körberakjuk szürke kövekkel és kész a következő páratlan
sorszámú minta. Például így léphetünk az a1 ismeretében az a3 -ra:
a3  a1  6  3  6 .
Ugyanezt figyelhetjük meg a páros sorszámúak esetén is. Például az a2 ismeretében így
léphetünk az a4 -re:
a4  a2  6  4  6 .
Ezek alapján a sorozat tetszőleges, kettőnél nagyobb sorszámú tagjáig eljuthatunk az a1 és az
a2 ismeretében:
an  an  2  6  n  6 .
Ezzel a képlettel számolva a sorozat első kilenc tagja a következő:

1

6

13

24

37

54

73

96

121

...

Érdekességként a páros és a páratlan sorszámú tagok közötti kapcsolatot emelem ki:

3  6

1
1

6
6
2  6

13
13

 56

24
24
 46

 76

37
37

54
54
 66

73
73

96
96

121
121

...
...

 8 6

Ha a szomszédos páros sorszámú tagok különbségét képezzük, akkor a 6 páratlan
többszöröseit, ha pedig a szomszédos páratlan sorszámú tagok különbségét vesszük, akkor a 6
páros többszöröseit kapjuk.
Nem részletezem, hogy a vizsgált sorozattal és a fodorkővel kapcsolatban még milyen
kérdésekre kereshetjük a választ, inkább csodáljunk meg a 4. ábrán néhány további mintát.

4. ábra. További minták fodorkőből
A burkolólapokat szerepeltettem már a KöMaL emelt szintű gyakorló feladatsoraiban, de
megtalálhatók az általános iskolás tankönyveimben is.
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Most pedig foglalkozzunk a két különböző méretű négyzetlappal, amit a 2. ábra második
képén láthattunk. Ha a nagyobb lap oldalhossza a kisebb lap oldalhosszának többszöröse,
akkor a burkolás könnyen megvalósítható. Ha ez nem áll fenn, de a nagyobb lap
oldalhosszának valamely többszöröse lesz a kisebb lap oldalhosszának többszöröse, akkor is
megoldható a burkolás. Mi a helyzet, ha a kétféle négyzetlapunk nem ilyen? (Természetesen
nem azt a magától értetődő burkolást keressük, amikor az egyikféle és a másikféle négyzetből
is rakunk egy-egy sort.) Rövid gondolkodás után rájövünk az 5. ábrán látható lehetőségre.

5. ábra. Burkolás két különböző méretű négyzetlappal
Színezés nélkül és a megfelelő csúcsok összekötésével újabb méretű négyzeteket kapunk. Már
három különböző négyzetünk van (6. ábra).

6. ábra. Újabb négyzetlapok
Ha még figyelmesebben nézzük a kövezetet, akkor a geometriaórákon megszokott, közismert
részlet is előbukkan (7. ábra), hiszen ezek a négyzetek egy derékszögű háromszög oldalaira
rajzolt négyzetként szerepelnek. Az átfogóra rajzolt négyzetet a rácsvonalak öt síkidomra
vágják. A 7. ábra ezeknek a síkidomoknak a kiszínezését is mutatja. A színek segítségével jól
látható, hogy két síkidom áthelyezésével kialakítható a kisebb, a további három síkidom
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áthelyezésével pedig a nagyobb befogóra írt négyzet. Vagyis a Pitagorasz-tétel bizonyítását is
megtaláltuk burkolás közben.

7. ábra. A Pitagorasz-tétel és a bizonyítása a kövezeten
ARANYMETSZÉS
A matematika valóban bárhol, bármikor előbukkanhat. Egy kellemes nyáresti
borozgatásnál megnéztem a palack feliratát (8. ábra).

8. ábra. Aranymetszés boroscimkén
A jó metszés egy szőlősgazdának aranyat ér! Így aztán nem csoda, ha egy borosüvegen
megjelenik az aranymetszés szó. Az alatta látható kép tanúsága szerint a cimke tervezői
tisztában voltak a fogalom matematikai jelentésével is.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet illeti az Árpád Gimnáziumot és a Nemzeti Tankönyvkiadót, mert folyamatosan
új ötletek kidolgozására ösztönöznek.
Külön köszönettel tartozom Gedeon Veronikának, az Árpád Gimnázium tanárának, aki az
előadás számítógépes animációjának elkészítésében segített.
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