
TANÍTÁSA
MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT

A
FÖ

LD
R

A
JZ

XX. ÉVFOLYAM 2012
JAVÍTOTT KIADÁS1

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu

Vizualitás és komplexitás: 
új képes földrajzi atlaszok

(Mészárosné Balogh Ágnes)

A kompetenciafejlesztés eltérô
stratégiái a földrajzórán

a lemeztektonikai ismeretek
példáján

(Farkas Bertalan Péter – Makádi Mariann – Neumann Viktor)

A szegény-gazdag sorstárs –
Bulgária csodái 2011-ben 

I. rész
(Fábián Tamás)



MOZAIK KIADÓ2

A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA 2012. február

A FÖLDRAJZ
TANÍTÁSA
módszertani folyóirat

Szerkesztõség:

Fõszerkesztõ: Dr. Ringlerné

dr. Szentpéteri Mária

fõiskolai docens

Szerkesztõbizottság: 

Dr. Makra László

egyetemi docens

Szerkesztõség címe:

6723 Szeged, Debreceni u. 3/B

Tel.: (62) 470-101,

FAX: (62) 554-666

Kiadó:
MOZAIK Kiadó Kft.
Felelõs kiadó: Török Zoltán 
Tördelõszerkesztõ: Forró Lajos
Borítóterv: Deák Ferenc

Megrendelhetõ: 
MOZAIK Kiadó
6701 Szeged, Pf. 301

Éves elõfizetési díj: 1680 Ft

A lap megvásárolható a
MOZAIK Könyvesboltban:
Budapest VIII., Üllõi út 70.

A Földrajz Tanításában megjelenõ 
valamennyi cikket szerzõi jog 
védi. Másolásuk bármilyen
formában kizárólag a kiadó 
elõzetes írásbeli engedélyével 
történhet.

ISSN 1216-6642

Készült 
az Innovariant Kft.-ben, Szegeden
Felelõs vezetõ: Drágán György

TARTALOM
Vizualitás és komplexitás: új képes földrajzi atlaszok

Mészárosné Balogh Ágnes, szakértõ, Szeged

A kompetenciafejlesztés eltérõ stratégiái 
a földrajzórán a lemeztektonikai ismeretek

példáján 
Farkas Bertalan Péter hallgató, ELTE, Budapest,

Makádi Mariann fõiskolai docens, ELTE, Budapest,
Neumann Viktor hallgató, ELTE, Budapest

Bilingvális földrajzoktatás – a földrajzi
ismeretátadás hatékonysága idegen nyelven

Katona Ágnes PhD hallgató, 
Farsang Andrea egyetemi docens, 

SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

A magyar ipar struktúrájának és területi
specializációjának fõbb vonásai
Dr. Komarek Levente PhD adjunktus, 

SZTE MGK Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Fõvárosunk, Budapest – óratervezet
Környezetismeret 3. osztály

Szili Henrietta tanító, SZTE Gyakorló Átalános Iskolája,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye, 

Napközi Otthonos Óvodája

A szegény-gazdag sorstárs 
– Bulgária csodái 2011-ben

I. rész
Fábián Tamás tanszéki munkatárs, 
SZTE TTIK Természeti Földrajzi 

és Geoinformatikai tanszék

Közlési feltételek:
A közlésre szánt kéziratokat e-mailen a kattila@mozaik.info.hu
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A rajzokat, ábrákat, táblázatokat és fényképeket külön fájlok-
ban is kérjük mellékelni. (A szövegrészben pedig zárójelben
utaljanak rá.)

Kérjük, hogy a szövegbeli idézések név- és évszámjelöléssel
történjenek, míg a tanulmányok végén a felsorolt irodalmak
alfabetikus sorrendben készüljenek.

Kérjük szerzõtársainkat, hogy a kéziratok beküldésével egyi-
dejûleg szíveskedjenek közölni pontos címüket, munkahelyü-
ket és beosztásukat.
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Mindennapi életünkben egyre nagyobb
szerepet kapnak a térképek. Ez szükség-
szerûen alakult így, hiszen az idõbeni

távolságok összezsugorodásával egyre többen
és többfelé utaznak, s nemcsak valóságosan,
hanem az internet használatával – immár min-
den képzeletet felülmúló mértékben – virtuáli-
san is. Mindkét esetben szükség van a térbeli
tájékozódás képességére, mely megszerzésének
a térkép elengedhetetlen eszköze.

Mint minden információhordozónak, az at-
laszoknak is folyamatosan igazodnia kell a kor
elvárásaihoz, azaz fejlõdnie kell. Az elsõ magyar
Elemi iskolai atlaszt Kogutowicz Manó
(1851–1908) adta ki 1887-ben. Saját korát is
jellemzõen  még csak öt lapból állt, és kizárólag
topográfiai térképeket tartalmazott. 1894-ben
jelent meg az elsõ középiskolai atlasz, amely
már néhány tematikus – gazdasági, közlekedési,
csillagászati – térképlappal is bõvült.

Napjainkra ez a folyamat felgyorsult; újabb
és újabb kiadványok jelennek meg a „térkép-
piacon”. Az oktatás világának is választ kell
adnia a társadalom újabb és újabb kihívásaira.
Az interaktív táblák, a digitális tananyagok meg-
jelenésével sokszínûbbé vált a módszertani fel-
használás palettája, s az új eszközöknek és adat-
hordozóknak köszönhetõen a földrajzórák
szemléltetési, tevékenykedtetési lehetõségei is
kibõvültek.

A MOZAIK Kiadó három új képes föld-
rajzi atlasza az újabb kihívásnak nem mecha-
nikusan akar megfelelni, hanem e sajátos mûfaj

újragondolásával, a tartalmi komplexitás és a kép-
szerû megjelenítés elemeinek bõvítésével a pe-
dagógust alkotó, interaktív használatra hívja fel.

Az atlaszcsalád alapvetõen a korábbi
„mozaikos” kiadványokra épül, azonban struk-
túrájában, tartalmában, megjelenési formájában
is történtek lényeges változtatások. Ismeret-
anyaga, tudásszintje egymásra épül, nem feled-
kezve meg arról sem, hogy a fokozatosság el-
vének érvényesítése mellett az atlaszcsalád
tagjaiban – igaz, csak indokolt esetben – megis-
métlõdhet a fiatalabb korosztályhoz szóló tar-
talom.

A „képes” jelzõnek megfelelõen az atla-
szokat számos térképpel, ábrával, fotóval
és tematikus térképpel bõvítettük. Mind-
emellett a már „bevált oldalakat” aktualizálásuk
során átdolgoztuk, adataikat frissítettük. 

Az egységes tipográfia az egymásra épülõ 
és egymást feltételezõ atlaszok módszeres
használatának elengedhetetlen feltétele. A jel-
magyarázatban igazodtunk a KSH TEÁOR
(Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati
Osztályozási Rendszere) felosztásához. A jel-
rendszert a könnyebb olvashatóság érde-
kében egységesebbé tettük és kibõvítettük
a szolgáltatások egyes területének jeleivel is
(idegenforgalom, kulturális központ, logisztika
stb.). A tematikus ábrázolás módszereit bõvítet-
tük: oszlop-, szalagdiagramokkal, külön-
bözõ jelmódszerekkel stb. Ezzel is segítjük az
információhoz jutás készségének kialakulását;
segítségükkel a vizuális jelrendszerek értelme-
zésének életkornak megfelelõ kompetenciája
hatékonyan fejleszthetõ. Ennek eredményeként
tanítványainkat nem csak az élethosszig tartó
tanulásra készíthetjük fel, hanem így kialakított
képességeiknek a hétköznapi életben való alkal-
mazására is, hiszen egyre több területen illuszt-

Mészárosné Balogh Ágnes

Vizualitás és komplexitás: új képes
földrajzi atlaszok

Helyreigazítás: A jelen folyóirat elõzõ
nyomtatásában hibásan közöltük a cikk
szerzõjének nevét. A hibáért elnézést kérünk
a szerzõtõl és az olvasóktól.
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rálnak tematikus térképekkel (napilapok, hírmû-
sorok, Élet és Tudomány, Heti Világgazdaság,
National Geographic stb.).

Ahogyan korábbi atlaszaink esetében is, a ma-
gas tartalmi színvonalra irányuló igyekezetünk
most is párosult az igényes grafikai kivitele-
zéssel.

Képes környezetünk atlasza

A terjedelem összességében 4 oldallal bõ-
vült. A csillagászati térképek után újdonság-
ként, egy oldalpárban „A Föld külsõ erõinek
felszínformáló tevékenységét” mutatjuk be.
A kinagyított fotógrafikák megalapozzák a fo-
galmak, jelenségek – az életkori sajátosságok
miatt rendkívül fontos – vizualitásra épülõ, való-
sághû képzeteinek kialakítását. A képanyag a
többszempontú rendszerezés lehetõségét is
felkínálja.

Ezen felül lehetõséget ad az általánosítás
szintjét felmutató tartalmi jegyek kiemelésére,
illetve a feliratok ezek rögzítését biztosítják. A tab-

ló tetején levõ folyamatábrák pedig az ok-oko-
zati összefüggések feltárásában segítenek.

A Föld domborzata és vizei térképen immár
három diagram segíti az elemzõ munkát.
Osztott kördiagram ábrázolja a szárazföldek és 
a tengerek arányát, oszlopdiagram a legmaga-
sabb hegységeket, szalagdiagram pedig a leg-
nagyobb vízhozamú folyókat. Ezek a diagra-
mok – a célzott korosztály életkori sajátosságai
miatt – könnyen áttekinthetõk, mert kevés
adatot jelenítenek meg.

A kiadvány bõvült a földrajzi övezetek
(középhõmérséklet, éghajlat, csapadék, termé-
szetes növényzet) térképeivel is. A képzetek
kialakítását itt is fotógrafikák segítik. Hason-
lóan az atlaszcsalád tagjaihoz, itt is arra töreked-
tünk, hogy a „felfedeztetéshez”; jelen esetben 
a földrajzi övezetesség fogalmának kialakításá-
hoz szükséges térképi elemeket egy oldalpáron
szerepeltessük. 

A Föld országai oldalakról átkerültek az
atlasz végére a lobogók, helyükre a „legeket”
ábrázoló szalagdiagramok kerültek. A „rekor-

MOZAIK KIADÓ4
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Képes környezetünk atlasza
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dok” beemelésével a kisdiákok térképhasználat
iránti motivációját, pozitív attitûdjét igyekeztük
kialakítani, erõsíteni. 

Képes földrajzi atlasz 5–10. osztályo-
sok számára, Képes földrajzi atlasz

középiskolásoknak

A képes földrajzi atlaszokat új oldalak-
kal bõvítettük. Változás, hogy az évi csapadék
helyett – Európát kivéve – a nyári és a téli
csapadék mennyiségét ábrázoljuk, illetve
egy oldalra helyeztük a domborzati, a jú-
liusi és a januári középhõmérsékletet be-
mutató térképeket. Tettük ezt azért, mert az
éghajlat egyes elemei közti összefüggések fel-
tárásának képessége az általános iskolában és
késõbb a középszintû érettségin is követelmény
és így elkerülhetõ az éghajlat elemeinek elemzé-
sekor a felesleges lapozgatás. 

A tanterv – belépõ tevékenységformaként 
és egyben a továbbhaladás feltételeként – már
a 7. évfolyamon elõírja az adatok, adatsorok és
a különbözõ típusú diagramok összehasonlító

elemzését. Ennek lehetõségét a kontinensek
közigazgatási térképein is megteremtettük.

Melléktérképként ábrázoljuk az adott kon-
tinens földrajzi felosztását, felületi diagram-
mal ábrázoljuk a kontinens népsûrûségét, sza-
lagdiagramokkal pedig az országok vallási
megoszlását és népességét (a középisko-
lás atlaszban a társadalmi fejlettségét).
Ez a korosztály már a többosztású diagramot is
képes értelmezni, azaz az egyes országokról
több és pontosabb információt (pl. vallási össze-
tétel) tud leolvasni. Mindezen túl a lap alján
található kördiagramok elemzésével az orszá-
gok adatait össze tudja vetni az adott földrész és
a világ adataival. 

Egy oldalpáron nyújtunk lehetõséget az
éghajlat – természetes növényzet – talaj –
mezõgazdaság összefüggésének feltárásához.
Az éghajlati diagramok alkalmat adnak az
éghajlatok elemzésének gyakorlására, elmélyí-
tésére. Fotóink lehetõvé teszik a természetes
növényzet, a termesztett növények és velük
összefüggésben a gazdálkodási módok valósághû
képzetének kialakítását. Korongdiagramok

MOZAIK KIADÓ 5
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Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak

segítik a kontinens növénytermesztésének, állat-
tenyésztésének a világ össztermeléséhez való
viszonyítását. 

Mezõgazdasági térképeink is megújultak. 
A mezõgazdaság ágazatai külön térképre
kerültek. Az összefüggések térben láttatása ér-
dekében pedig (csak itt) tematikus térképeket
szerkesztettünk egymásra (pl. takarmányter-
mesztés, állattenyésztés).

Az „Emberfajták a Földön és a Vallások 
a Földön” tematikus térképeket – a biológia, a tör-
ténelem és a társadalomismeret tantárggyal is
kapcsolatot teremtve – fotók illusztrálják.

Az Európa gazdasága és környezeti álla-
pota az áttekinthetõség, illetve a tagállamok
iparának részletes ábrázolása érdekében egész
oldalra került. Az itt elhelyezett kördiagramok
új lehetõségként kínálják fel a nemzetgazdasá-
gok súlyának egymáshoz való viszonyítását.

Középiskolásoknak szóló atlaszunkban bõ-
vültek az egyedi szervezõdésû tájak, országok a
vallási megosztottságú várossal, a trópusi
üdülõszigettel, a tranzitországgal, a banán-
köztársasággal és az egyedi gazdálkodási mó-

dokkal (kibuc, moszav). Középszintû érettségi
követelmény, hogy a tanuló be tudja mutatni az
egyoldalú szerepkörû országok gazdasági
jellemzõit, az „olajországok” világgazdasági je-
lentõségét, illetve a tranzitországok szerepét.
Emelt szinten fel kell vázolnia a trópusi üdülõ-
szigetek és az adóparadicsomok kialakulásának
okait, gazdasági jellemzõit. Ehhez atlaszunk
„beszédes ábráival” adunk segítséget.

Magyarország tematikus térképein több egy-
mással összefüggõ adat ábrázolhatósága ér-
dekében (pl.  telefon, internet és kábeltelevízió)
oszlopdiagramok segítik az adatok megyén-
kénti összehasonlítását. 

A városszerkezeti modellek megjelenítésével
is hasonlóak céljaink, hiszen a középszintû
érettségin a települések földrajzi jellemzõi té-
mánál fel kell ismerniük a térképeken, ábrákon
és leírásokban  a városok övezeteit és a föld-
részeknek megfelelõ eltéréseit.

Összegezve: a MOZAIK Kiadó három ké-
pes földrajzi atlasza igazodik új szerepéhez, azaz
ahhoz, hogy a szemléltetés eszközébõl a ké-
pességfejlesztés eszközévé váljon.
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ANemzeti alaptantervben megfogalma-
zott fejlesztési követelmények 1993-tól
lényeges változást hoztak a földrajzi-kör-

nyezeti tudáskoncepcióban. Ma már nem elég,
ha a tanulók ismerik és képesek bemutatni 
a Föld természeti és társadalmi-gazdasági jelen-
ségeit. A roppant gyorsan változó világ elvárja,
hogy képesek legyenek érzékelni, életkori sajá-
tosságaiknak megfelelõ szinten magyarázni 
a földi tér – és benne az ember természeti, tár-
sadalmi-gazdasági környezete – összefüggéseit,
kölcsönhatásait, azok szûkebb és tágabb, rövi-
debb idõ alatt és hosszabb távon jelentkezõ kö-
vetkezményeit.

A földrajzi tudás nem egy lezárt, egyszer s
mindenkorra elsajátítható ismeretanyag birtok-
lását jelenti, hanem inkább a változások kezelé-
sét, és még inkább az attitûd jellegû elemek elõ-
térbe kerülését. Elvárja, hogy a tanulók széles
körû, a többi tantárgy tanulásában és a min-
dennapi életben egyaránt hasznosítható, átfogó
földrajzi-környezeti tájékozottságra tegyenek
szert, megszerezzék a folyton változó társadalmi
környezet igényeinek megfelelõ tudást, beleért-
ve az ismeretekhez kötõdõ kompetenciákat is.
Ezzel párhuzamosan a földrajztudomány és 
a földrajz tantárgy tartalmi, szemléleti, viselke-
désmódbeli érték- és mintaközvetítõ szerepének
erõsítésére van szükség. E szemléletváltás vég-
rehajtásához, a mindennapi tanítási gyakorlat-
ba történõ átültetéséhez nem pusztán módszer-

tani megújulásra van szükség, hanem a tanári
szerep átértelmezésére is. Ez nem kevesebbet
jelent, mint az információközvetítõ tanári attitûd
helyett a tanulási folyamatot menedzselõ peda-
gógusi szerep tudatos alkalmazását a tanítási
gyakorlatban. A földrajztanításnak – ahogyan
ez más tantárgyak esetében is kívánatos – a hát-
térbõl irányított, önálló tanulói munkán, a sok-
irányú eszközhasználaton kell alapulnia. A taní-
tási-tanulási folyamat szerves része annak
megtanítása, hogy hogyan kell a tanulást, 
a munkát megtervezni és irányítani, azaz hogy 
a tanulóknak miként kell vezetniük és értékelni-
ük saját tanulási folyamatukat, hogyan kell al-
kalmazniuk a stratégiai tervezés módszerét és
lehetõségeit. Tanulmányunkban arra szeretnénk
egy lehetséges példát mutatni, hogy a tanulási
folyamat modern értelmezése és a tanulói kom-
petenciák fejlesztése nem jelenti feltétlenül a di-
gitális technológiák alkalmazását. A fejlesztés
hagyományos és újszerû technikákkal egyaránt
megvalósítható. Vagyis egy adott tartalom sok-
féleképpen feldolgozható, elsõdlegesen a tanu-
lók aktuális képességszintjéhez és a fejlesztési
célokhoz igazodva. 

A kõzetlemezek mozgása, azok okai és kö-
vetkezményei a földtani tartalmak egyik kiemelt
témaköre a 9. évfolyam földrajztanításának. 
Az alább bemutatott foglalkozások tartalmi cél-
ja a kõzetlemezek tulajdonságainak, mozgásfo-
lyamataik jellemzõinek, a lemeztektonikai elmé-
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A kompetenciafejlesztés eltérõ 
stratégiái a földrajzórán a lemeztektonikai
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let hátterének bemutatása. Feltételezzük, hogy 
a tanulók már birtokolják a Föld belsõ gömbhé-
jaira vonatkozó legfontosabb ismereteket, és
tisztában vannak e geoszférák – különösen 
a kõzetburok – szerkezetével, fizikai-kémiai sajá-
tosságaival. Hangsúlyozzuk, hogy nem egy
vagy több tanóra feldolgozásáról van szó, ha-
nem magáról a folyamat értelmezésérõl, így az
egyes tevékenységekhez nem rendeltünk idõ-
keretet. Metodikai szempontból két eltérõ
megoldást mutatunk be: az egyik témafeldol-
gozás alapvetõen hagyományos eszközökhöz,
ám újfajta megközelítésmódokhoz kapcsolódik
(1. tervezet), a másik pedig animációk feldol-
gozására épül (2. tervezet). Bemutatásuk során
hasonló formai kereteket használunk, hogy
megoldásaik könnyebben összevethetõk legye-
nek egymással. 

Feldolgozás a „learning by doing”-elv
alapján

A kõzetlemezmozgások témakör feldolgozá-
sa során kiemelt figyelmet szentelünk a „learn-
ing by doing”-elv minél szélesebb körû érvénye-
sítéséne;, a foglalkozás tervezésekor arra
törekedtünk, hogy lehetõleg minél több didakti-
kai elem épüljön a tanulók tevékenykedtetésé-
re. Ehhez számos, elõre elkészített segédletet
(pl. feladatlapokat, nyomtatott ábrákat, puzzle-
t) használunk, amelyek a gyerekek aktív közre-
mûködésével válhatnak a tanulás hatékony esz-
közeivé. A feladatok páros munkaformában
történõ kivitelezésével a diákok együttmûködé-
sét, közös gondolkodását és véleménycseréjét
feltételezõ kooperatív készségeik, szociális és ál-
lampolgári kompetenciájuk fejlõdését kívánjuk
elõmozdítani.

Az egyéni munkán alapuló tevékenységek
célja elsõsorban a hatékony, önálló tanulás

kompetenciájának fejlesztése. Frontális munka-
formát csak a páros vagy egyéni feladatok ellen-
õrzésekor alkalmazunk. Az új ismereteket közve-
títõ didaktikai mozzanatoknál csak akkor élünk 
a tanári magyarázat, mint módszer lehetõségé-
vel, amikor egy demonstrációs vizsgálódás kere-
tében sor kerül a kõzetlemez-mozgások okainak
tanulmányozására, illetve amikor fotók segítségé-
vel mutatjuk be a gyerekeknek a távolodó és az
elcsúszó kõzetlemezek mozgásfolyamatait és
azok következményeit. Elõbbi esetben azért dön-
töttünk e megoldás mellett, mert feltételezzük,
hogy az iskolák többségében nem áll rendelke-
zésre elegendõ számú segédeszköz ahhoz, hogy
maguk a tanulók végezhessék el e vizsgálatot.
Utóbbinál pedig szükségét éreztük annak, hogy –
mintegy a következõ résztémára való ráhangoló-
dás céljából – a valóságot hûen tükrözõ felvéte-
lekkel keltsük fel a gyerekek figyelmét, illetve tart-
suk fenn érdeklõdésüket a tananyag iránt.

A feladatok tervezésekor igyekeztünk hang-
súlyt fektetni arra, hogy a foglalkozáson a vizu-
ális, az auditív és a kinesztetikus tanulói típusok
egyaránt élhessenek a számukra leginkább
megfelelõ ismeretszerzési módszerrel. A külön-
bözõ mûfajú szövegek páros munkában történõ
feldolgozása, a folyamatábrák információtartal-
mának elemzése, a témához kapcsolódó fotók
tanári magyarázattal kiegészített interpretálása
fõként a látási és a hallási érzékelést kedvelõ di-
ákok számára járhat sikerélménnyel, a manuá-
lis tevékenységeket igénylõ didaktikai elemek
(pl. a puzzledarabok összeillesztése vagy a szitu-
ációs játék kivitelezése) pedig javarészt a moz-
gási modalitással rendelkezõ gyerekeknek. 
A foglalkozás feladatainak változatossága remé-
nyeink szerint hozzájárulhat valamennyi tanuló
tudásrendszerének bõvítéséhez, kompetenciái-
nak kibontakoztatásához.

MOZAIK KIADÓ8
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2012. február A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA

Cél Tevékenység Eszköz

1.

2.

Alfred Wegener munkásságának
megismerése

A tanulók megismerkednek...
a lemeztektonikai elmélet megszüle-
tésének körülményeivel;
a lemeztektonikai elméletet alátá-
masztó bizonyítékokkal.

A tanulók jártasságot szereznek...
az ismeretterjesztõ médiaszövegek
irányított feldolgozásában;
szituációs játékok tervezésében és ki-
vitelezésében.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák: 
anyanyelvi kommunikáció; 
szociális és állampolgári kompetencia; 
kezdeményezõ- és vállalkozókészség; 
esztétikai-mûvészeti tudatosság és ki-
fejezõképesség.

A kõzetburok kõzetlemezekre
tagolódásának felismerése

A tanulók megismerkednek...
a legfontosabb kõzetlemezek nevével
és földrajzi helyzetével;
a kõzetlemezek és a földrészek kap-
csolatával.

A tanulók jártasságot szereznek...
a tematikus térképek információtar-
talmának értelmezésében;
földrajzi objektumok kapcsolatát jel-
képezõ játékok megvalósításában.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák: 
anyanyelvi kommunikáció; 
szociális és állampolgári kompetencia; 
a hatékony, önálló tanulás.

A lemeztektonikai elmélet alapjait
bemutató ismeretterjesztõ média-
szövegek irányított feldolgozása –
páros munka.

1. feladat:
Olvassátok el figyelmesen az 1. fel-
adatlapon található szövegeket, majd
oldjátok meg az azokhoz kapcsolódó
feladatokat! 
→ Frontális ellenõrzés

Helyzetgyakorlat  – páros munka.

2. feladat:
Mutassa be néhány önként jelentke-
zõ páros az 1. feladatlap 1. feladatá-
hoz tervezett jelenetet!

A kõzetlemezek egymáshoz viszonyított
helyzetének tanulmányozása temati-
kus térképen és a megfigyelés alap-
ján puzzle kirakása –  páros munka.

3. feladat:
Tanulmányozzátok az atlasz „A Föld
szerkezete” címû térképét, majd rak-
játok ki a Föld felszínét a mellékelt
borítékban található, kõzetlemezeket
jelképezõ puzzledarabokból!
→ Frontális ellenõrzés

A kõzetlemezek és a földrészek elhe-
lyezkedésének összehasonlítása fali-
térkép, tematikus térkép és feladat-
lap segítségével  –  egyéni munka.

4. feladat:
Hasonlítsd össze atlaszod „A Föld
szerkezete” c. térképét a Föld
domborzatát bemutató falitérképpel,
majd oldd meg a 2. feladatlapon
található feladatot!
→ Frontális ellenõrzés

1. feladatlap
(páronként 
1 db);
toll

Falitérkép
(Föld 
domborzata);
egy tetszõleges
könyv

Földrajzi atlasz
(Földszerkezet);
kõzetlemezeket
jelképezõ,
keményebb
papírlapból
kivágott puzzle
(csoportonként
1 csomag)

Falitérkép
(Föld
domborzata);
Földrajzi atlasz
(Földszerkezet);
2. feladatlap
(tanulónként 
1 db);
toll

1. tervezet
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Cél Tevékenység Eszköz

3. A kõzetlemezmozgások okainak
bemutatása

A tanulók megismerkednek...
a kõzetlemezek vízszintes és függõle-
ges elmozdulásával;
a hõkiegyenlítõ áramlások szerepével;
az izosztázia jelenségével.

A tanulók jártasságot szereznek...
a demonstrációs vizsgálódásban
használt eszközök és a valóság ele-
mei közötti analógia felismerésében; 
a vizsgálódás során tapasztaltak és a
valóságban végbemenõ folyamatok
közötti hasonlóság felismerésében.

Fejlesztendõ kulcskompetencia:
természettudományos kompetencia

A kõzetlemezmozgások típusai-
nak megismerése

A tanulók megismerkednek...
a kõzetlemezek távolodó, elcsúszó és
közeledõ mozgásával illetve azok kö-
vetkezményeivel.

A tanulók jártasságot szereznek...
a diaképek információtartalmának
értelmezésében;
a folyamatábrák információtartalmá-
nak értelmezésében, azok szöveggé
alakításában;
tankönyvi szöveg tartalmának egy-
szerû folyamatábrává alakításában.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák:
anyanyelvi kommunikáció; 
szociális és állampolgári kompe-
tencia; 
természettudományos kompetencia;
kezdeményezõképesség és vállalko-
zói kompetencia.

A kõzetlemezmozgások modellezése
(asztenoszféra-áramlások, izosztázia)
– tanári modellbemutatás + fron-
tális feldolgozás.

5. feladat:
Kövesd figyelemmel a kõzetlemezek
mozgását bemutató vizsgálódást! Ta-
láld ki, hogy a használt eszközök mi-
nek felelnek meg a valóságban!
Tanári magyarázat

A távolodó és az elcsúszó kõzetleme-
zek mozgásának, a folyamat követ-
kezményeinek tanulmányozása fotó-
kon  –  frontális munka.
Tanári magyarázat

A közeledõ kõzetlemezek mozgásá-
nak, a folyamat következményeinek
tanulmányozása folyamatábrák és
tankönyvi szöveg feldolgozásával  –
páros munka.

6. feladat:
Tanulmányozzátok a két óceáni illetve
két szárazföldi kõzetlemez ütközését
bemutató ábrákat! Készítsetek hozzá-
juk rövid, lényegre törõ szövegeket,
amelyek segítségével el tudnátok ma-
gyarázni az ábrán látott folyamatokat! 
Rajzoljátok le egy óceáni és egy szá-
razföldi kõzetlemez ütközését a mel-
lékelt szövegrészlet alapján!
→ Frontális ellenõrzés

Különbözõ
méretû és
vastagságú
fahasábok,
üvegkád, víz

Diaképek
(óceáni hátság,
„fekete füstölgõ”,
Szent András-
törésvonal)

Folyamatábrák
(két óceáni kõ-
zetlemez ütkö-
zése, két szá-
razföldi
kõzetlemez üt-
közése – pá-
ronként 1-1
db, nagy);
Tankönyvi szö-
vegrészlet (óce-
áni-szárazföldi
kõzetlemez üt-
közése – pá-
ronként 1 db);
toll, színes
ceruza-készlet
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1. feladatlap
Olvassátok el figyelmesen az alábbi szövegeket,
majd oldjátok meg a feladatokat!

„Alfred Wegener 1880-ban született Berlin-
ben. Itt is tanult és szerzett doktori fokozatot csil-
lagászatból 1904-ben. Kutatási területül azon-
ban nem a csillagászatot, hanem az akkoriban
éppen forradalmi változásokon átesõ meteoro-
lógiát választotta. (…) A magaslégkör kutatásá-
ban szerzett tapasztalatai miatt hívták meg részt-
vevõnek egy dán Grönland-expedícióba, mely
a még ismeretlen északi területeket térképezte
fel. Neves sarkkutatóként és a sarki légkör szak-
értõjeként üdvözölték, mikor visszatért és állást
is kapott a marburgi egyetemen. Itt írta meg »A
légkör termodinamikája« címû tankönyvét, amit
hamarosan szerte Németországban használtak.
Marburgban kezdett el foglalkozni a kontinen-
sek alakjának és helyzetének problémájával.
Mindenki számára szembeötlõ, hogy mennyire
összeillik Dél-Amerika és Afrika partvonala, ab-
ban az idõben ezt többnyire véletlennek tartot-
ták, de Wegener meg volt gyõzõdve az ellenke-
zõjérõl. A marburgi könyvtárban akadt a kezébe
egy tanulmány, ami azt bizonygatta, hogy vala-
ha a két kontinens között léteznie kellett egy
földhídnak, ami azóta az óceánba süllyedt, mi-
vel a két szárazulaton a korábbi korok élõvilága
(miként ezt a kövületek elénk tárják)  nagyon
hasonló. Wegener látta meg, hogy ezt a tényt az
is magyarázhatja, hogy valaha kapcsolatban
voltak és azóta távolodtak el egymástól.”

„1910 körül dolgozta ki elméletét arról 
a szuperkontinensrõl, amely 250 millió évvel ez-
elõtt valamennyi mai szárazföldet magába fog-
lalta, s késõbb darabokra tört. A Pangea nevet
adta ennek a földnek, amelyrõl úgy vélte, hogy
részei a földtörténet évmilliói során sodródtak el
egymástól. Ebbõl alakult ki a mai kontinensván-
dorlás kifejezés. Elképzelését 1912-ben ismer-
tette, majd 1915-ben »A földrészek és óceánok
eredete« címû könyvében tette közzé. A földta-
ni és paleontológiai szakirodalomban számos
bizonyítékot talált arra, hogy bizonyos geológi-
ai rétegek vagy állatfajok egymástól távol esõ

kontinenseken is elõfordulhatnak, pl. Mada-
gaszkár és Elõ-India, illetve Dél-Amerika, Mada-
gaszkár, Ausztrália és Új-Zéland között mutatha-
tók ki ilyen kapcsolatok. Elméletét kortársai
irreálisnak tartották és elvetették, az 1960-as
években kialakult lemeztektonika azonban alá-
támasztotta Wegener elképzeléseit.”

(Forrás: sulinet.hu, MTI)

1. Mi váltotta ki Wegener érdeklõdését a földré-
szek helyzetének tanulmányozása iránt? Ter-
vezzetek meg egy rövid helyzetgyakorlatot 
a jelenet bemutatására a Föld domborzatát
bemutató falitérkép és egy tetszõleges könyv
segítségével!

2. Mely bizonyítékok támasztják alá a kontinen-
sek közös eredetét? Nevezzetek meg kettõt!

3. Mi jellemezte a szárazföldeket Wegener sze-
rint 250 millió évvel ezelõtt? Húzzátok alá az
erre vonatkozó részt a cikkben!

4. Mikor publikálta Wegener korszakalkotó, 
a földrészek mozgásfolyamatait magyarázó
nézeteit? Keretezzétek be a szövegben a meg-
jelenés évszámát!

2. feladatlap
Mely kõzetlemezeken találhatók az egyes földré-
szek? Egészítsd ki az 1. táblázatot!

MOZAIK KIADÓ 11

2012. február A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA

1. táblázat

Földrész Kõzetlemez

Afrikai-lemez

Hellén-Török-lemez

Iráni-lemez

Ausztrália és Óceánia
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Feldolgozás animációk segítségével

A9. évfolyamon a földrajztanítás a termé-
szetföldrajzi tartalmak feldolgozása során 

a nagy földi rendszerek – a kõzet-, a levegõ-, 
a víz- és a talajburok – megismerésére és a tar-
talmak szintézisére helyezi a hangsúlyt. A kõzet-
burok anyagáramlásai és tulajdonságai szabad
szemmel legfeljebb a felszínen figyelhetõk meg,
de azok is gyakran csak a folyamatok következ-
ményeit tárják a szemünk elé. A következmé-
nyek, a kõzetanyag, a felszín átalakulásának
vizsgálata természetesen elengedhetetlen a ki-
váltó okok megértésében, ezek azonban nem
teszik lehetõvé az okok megfigyelését és magya-
rázatát. A kõzetburok horizontális és vertikális
mozgásainak megértéséhez általában emberi
léptékben sem térben, sem idõben nem tanul-
mányozható folyamatokat kell szemléltetnünk 
a földrajzórákon. A földi léptékû folyamatok
szemléltetése különbözõ statikus információhor-
dozók segítségével, esetleg a vizsgálódások so-
rán a folyamatok egy-egy részletének modelle-
zésével vagy az utóbbi idõben teret hódító
animációkkal történhet. Az animációk egy része
kifejezetten oktatási célokra, éppen ezen lépté-
kek áthidalására és szemléletes bemutatására
szolgál. A természetföldrajzi animációk létjogo-
sultsága éppen az, hogy az elsajátítandó tartal-
mak között vannak olyan fogalmak, folyamatok
és összefüggések, amelyeket statikus könyvla-
pokkal, falitérképekkel vagy tanórai vizsgálódá-
sokkal nem tudunk szemléltetni.

A következõkben egy olyan tanulási folya-
matot mutatunk be, amelynek középpontjában
a kõzetlemezek mozgásának animációkkal való
bemutatása áll (2. tervezet). Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy az egyes módszerek, munkaformák,
stratégiák erõltetése sosem kedvez a tanítási-ta-
nulási folyamatnak. A módszerek sokasága és
azok kifinomultsága igazi változatosságot képez-
het a tanórán és azon kívül is. Így a következõ
folyamatleírást kizárólag egy lehetõségnek, egy
mintának szánjuk azon pedagógusok számára,
akik esetleg csak most kapcsolódnak be az ani-
mációk világába, netán mostanában kaptak
kedvet ezek alkalmazására. Nem gondoljuk,

hogy az animációk megváltást jelentenek a ter-
mészettudományos oktatás számára, sõt azok
túlhasználása, erõltetése károkat okozhat a ta-
nulók megfigyelési képességeiben vagy gondol-
kodási sémáik kialakításában. A következõ fo-
lyamatleírás teljes adaptációja tehát aligha
lehetséges – a tervezéskor minden esetben fi-
gyelembe kell venni tanulóink mentális sajátos-
ságait, a folyamat célját és a rendelkezésre álló
eszközöket. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni,
hogy a mozgóképek alkalmazása az oktatásban
nem szemfényvesztés, ha azokat megfelelõ
mennyiségben és minõségben, megfelelõ he-
lyen és idõben használjuk. Az oktatás folyamatá-
ban természetszerûleg elõkerülnek olyan témák,
amelyek mozgóképek nélkül is – sõt, azok nélkül
olykor kifejezõbben – szemléltethetõk, például 
a tanórán is elvégezhetõ egyszerû megfigyelé-
sekkel, vizsgálódásokkal. Ilyenkor az animációk
erõltetése ugyanolyan károkhoz vezet, mint 
a módszertani vagy pedagógiai kultúra hiánya.

Az alábbi folyamatleírás célja az elõzõ, ha-
gyományos technikákkal bemutatott folyamat
ellentételezése.  Figyelembe véve a kõzetburok
földrajzának tantervi helyét, az általános termé-
szetföldrajz tanulása közben tanulóink absztrakci-
ós készsége elvben lehetõvé teszi, hogy komple-
xebb, digitális technikával készített animációkat is
használjunk a tanítási-tanulási folyamatban. Ter-
mészetesen az egyes animációk más és más tu-
lajdonságokkal (ennélfogva más és más hibák-
kal) rendelkeznek, ezeket a tényezõket minden
esetben meg kell ismernünk a használat elõtt! 
A kõzetlemezek mozgásának animációkkal tör-
ténõ feldolgozására az támaszt szükségletet,
hogy ezek a makrofolyamatok szabad szemmel
nem követhetõek, ráadásul sem videofilmen,
sem statikus információhordozókkal nem szem-
léltethetõk elég komplexen (csak részfolyamatok
modellezhetõk). Ezen folyamatleírás eredmé-
nyessége a tanulók szemléletének megmozgatá-
sában, a földi léptékû folyamatok megértésének
mértékében érhetõ tetten, ugyanakkor – a digi-
tális technika általunk nem befolyásolható tar-
talmi és formai keretei miatt – komoly veszé-
lyekkel is szembe kell néznünk.

MOZAIK KIADÓ12

A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA 2012. február
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MOZAIK KIADÓ 13

2012. február A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA

Cél Tevékenység Eszköz

1.

2.

Motiváció, ráhangolódás

A tanulók megismerkednek…
a Föld belsõ geoszféráival;
a Föld belsõ szerkezetével;
a geoszférák fizikai és kémiai tu-
lajdonságaival.

A tanulók jártasságot szereznek…
egyszerû animációk megfigyelé-
sében.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák:
természettudományi és mûszaki;
anyanyelvi kommunikáció;
idegen nyelvi kommunikáció;
hatékony, önálló tanulás;
digitális.

A geotermikus gradiens fo-
galmának megismerése

A tanulók megismerkednek…
a geotermikus gradiens fogalmával;
az egyes geoszférák fizikai tulaj-
donságaival (pl. halmazállapot).

A tanulók jártasságot
szereznek…
a geoszférák közötti különbségek
önálló felfedezésében;
táblázatok értelmezésében;
földhõvel kapcsolatos matemati-
kai számításokban;
folyamatok narrációjának elké-
szítésében, folyamatleírásokban,
érvelésben.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák:
matematikai;
hatékony, önálló tanulás;
digitális.

Témafelvetés
A Föld különbözõ geoszférákból áll, ame-
lyek tulajdonságai különbözõek – frontá-
lis munka.

a) az 1. animáció megtekintése elõtt:
Ismerkedés a belsõ geoszférák magyar és
angol elnevezésével;
Az animáció tulajdonságainak ismerteté-
se (gyenge minõség, idegen nyelv, zenei
alap, gyors mozgás).
b) az 1. animáció megtekintése után:
tapasztalatok rögzítése (a geoszférák, a li-
toszféra feldarabolódása, kõzetlemezek);
a látottak okainak feltárása (gravitációs
egyensúlyra való törekvés, anyagminõség
szerinti differenciálódás);
a következmények megfogalmazása (a fel-
szín megfigyelése csak részben vezet a geo-
szférák anyagáramlásainak vizsgálatához).

A Föld középpontja felé haladva a sûrû-
ség, a nyomás és a hõmérséklet emelke-
désének megfigyelése.

1. feladat
Mit tudunk megállapítani a táblázat ada-
taiból? – Mely összefüggés figyelhetõ
meg a sûrûség, a nyomás és a hõmérsék-
let adatok között? Milyen tendencia van
a változásban?

2. feladat
Számítsd ki, hogy mennyivel emelkedik a
hõmérséklet kilométerenként a Föld kö-
zéppontja felé haladva! – egyéni munka.
Geotermikus gradiens
A kapott érték az egész Földre érvényes,
azonban a kéregben az emelkedés átlagosan
sokkal gyorsabb → 100 méterenként 3 °C.

A földhõerõmûvek mûködése
3. feladat
Magyarázd meg a földhõerõmûvek mû-
ködési elvét a 2. animáció segítségével!
Használd fel a geotermikus gradiensrõl
tanultakat!

1. animáció

2. táblázat

2. animáció

2. tervezet
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MOZAIK KIADÓ14

A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA 2012. február

Cél Tevékenység Eszköz

3.

4.

A hõkiegyenlítõ (konvek-
ciós) áramlások, a köpeny
anyagáramlásai, azok okai-
nak és következményeinek
megismerése.

A tanulók megismerkednek…
a köpeny hõkiegyenlítõ anyag-
áramlásaival;
a kõzetlemezmozgások okaival;
a konvekció modellezésének le-
hetõségével.

A tanulók jártasságot szereznek…
a földi anyagáramlás megfigye-
lésében és értelmezésében;
a földi léptékû folyamatok mo-
dellezésében;
a kõzetlemezmozgások megfi-
gyelésében és értelmezésében.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák:
természettudományi;
hatékony, önálló tanulás;
kezdeményezõ- és vállalkozó-
készség;
digitális.

A horizontális kõzetlemez-
mozgások megismerése.

A tanulók megismerkednek…
a horizontális kõzetlemezmozgá-
sokkal.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák:
természettudományi és mûszaki;
anyanyelvi kommunikáció;
idegen nyelvi kommunikáció;
hatékony, önálló tanulás.

Köpenyáramlások.  A Föld középpontja
felé emelkedõ hõmérséklet hõkiegyenlítõ
áramlásokat idéz elõ a köpenyben – 3.
animáció (az elejétõl 0:33-ig).
Kérdésgyártás (tényfeltáró kérdések) –
páros munka.

a) a 3. animáció megtekintése elõtt:
A belsõ geoszférák angol neveinek ismét-
lése.
b) a 3. animáció megtekintése után:
a látottak rögzítése;
a látottak okainak feltárása (energiamini-
mumra való törekvés, ezért konvekciós
áramlások);
a látottak következményei (litoszférale-
mezek mozgása).

c) a 4. animáció megtekintése elõtt:
Köpenyáramlások – otthon is kipróbálha-
tó modell.  Mely jelenség okait és követ-
kezményeit erõsítjük meg?
d) a 4. animáció megtekintése után:
a látott eszközök, anyagok értelmezése
(eszközök, anyagok azonosítása és páro-
sítása a valóságos anyagokkal);
a látott események azonosítása a való-
ságban lezajló eseményekkel);
az események következményei (litoszféra-
lemezek mozgása).

a) az 5. animáció megtekintése elõtt:
Ismerkedés a kõzetlemezmozgások angol
elnevezésével.
b) az 5. animáció megtekintése után:
a látottak rögzítése (a kõzetlemezek
különbözõ mozgástípusai);
a látottak okainak feltárása
(köpenyáramlás);
a látottak következményei rövid
magyarázattal (szerkezeti változások,
hegységképzõdés, földrengések, vulkáni
mûködés).

3. animáció

4. animáció

5. animáció 
0-2:05-ig
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MOZAIK KIADÓ 15

2012. február A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA

Cél Tevékenység Eszköz

5.

6.

Ismerkedés a földtörténeti
idõ fogalmával.

A tanulók megismerkednek…
múltbeli kõzetlemez-mozgásokkal;
a felszín folyamatos változásával.

A tanulók jártasságot szereznek…
a földtörténeti idõléptékben való
gondolkodásban;
a kõzetlemezek mozgásának követ-
keztében a változó földfelszín meg-
figyelésében és értelmezésében;
a földfelszín-változási elõrejelzésben.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák:
természettudományi;
anyanyelvi kommunikáció;
matematikai;
hatékony, önálló tanulás.

A horizontális kõzetlemez-
mozgások típusai.

A tanulók megismerkednek…
a kõzetlemezek horizontális
mozgásának típusaival (közele-
dés, távolodás, elcsúszás);
a mozgásfolyamatok következmé-
nyeivel a felszín alatt és a felszínen.

A tanulók jártasságot
szereznek…
a földtörténeti idõ eseményei, a
kõzetlemez-mozgások és a föld-
felszín átalakulása közötti össze-
függések megfigyelésében, érté-
kelésében és ezek
prognosztizálásában.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák:
természettudományi;
anyanyelvi kommunikáció;
hatékony, önálló tanulás;
digitális.

4. feladat
Mikortól számítjuk a Föld életét? Milyen
idõs a bolygónk?
Számítsd ki, hogy hány centimétert mozog-
nak átlagosan a kõzetlemezek 1 év / 1 évti-
zed / 1 évszázad / 1 évezred / 1 évmillió
alatt? Melyek a legfürgébb és
„legráérõsebb” kõzetlemezek?

a) a 6. animáció megtekintése elõtt:
Ismerkedés a kõzetlemezmozgások és 
a föltörténeti korok angol elnevezésével.
b) a 6. animáció megtekintése után:
a látottak rögzítése (földtörténeti idõlép-
tékben a kõzetlemezek jelentõsen átala-
kulhatnak és gyorsan mozognak);
a látottak következményei (a földtörténeti
idõ során a kontinensek és a kõzetleme-
zek változtatták helyüket és helyzetüket 
a felszínen, amely folyamatosan alakul 
a földkéreg megszilárdulása óta).

A földtörténeti idõben a kõzetlemezek ál-
landó mozgásban voltak. 
5. feladat:
Hogyan lehetséges, hogy bizonyos kõzet-
lemezek olykor közeledtek, olykor távo-
lodtak egymástól? Hogyhogy nem fo-
gyott el vagy domborodott fel a felszín 
a mozgások miatt? – ötletroham
→ pusztuló és épülõ lemezszegélyek →
közeledõ és távolodó kõzetlemezek 
(+ súrlódó, elcsúszó lemezperemek)

6. feladat
Állítsd meg a 6. animációt a jelent és 
a jövõt bemutató képek között, és nézd
végig többször az eseményeket! Melyek 
a közeledõ kõzetlemezek napjainkban?

a) a 7. animáció megtekintése elõtt:
Kõzetlemezmozgásokkal kapcsolatos felidézés.
b) a 7. animáció megtekintése után:
A látottak rögzítése (kõzetlemezmozgások
és okaik);
Kérdés és válasz gyártása (ok-okozati
összefüggések) – páros munka
A látott folyamatok típusainak rögzítése
(különbözõ típusú kõzetlemezek egymás-
hoz való közeledésének tipikus esetei).

6. animáció

6. animáció

7. animáció
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A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA 2012. február

Cél Tevékenység Eszköz

7.

8.

Ismerkedés a konvergens le-
mezszegélyekkel és a kõzet-
lemezek ütközésével, vala-
mint ezek következményeivel.

A tanulók megismerkednek…
a kõzetlemezek közeledõ mozgá-
saival;
a mozgásfolyamatok következ-
ményeivel a felszín alatt és a fel-
színen.

A tanulók jártasságot szereznek…
a bekövetkezõ események megfo-
galmazásában a kõzetlemez-ütkö-
zések következményeit vizsgálva.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák:
természettudományi;
anyanyelvi kommunikáció;
idegen nyelvi kommunikáció;
hatékony, önálló tanulás;
digitális;
kezdeményezõ- és vállalkozó-
készség.

A divergens lemezszegélyek-
kel és ezek következményei-
vel való ismerkedés.

A tanulók megismerkednek…
a kõzetlemezek távolodó mozgásával;
a mozgásfolyamatok következmé-
nyeivel a felszín alatt és a felszínen.

Pusztuló lemezszegélyek (konver-
gens vagy közeledõ lemezperemek)

a) a 8. animáció(k) megtekintése elõtt:
A litoszféra különbözõ tulajdonságú (óce-
áni és szárazföldi kérgû) darabjaival való
ismerkedés;
Prognózis készítése a különbözõ ütkö-
zéstípusok következményeirõl.
b) a 8. animáció(k) megtekintése után:
a közeledõ kõzetlemezek ütközési típusai-
nak azonosítása;
a különbözõ ütközéstípusokhoz elégséges
és szükséges feltételek azonosítása;
az ütközések típusai okozta következmé-
nyek rendszerezése (szerkezeti mozgások,
hegységképzõdés, földrengés, vulkánosság).

c) a 9. animáció megtekintése elõtt:
Kõzetlemezek ütközése – otthon is kipró-
bálható modell → Mely jelenség okait és
következményeit erõsítjük meg?
d) a 9. animáció megtekintése után:
a látott eszközök, anyagok értelmezése
(azonosítása és párosítása a valóságos
anyagokkal);
a látott események azonosítása valóságos
eseményekkel;
az események következményei (litoszféra-
lemezek ütközése);
kollízió, szubdukció fogalmak értelmezése.

7. feladat
Képzeld el, hogy egy idõs, vastag, erõs
szárazföldi kõzetlemez vagy és szembeta-
lálkozol egy gyengébb, óceáni kõzetle-
mezzel! Mondd el egyes szám elsõ sze-
mélyben mindkét esetben, mi fog történni
veled! Térj ki a keletkezõ formákra is!

Épülõ lemezszegélyek (divergens
vagy távolodó lemezperemek)

a) a 10. animáció(k) megtekintése elõtt:
a kõzetlemezmozgások felidézése;
ismerkedés a litoszféra különbözõ
tulajdonságú (óceáni és szárazföldi kérgû)
darabjaival;

8. animációk

9. animáció

10. animáció
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2012. február A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA

Cél Tevékenység Eszköz

9.

10.

A tanulók jártasságot szereznek…
események elõrejelzésében a
kõzetlemezek távolodásának
következményeit vizsgálva.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák:
természettudományi;
anyanyelvi kommunikáció;
idegen nyelvi kommunikáció.

Az elcsúszó lemezszegélyek-
kel és ezek következményei-
vel való ismerkedés.

A tanulók megismerkednek…
a kõzetlemezek elcsúszó mozgá-
sával;
a mozgásfolyamatok felszín alat-
ti és felszíni következményeivel.

A tanulók jártasságot szereznek…
események elõrejelzésében a kõ-
zetlemezek elcsúszásának követ-
kezményeit vizsgálva.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák:
természettudományi;
anyanyelvi kommunikáció;
digitális.

A tanulók jártasságot szereznek…
önálló (digitális) atlaszhasználat-
ban, információfeldolgozásban;
kõzetlemezek mozgásával kapcso-
latos elõrejelzések elkészítésében;
nézõpont-váltásban, többféle
szempont egyidejû figyelembe
vételében;
érvelésben;
a kõzetlemez-mozgások társadal-
mi-gazdasági hatásainak vizsgá-
latában, bemutatásában.

Fejlesztendõ kulcskompetenciák:
anyanyelvi kommunikáció;
hatékony, önálló tanulás;
matematikai;
kezdeményezõ- és
vállalkozókészség.

prognózis készítése a különbözõ típu-
sú ütközések következményeirõl.
b) a 10. animáció(k) megtekintése után:
a kõzetlemezek távolodása okainak feltárása;
a kõzetlemezek távolodásából fakadó kö-
vetkezmények, felszínformák – óceáni
hátságok kialakulása;
Kérdésgyártás (a folyamat lényege) –
csoportmunka.

Az elcsúszó lemezszegélyek

a) a 11. animáció(k) megtekintése elõtt:
Kalifornia (USA) állam 20. századi föld-
rengéstérképe – Mit állapítasz meg az inte-
raktív földrengéstérkép alapján Kalifornia
partvidékének tektonikai stabilitásáról? 
Mi lehet az események oka?
b) a 11. animáció(k) megtekintése után:
a kõzetlemezek súrlódása okainak feltárása;
a kõzetlemezek súrlódásából, egymás
melletti elcsúszásából fakadó következ-
mények – szerkezeti mozgások, földren-
gések stb...

8. feladat
Keress közeledõ, távolodó és egymás
mellett elcsúszó kõzetlemez-párokat digi-
tális atlaszodban vagy az egész földfel-
színt ábrázoló animációkban!

9. feladat
Következtess a jelenlegi mozgási jelensé-
gekbõl, hogy milyen lesz a Föld felszíne
50 vagy 100 millió év múlva!

10. feladat
Készíts helyszíni tudósítást a Szent András-tö-
résvonal mentén kipattant földrengésrõl egy
nyugati parti amerikai nagyvárosból! A kö-
rülményeket, a földrengés erõsségét és a ká-
rokat Te határozod meg! Térj ki az esemény
okaira és várható következményeire! Milyen
problémákkal néz szembe a lakosság?

10. animáció

11. animáció
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Az animációk témája és forrása

1. animáció (A geoszférák): 
http://www.youtube.com/watch?v=Q9j1xGaxYzY&feature=related

2. animáció (A geotermikus erõmû mûködési elve): 
http://www.youtube.com/watch?v=dXxd-OjV26Q&feature=related

3. animáció (Köpenyáramlások):
http://www.youtube.com/watch?v=p0dWF_3PYh4&feature=related

4. animáció (Köpenyáramlások modellezése házi eszközökkel):
http://www.youtube.com/watch?v=Z9Hr7V1S0pI&feature=related

5. animáció (Vízszintes kõzetlemezmozgások):
http://www.youtube.com/watch?v=QGovMjksMi0&feature=related

6. animáció (A földtörténet során bekövetkezett kõzetlemezmozgások a kambriumtól):
a) http://www.youtube.com/watch?v=uGcDed4xVD4&feature=fvwrel
b) http://www.youtube.com/watch?v=cQVoSyVu9rk

7. animáció (A köpenyáramlások és a kõzetlemezek mozgása):
http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE

8. animáció (A kõzetlemezek ütközésének típusai)
https://sites.google.com/site/havassyandras/termeszetfoeldrajz/foeldtan/animaciok-1/lemeztektonika

9. animáció (Kõzetlemezek ütközésének modellezése)
http://www.youtube.com/watch?v=BLZurdq2qpk&NR=1

10. animáció (Kõzetlemezek távolodása, óceáni hátságok keletkezése)
http://www.youtube.com/watch?v=_28p-lOS5aY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=2LSaLggiPaQ&feature=related

11. animáció (Földrengések Kaliforniában)
http://www.youtube.com/watch?v=3N-2iPpdypc&feature=related

MOZAIK KIADÓ18

A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA 2012. február

2. táblázat
A Föld belsõ gömbhéjainak fizikai jellemzõi

Geoszféra Sûrûség (g/cm3) Nyomás (atm) Hõmérséklet (°C)
Földkéreg 2,7–3,3 10 000 500–1000

Földköpeny
felsõ 4,3

1 500 000
2500

alsó 5,5 4000

Földmag
külsõ 10,0

3 500 000
4500–5000

belsõ 13,3 5000–6000

Kulcsszavak a kõzetlemezmozgásokkal kapcsolatos animációk kereséséhez:
– Angol: plate tectonics, plate movement, plate tectonics animation, ocean (sea) floor spreading,

mid oceanic ridge basalt, plate boundary, subduction, collision, continental drift, earthquake,
vulcano, Earth's history, mountain formation, orogenesis, transform fault, trench;

– Francia: collision, formation des montagnes, la tectonique des plaques;
– Spanyol: movimento divergente, movimento convergente, movimento das placas, placas

tectonicas.

Fold12_1.qxd  2012.02.17.  16:58  Page 18



Melyik a hatékonyabb tanulási folyamat?

Ahagyományos tanulás során a tanári tevé-
kenység a tények megismertetésére és a ta-

nulókkal való elsajátítására koncentrál. Részben
ennek következménye, hogy a gyerekek fokozato-
san megtanulják az iskolában töltött évek alatt:
nem kérdezni kell, hanem a tanári kérdésekre a ta-
nár elvárásai szerint válaszolni. Csakhogy így nem
gondolkodnak, csak befogadnak, és a befogadott
tartalmakat visszaadják az elvárások szerint.

A hatékony tanulás feltétele az állandó és jó
tanulói kérdésfeltevés, mert a kérdezés során
válnak értelmessé a tények, hiszen eközben át-
alakulnak, új rendszerbe kerülnek, következés-
képpen széleskörûen alkalmazható tudásstruk-
túra keletkezik. Ez általában is fontos, de
különösen a természettudományos tantárgyak
tanulása során, amelyeknek elméletileg a kuta-
táson kell alapulnia. A kutatás pedig folytonos
kérdezéssel generált folyamat, kritikus gondol-
kodás a kézzelfoghatóság és magyarázatok kö-
zötti összefüggésekrõl, alternatív magyarázatok
megalkotása és elemzése, érvek közlése. Ezért
nélkülözhetetlen a tanítási-tanulási folyamat so-
rán a kutatások tervezése, irányítása, az adat-
gyûjtéshez szükséges megfelelõ eszközök, mód-
szerek és technikák elsajátítása és használata. 
A kutatásalapú tanítás-tanulás során nem
is az a lényeg, hogy mit tanulunk, mit gondo-
lunk, hanem hogy hogyan gondoljuk, vagyis 
a dolgok tanulási folyamatára helyezi a hang-
súlyt. A kutatás algoritmusának (1. ábra) isme-
rete és folytonos alkalmazása vezethet el az ér-
telmes tanuláshoz, a hasznosítható tudáshoz,

illetve az egész életen át tartó tanulás képessé-
géhez.

Mindkét tervezetünk a kutatási stratégiára
épül, csak éppen eltérõ feladatkörnyezetben. 
E tekintetben azonos lehet a hatékonyságuk 
a képességfejlesztés szempontjából, csak különbö-
zõ képességterületekre irányulnak. A hagyomá-
nyos módszereket elõtérbe helyezõ megoldásnál
elsõdlegesen a természettudományi, valamint 
a szociális és állampolgári kompetenciák fejlõdhet-
nek, az animációkra építõnél pedig a kommuniká-
ciós kompetenciák és a gondolkodási képessé-
gek. Ez utóbbi feldolgozási mód a konstruktív
tanulási elméletre épül: a tanulók minden új
tudásszerzést megelõzõen felelevenítik a már
meglévõ tudásuk odaillõ elemeit, és az új tudást
beépítik elõzetes közös tudásrendszerükbe. És ez-
zel tettük a legtöbbet, hiszen amit egy helyzetben,
egy konkrét példán megtanultak, azt képesek
más helyzetben, más anyagon is alkalmazni.
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1. ábra. A kutatás folyamata
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Napjaink egységesülõ Európájában egyre
fontosabb szerepet kap a nyelvtudás, mi-
vel a tagállamok belátják, hogy az

együttmûködés legfontosabb eszköze a zavarta-
lan kommunikáció. Ennek köszönhetõen elõre-
tört a hagyományos nyelvpedagógiai módsze-
rek mellett a tartalom alapú nyelvoktatás,
melynek elvét a két tanítási nyelvû oktatási in-
tézmények is követik. Ennek az a lényege, hogy
a nyelv csupán egy eszköz, melynek segítségé-
vel a diákok a szaktárgyi tudást megszerezhetik.

A tannyelv kérdésének vizsgálata Magyaror-
szágon nem gyakran kutatott téma, hiszen ma-
gát a képzéstípust is alig több mint 20 éve vezet-
ték be (Vámos, 2009). Ennek ellenére a képzés
népszerûsége rohamosan nõ, egyre több két ta-
nítási nyelvû oktatási intézmény nyílik nem csak
Magyarországon, hanem egész Európa-szerte. 

A képzéstípus bevezetésekor a földrajz az el-
sõk között került be az idegen nyelven oktatott
tantárgyak közé, és máig megõrizte domináns
helyzetét tantárgyi sajátosságainak köszönhetõ-
en. Mi sem bizonyítja jobban a tantárgy alkal-
masságát az idegen nyelvû oktatásra, mint az
utóbbi évek érettségi adatai, melyek tisztán
megmutatják a két tanítási nyelvû földrajzokta-
tás sikerességét.

A kétnyelvû oktatás keretei 
Magyarországon 

Magyarországon a kétnyelvû, bilingvális is-
koláztatásnak nagy hagyományai van-

nak, már 1987 óta indítanak két tannyelvû osz-
tályokat, illetve óvodai csoportokat (Vámos,
2009). A rendszerváltás után még nagyobb
hangsúlyt kapott az idegen nyelvek ismerete és
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napjainkra a Magyarországon mûködõ kétnyel-
vû képzések nyelvi választéka is jelentõsen ki-
szélesedett (1. táblázat).

A táblázatból (1. táblázat) rögtön kitûnik,
hogy a nyelvi választék a középiskolák szintjén
a legszélesebb. Messze a legnépszerûbb nyelv az
angol, de jelentõs számban indulnak a német
két tanítási nyelvû osztályok is. Ezek az értékek
pontosan tükrözik az európai tendenciákat.

A bilingvális földrajzoktatás 
sajátosságai

Mz Európai Unió szinte minden országában
a földrajz azon tantárgyak közé tartozik,

amely szerepel a két tannyelvû oktatásban (Mi-
hály, 2006). Németországban például a földrajz
az a tárgy, amelyet a leggyakrabban tanítanak
két nyelven (Haupt, Biederstädt, 2003). Ma-
gyarországon is szinte minden két tanítási nyel-
vû iskolában a földrajz az idegen nyelven taní-
tott tantárgyak között szerepel, sõt gyakran ez,
illetve a környezetismeret az egyedüli, amelyet
így tanítanak. Ebbõl is látszik tehát, hogy ennek
a tantárgynak a sajátosságai különösen alkal-
massá teszik arra, hogy idegen nyelven is tanít-
ható legyen. 

Elsõsorban a földrajz az egyik központi tár-
gya az interkulturális tanulmányoknak (Haupt,
Biederstädt, 2003). Ez  a tantárgy lehetõséget
ad arra, hogy a diákok megismerjék a tanult
nyelv kultúráját, civilizációját, az adott ország-
ban élõ népek szokásait, aktualitásait. A két ta-
nítási nyelvû földrajzórákon tehát nem elsõsor-
ban a kommunikációs képességek fejlesztése
kerül elõtérbe, hanem ezek az interkulturális ta-
nulmányok is, amelyek napjaink globalizálódó
világában egyre nagyobb szerepet játszanak.
Ezért fontos, hogy a diákok tudatába kerüljenek
ezen ismeretek fontosságának és különbséget
tudjanak tenni a nemzeti, az európai és a globá-
lis perspektíva között (Albrecht, Böing, 2006). 

Ezen kívül a földrajz az a természettudomány,
amely a legkevésbé absztrakt, és amely a gyakor-
latban is jól hasznosítható ismereteket közvetít. 
A tantárgy legfontosabb témakörei az embereket
körülvevõ világot vizsgálják, ezért sok témáról
rendelkeznek már elõzetes ismeretekkel a diákok.
Ezáltal akkor is érthetõvé válik számukra a tan-
tárgy, ha azt idegen nyelven tanulják. 

Ráadásul a földrajzórák során sok olyan té-
ma elõkerülhet, ami gyakori a hétköznapi kom-
munikációban, valamint szerepel a nyelvoktatás
legfontosabb témakörei között is. Ilyen például
az idõjárás, utazás, városok, környezetvédelem.
Azáltal tehát, hogy a diákok földrajzórán idegen
nyelven tanulnak ezekrõl a témákról, nemcsak
a szókincsük bõvül, és árnyaltabban fejezhetik
ki magukat, hanem erõsödik a tantárgyak kö-
zötti koncentráció is.

Manapság egyre több szakmában, szakterü-
leten elvárás az a speciális, szakmai nyelvisme-
ret, amelyet többek között az idegen nyelvû
földrajzórán is megszerezhetnek a diákok. Ilyen
szakterület például az idegenforgalom, a keres-
kedelem vagy a közgazdaságtan, amely napja-
ink dinamikusan fejlõdõ ágazata, és a középis-
kolás diákok számára is a pályaválasztás során
egyre népszerûbb. 

Azonban napjaink bilingvális földrajzoktatá-
sának sok kihívással kell megküzdenie. Ilyen pél-
dául a tantárgyi követelmények egységesítése. 
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1. táblázat
A két tanítási nyelvû intézmények nyelvi meg-

oszlása (saját szerkesztés, adatok forrása:
KIR-STAT 2007/2008, www.kir.hu)

Óvoda Általános
iskola Középiskola

Angol 14 49 70
Német 4 18 44
Francia 1 1 11
Olasz 0 0 4
Spanyol 0 0 6
Bolgár 0 1 1
Szlovák 0 0 2
Szlovén 0 1 0
Román 0 1 0
Kínai 0 1 0
Összesen 19 68 109
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A két tanítási nyelvû képzés bevezetésének világ-
szerte az volt a célja, hogy a diákok olyan tudás-
sal léphessenek ki az iskolákból, amelyet a saját
országukban és az adott idegen nyelv országá-
ban is használhatnak. Minden tantárgy esetében
felmerül az a probléma, hogy eltérõek a különbö-
zõ országok tantárgyi követelményei. Nehéz fel-
adata van tehát az iskolának és a két tanítási kép-
zésben részt vevõ tanároknak, amikor arról kell
dönteniük, hogy mit is tanítsanak. Természetesen
meg kell felelni a hazai érettségi követelmények-
nek, amelyek gyakran teljesen eltérnek az adott
idegen nyelv országában megszokott követelmé-
nyektõl. Bonyolult feladat tehát a két követel-
ményrendszer egységesítése, összevonása. 

A tantárgyi követelményekhez szorosan
kapcsolódik a tankönyv problémája. Felmerül 
a kérdés, hogy a magyar tankönyvek fordítása
vagy az adott nyelv országában alkalmazott tan-
könyv lenne-e a legjobb megoldás. Magyaror-
szágon igen kevés tantárgyból jelentettek meg
idegen nyelvû tankönyveket. A német két taní-
tási nyelvû iskolák szerencsésebb helyzetben
vannak a földrajz tankönyv szempontjából,
ugyanis létezik pl. a legtöbb gimnáziumban
használt Nemerkényi Antal – Sárközy Béla által
írt középiskolai tankönyv német fordítása
(Allgemeine Physische Geographie). A többi
nyelven azonban nem áll rendelkezésre olyan
tankönyv, amely lefedné a magyar követelmé-
nyeket földrajz tantárgyból, így tehát a tanárok
feladata a megfelelõ segédanyagok keresése, biz-

tosítása. Néhány iskolában külföldi tankönyveket
használnak, azonban amellett, hogy ezeknek sú-
lyos az anyagi vonzata, nem biztos, hogy megfe-
lelnek a magyar tantervi követelményeknek. 

Földrajz érettségi idegen nyelven

Mi sem bizonyítja jobban a földrajz tantárgy
alkalmasságát az idegen nyelven történõ

oktatásra, mint hogy évrõl-évre egyre több diák
választja ebbõl a tantárgyból az idegen nyelvû
érettségit. 

A különbözõ tantárgyak idegen nyelven való
oktatásának fontos elõnye, hogy a sikeres cél-
nyelvi emelt szintû érettségi vizsga és legalább
két tantárgyból idegen nyelven tett érettségi vizs-
ga esetén a diák kétnyelvû vizsgabizonyítványt
kap, amely felsõfokú nyelvvizsga-bizonyítvány-
nyal egyenértékû (Vámos, 2007). 

Százalékos megoszlásban talán nem szem-
betûnõ az idegen nyelven érettségizõk aránya,
ugyanis országos szinten az összes érettségizõ-
höz képest minden tantárgyból 5% alatt marad.
Mégis, az Oktatási Hivatal adatait nézve (2. táb-
lázat) látható, hogy jelentõs számú tanulóról
van szó. Vizsgálatunkban összehasonlítottuk,
hogy különbözõ tantárgyakból hányan válasz-
tották az idegen nyelvû érettségit, és ezek a ta-
nulók az összes érettségizõnek hány százalékát
képviselik. A földrajzot elsõsorban a hozzá ha-
sonló természettudományos tantárgyakkal ha-
sonlítottuk össze, amelyek szintén válaszható
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2. táblázat
Idegen nyelven érettségizõk aránya különbözõ tantárgyakból középszinten 2009, május-júniusi

érettségi idõszak (saját szerkesztés, adatok forrása: www.ketszintu.hu)

Tantárgy Összes érettségizõ (fõ)
Idegen nyelven
érettségizõk (fõ)

Idegen nyelven érett-
ségizõk aránya (%)

Történelem 89 476 1 543 1,72

Biológia 14 935 46 0,31

Fizika 5 857 79 1,35

Kémia 3 929 18 0,46

Informatika 30 015 379 1,26

Földrajz 19 144 567 2,96
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vizsgatárgyak az érettségin, mint a biológia, fizi-
ka, kémia és az informatika. Egyértelmûen azt
az eredményt kaptuk, hogy a diákok földrajzból
vállalkoznak legnagyobb arányban az idegen
nyelvû érettségire, tehát hogy a két tannyelven
tanuló diákok körében a földrajz az egyik leg-
népszerûbb választható természettudományos
érettségi tantárgy. Az Oktatási Hivatal adatai
alapján az idegen nyelven érettségizõk arányát
tekintve a földrajz még a történelmet is megelõ-
zi, amely kötelezõ tantárgyként szerepel. Tehát
az összes érettségizõhöz képest a vizsgált tantár-
gyak közül földrajzból tettek a legnagyobb szá-
zalékban idegen nyelvû érettségit. 

Manapság egyre több szó esik a földrajz
presztízsének és népszerûségének csökkenésérõl.
Abban általános az egyetértés, hogy a földrajz-
oktatás az elmúlt évtizedekben szinte állandóan
„vesztes” pozícióban szerepelt, és ezt nehéz is
lenne másképp látni, hiszen minden egyes okta-
tási reform kurtította a tantárgy kereteit mind 
a tartalmi, mind pedig az idõkereteket tekintve
(Horváth, 2011). Ez a hanyatlás az országos
érettségi adatokon is látszódik, ugyanis minden
évben egyre kevesebben vállalkoznak földrajz
tantárgyból erre a megmérettetésre. Ezért is ki-
emelt jelentõségû az a tény, hogy a földrajzból
idegen nyelvû érettségit tevõ diákok száma vi-
szont évrõl évre növekszik (ld. 3. táblázat).

Érdemes tanulmányozni az idegen nyelven
abszolvált földrajz érettségik területi eloszlását is. 
A következõ térképen (1. ábra) látható, hogy me-
gyénként nagy eltérések vannak, néhány megyé-
ben (pl. Fejér vagy Nógrád megye) senki sem
érettségizett idegen nyelven földrajzból, Vas me-
gyében viszont a 12%-ot is meghaladta az idegen

nyelven letett érettségik aránya. Ezek a területi kü-
lönbségek nagy hatású két tanítási nyelvû gimná-
ziumokat jeleznek a megyében, ahol a földrajzok-
tatás is nagy szerepet kap. Érdekes, hogy ez 
a térkép nem feltétlenül esik egybe a két tanítási
nyelvû középiskolák földrajzi eloszlásával. 

Összességében tehát sok adat jelzi a két taní-
tási nyelvû földrajzoktatás eredményességét, kü-
lönben nem vállalkoznának ilyen sokan az ide-
gen nyelvû érettségire. Kérdõíves vizsgálatunkkal
is arra kerestük a választ, hogy vajon képes-e az
idegen nyelvû földrajzoktatás ugyanazt a haté-
konyságot elérni, mint a magyar nyelvû. 

Két tannyelvû és normál osztályban 
tanuló diákok földrajzhoz való 

attitûdjének vizsgálata

Vizsgálatunk célja az volt, hogy megállapít-
hassuk, hogy az idegen nyelvû földrajzoktatás
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3. táblázat
Földrajzból idegen nyelven érettségit tett diákok az összes érettségizõ arányában, 2008-2011-ig
május-júniusi érettségi idõszak adatai (saját szerkesztés, adatok forrása: www.ketszintu.hu)

2008 2009 2010 2011

Földrajzból idegen nyelven érettségizõk száma (fõ) 454 567 607 614

Összes érettségizõ földrajzból (fõ) 19661 19144 14517 16712

Földrajzból idegen nyelven  érettségizõk aránya (%) 2,30 2,96 4,18 3,67

1. ábra
Földrajzból idegen nyelven, középszinten

érettségizettek aránya megyénként, 2009. má-
jus-júniusi érettségi idõszak (saját ábra, ada-

tok forrása: www.ketszintu.hu)
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milyen hatással van a középiskolás tanulók föld-
rajzi fogalomalkotására, illetve a tantárgyhoz
való attitûdjükre. Kérdõíves vizsgálatunkban,
amelyet 2010 februárjában végeztük, annak 
a három szegedi középiskolának a diákjai vettek
részt, amelyben idegen nyelvû földrajzoktatás
folyik. Összesen 248 darab kitöltött kérdõív szü-
letett, ebbõl 135-öt két tanítási nyelven tanuló
diákok, míg 113-at magyar tannyelvû diákok
töltöttek ki. A két tanítási nyelven tanuló diákok
közül 66-an angolul, 31-en franciául, 26-an
spanyolul és 12-en németül tanulják a földraj-
zot. Az eredmények pontosságát és összehason-
líthatóságát rontja, hogy mindhárom középisko-
lában eltérõ az idegen nyelvû földrajztanítás
struktúrája és a diákok nyelvi szintje. 

A vizsgálat során két csoportot kérdeztünk
meg kérdõívek segítségével; az egyik csoport
olyan diákokból állt, akik idegen nyelven tanul-
ták a földrajzot, a másikban pedig, kontrollcso-
portként, a magyar nyelven tanulók szerepeltek.
A kérdõív két részbõl állt, az elsõ oldalon a föld-
rajzhoz való attitûdöt vizsgáló kérdések szerepel-
tek, amelyek fõleg érzelmi jellegûek és a tanuló
földrajz tantárgyhoz való viszonyát vizsgálta. 
Ez a rész az idegen nyelven tanulóknak készült
változatban kiegészült speciálisan a két tannyel-
vû földrajzoktatásra vonatkozó kérdésekkel. 
A második rész, amely a földrajzi fogalmak isme-
retét és helyes használatát vizsgálja, megegyezett
mindkét csoportnál, így az eredmények össze-
vethetõek. A földrajzi fogalmak pontos ismeretét

három feladattípusban vizsgáltuk: megfelelõ fo-
galmak behelyettesítése hiányos mondatokba,
nyílt végû kérdések megválaszolása, valamint
két ábra részeinek megnevezése.

A kérdõív elsõ része felmérte, (Ütõné Visi,
1998) hogy milyen kép alakult ki a diákok kö-
rében a földrajzról, hova helyezik a tantárgyat,
és hogyan ítélik meg a földrajzi ismeretek fel-
használhatóságát, fontosságát.

A megkérdezett diákoknak ötfokozatú ská-
lán kellett értékelni, hogy mennyire szeretik, il-
letve mennyire tartják fontosnak a földrajz tan-
tárgyat (4. táblázat).

Az összesített eredményeket tekintve az ta-
pasztalható, hogy átlagosan 3,5-re értékelték 
a diákok a tárgyat. Azonban ha alaposabban,
évfolyamonként megvizsgáljuk és különvesszük
a földrajzot idegen nyelven és magyarul tanuló
csoportok átlagait (4. táblázat), akkor megfi-
gyelhetõ, hogy az azonos évfolyamon levõ osz-
tályok közül az idegen nyelven tanuló diákok
jobb osztályzatot adtak a földrajznak, mint 
a magyar nyelven tanulók. A felmérés eredmé-
nyei alapján a tantárgy fontosságának értékelése
még az attitûdnél is jobb osztályzatokat kapott, az
eredmények átlaga 3,72 lett. Az eredmények azt
mutatják tehát, hogy a diákok elismerik a föld-
rajzi ismeretek fontosságát. 

A kérdõív elsõ részében szerepeltek csak 
a két tanítási nyelvû csoportoknak feltett kérdé-
sek is. Ennek a résznek az volt a célja, hogy ár-
nyaltabb képet kapjuk a szegedi középiskolák
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4. táblázat
A földrajz tantárgyhoz való attitûd és a tantárgy fontosságának értékelése, a diákok által adott

osztályzatok átlaga a két tanítási nyelvû és a hagyományos csoportokban 

A földrajz tantárgyhoz való attitûd A földrajz tantárgy fontosságának
értékelése

Évfolyam
Két tanítási

nyelvû csoportok
átlagai

Magyar tannyelvû
csoportok átlagai

Két tanítási
nyelvû csoportok

átlagai

Magyar tannyelvû
csoportok átlagai

9. 3,59 3,21 4,02 3,83

10. 3,81 3,47 3,61 3,52

Átlag 3,51 3,72
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két tanítási nyelvû képzésérõl. Az eredmények-
bõl jobban megismerhetjük a diákok vélemé-
nyét annak a képzésnek a hatékonyságáról,
amelyben tanulnak. 

A két tanítási nyelvû oktatás egyik kulcsfon-
tosságú eleme a prioritás kérdése, nevezetesen,
hogy az idegen nyelvû órákon a szaktárgy vagy
az idegen nyelv kerül elõtérbe. Vizsgálatunk so-
rán is kíváncsiak voltunk, hogyan értékelik ezt 
a kérdést a diákok, így arra kellett válaszolniuk,
hogy földrajzórán a szaktárgy vagy az idegen
nyelv a dominánsabb, illetve hogy a tanóra
hány százalékában beszélnek idegen nyelven. 
A prioritás kérdése leginkább az adott tanártól
függ, azonban, természetesen a diákok válasza-
it megvizsgálva egyéni eltéréseket is tapasztal-
hatunk, tehát ugyanazt a földrajzórát a diákok
különféleképpen értékelik, ami az érdeklõdés és
a nyelvi képességek eltérésébõl adódik. 

Vizsgálatunk eredményei szerint ezekben 
a szegedi két tannyelvû intézményekben is je-
lentõs eltérések tapasztalhatóak a dominancia
tekintetében (2. ábra). Fontos azonban kiemel-
ni, hogy a prioritás kérdése több tényezõ együt-
tes hatására dinamikusan változhat a tanév
vagy akár a tanóra során is.

A fenti diagram (2. ábra) is azt mutatja,
hogy igen nehéz megtalálni azt a középutat,
hogy a legfontosabb földrajzi ismereteket meg-
tanulják a diákok, miközben a nyelvi kompe-
tenciáik is fejlõdjenek. 

A földrajzi fogalomalkotás 
összehasonlító vizsgálata

Akérdõív második, földrajzi része tehát
mindkét csoportnál megegyezett, hogy 

a tantárgyat magyarul, illetve idegen nyelven ta-
nuló diákok földrajzi fogalomalkotását össze le-
hessen hasonlítani. Ez a rész három feladattípus-
ból állt, amelyek a fogalmak különbözõ szintû
ismeretét volt hivatott feltárni. Az elsõ feladattí-
pusban egy mondatba kellett behelyettesíteni 

a megfelelõ földrajzi fogalmat, tehát a meghatá-
rozáshoz kellett rendelni az oda illõ terminust. 
A második feladattípusban nyílt végû kérdések-
re kellett rövid válaszokat adni. Ez a kérdéstípus
lehetõséget adott a diákoknak megmagyarázni,
megindokolni bizonyos földrajzi jelenségeket,
folyamatokat, mint például a holdfogyatkozás
vagy a szél. A harmadik feladattípusba pedig
két részfeladat tartozott, amelyet külön értékel-
tünk. Ez a feladat a ráismerés készségét vizsgál-
ta, vagyis hogy a tanult fogalmakat mennyire is-
merik fel a diákok egy ábrán. Az elsõ feladatban
az épülõ parttípus részeit kellett megnevezni, 
a másodikban pedig a vulkáni formakincset egy-
egy ábra segítségével. A kérdõívet olyan diákok
töltötték ki, akik jelenleg is tanulják a földrajzot. 

Mivel a vizsgálat célja a földrajzi fogalomal-
kotás pontosságának a vizsgálata volt, ezért
csak a teljesen helyes válaszokat értékeltük, 
a részben helyes vagy hasonló megoldásokat
nem. Tehát nagyon fontos szerepet kaptak azok
a szakszavak, terminusok, amelyek összekeve-
rése a hétköznapi életben vagy a nyelvórán
nem okoz gondot (pl. idõ, idõjárás), viszont el-
különítésükre földrajzórán különös hangsúlyt
kell fektetni annak érdekében, hogy a fogalom
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pontosan rögzüljön. Éppen emiatt úgy készültek
el a földrajzi rész kérdései, hogy a könnyen ösz-
szekeverhetõ fogalmak, folyamatok – mint pél-
dául a harmat-pára-zúzmara, holdfogyatkozás-
napfogyatkozás vagy éghajlati öv-öveze t–, fon-
tos szerepet kaptak benne. 

A kérdõív kitöltése során minden két tanítá-
si nyelvû csoportban felmerült az a probléma,
hogy a tanulók tudták a választ idegen nyelven,
azonban nem tudták a magyar megfelelõjét. 
Ekkor azt az utasítást kapták, hogyha semmikép-
pen sem jut eszükbe magyarul az adott fogalom,
akkor beírhatják a választ idegen nyelven.

Értékeltük a feladatokat úgy is, hogy az
idegen nyelven beírt terminusokat nem számí-
tottuk, így kaptuk a korrigált pontszámokat. 
A korrigált értékeket figyelembe véve minden
feladatban csökkent a két tannyelven tanulók
átlaga. Érdekes módon az idegen nyelvû fogal-
mak leggyakrabban az utolsó feladattípusban
jelentkeztek, amikor egy ábrán kellett megne-
vezni a földrajzi formákat. Ezen belül is a vul-
kán részeinek megnevezésekor a kürtõ és 

a magmakamra volt az a két fogalom, amelyet
a legkevésbé tudtak a diákok magyar nyelven
megnevezni (5. táblázat).

Néhány esetben elõfordultak idegen nyelvû
szavak az elsõ, mondat-kiegészítõs feladatnál,
valamint az egyszavas választ igénylõ kérdések-
nél is, azonban a teljes mondatot igénylõ kérdé-
seknél (Mit nevezünk szélnek? Mi történik nap-
fogyatkozáskor?) egyik diák sem használta az
idegen nyelvet. 

Összességében azt tapasztaltuk, hogy a két
tanítás nyelvû csoportok átlagpontszáma a leg-
több feladatnál magasabb lett, tehát a kérdõív
tanulságai alapján azt a következtetést vonhat-
juk le, hogy a két tanítási nyelvû oktatásnak si-
kerül olyan eredményeket elérnie, mint a ma-
gyar nyelvû földrajzoktatásnak, sõt gyakran
képes azt túl is szárnyalni. Ennek természetesen
az is oka, hogy általában ezekben a képzési tí-
pusokban magasabb óraszámban vagy több
évig tanulják a diákok a földrajzot, és gyakran
kisebb csoportokban, csoportbontásban, ami
növeli a tantárgy elsajátításának hatékonyságát.
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Sokan úgy tekintenek a két tanítási nyelvû isko-
latípusra, mint elit képzésre. Kétségtelen, hogy 
a szigorú felvételi vizsgák következtében eleve
jobb képességû, motiváltabb diákok érkeznek
ezekbe az osztályokba, azonban a fenti felmérés
egyértelmûen azt mutatja, hogy a tantárgyi tarta-
lom sem sikkad el ebben a képzési formában 
a magas fokú nyelvtanulás mellett. Látható tehát,
hogy a megvizsgált iskolákban már nem maga 
a nyelv a cél, hanem inkább egy eszköz, amellyel
a diákok megszerezhetik szakmai ismereteiket.  

Konklúzió

„Az angol nyelvet angolórán tanuljuk, föld-
rajzon csak használjuk, miközben földrajzi té-
mákról beszélünk.” – írta a kérdõív egyik kérdé-
sére az egyik két tanítási nyelvû osztályba járó
diák, és ezzel a mondatával is azt sugallja, hogy
a szegedi középiskolák két tanítási nyelvû osztá-
lyaiban sikerül földrajzórákon összhangba hozni
nyelvpedagógiai és szaktárgyi célokat. A nyelv
tehát egy eszköz, melynek segítségével a diákok
a szaktárgyi ismeretek birtokába juthatnak. 
A kérdõíves vizsgálat eredményei arra is rámu-
tattak, hogy a két tanítási nyelven tanuló diákok
képesek ugyanolyan pontossággal elsajátítani 
a földrajzi fogalmak ismeretét, mint a földrajzot
magyarul tanuló társaik.
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A kürtõ szó idegen nyelvû megfelelõjének elõfordulása a kitöltött kérdõívekben nyelvenként

Idegen nyelvû szó Elõfordulás gyakorisága Elõfordulás aránya az összes
válasz közül

vent (angol) 16 24,24%

la chimenea (spanyol) 5 19,23%

der Schlot (német) 2 18,18%

la cheminée (francia) 0 0%

Összesen 23 17,29%
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Amodern gazdaságok kialakulásában, a tér-
ségek fejlõdésében hosszú idõn keresztül
az iparosítás jelentõs dinamizáló ténye-

zõnek számított. Az ipari tevékenység fejlesztése
elõsegítette többek között a természeti erõfor-
rások széles körû felhasználását, a termelõesz-
közök és a különbözõ fogyasztási cikkek töme-
ges elõállítását, a foglalkoztatási szerkezet
átalakulását. Az ipar területi fejlõdése és átren-
dezõdése meggyorsította a települések differen-
ciált fejlõdését, sok esetben az életkörülmények
javítását és az életszínvonal emelkedését. A ha-
zai és a nemzetközi munkamegosztást, a terme-
lés térbeli alakulását az ipar igen rövid idõ alatt
képes volt megváltoztatni.

Az elmúlt évek során az Európai Unióban és
hazánkban is egyre inkább elõtérbe kerültek az
ipar elhelyezkedésének területi kérdései. Ha-
zánk egyes térségeiben, régióiban eltérõ ipar-
szerkezet alakult ki és egy-egy régióban külön-
bözõ iparágak váltak meghatározóvá. Az egyes
iparágak területi elhelyezkedését és fejlõdését
számos társadalmi-gazdasági tényezõ (a terme-
lés történelmi hagyományai, a tulajdonviszo-
nyok, a munkaerõ- és eszközellátottság stb.) be-
folyásolja. A területileg differenciált iparszerkezet
esetében az egyes térségekben változó jövedel-
mezõséggel, humánerõforrás felhasználással,
mûszaki színvonallal, más-más kockázati ténye-
zõkkel és piaci lehetõségekkel kell számolni.

A hazai ipar strukturális változása

Az utóbbi néhány évtized alatt nemzetgaz-
daságunk és a hazai ipar is jelentõs szerke-

zeti változásokon ment keresztül. Az ipar ágaza-

ti besorolását – elsõsorban a nemzetközi statisz-
tikai standardokhoz történõ alkalmazkodás és
összehasonlíthatóság miatt – változások jelle-
mezték. A bekövetkezett változások miatt nem
lehet az elmúlt 20–25 év alatt az iparban leját-
szódó strukturális változások tendenciáit részle-
teiben elemezni, de az elmúlt években az ipar-
ban lejátszódó folyamatok ennek ellenére jól
tükrözõdnek. 

A rendszerváltozás elõtti években még oly
fontos bányászat napjainkra teljes egészében
háttérbe szorult. Ez elsõsorban az egyre maga-
sabb kitermelési költségeknek, a kedvezõtlen ki-
termelési feltételeknek és a rossz hatékonyságú
technológiák megválasztásának a következmé-
nye. Ezzel szemben növekedett az energiaipar
(villamosenergia, gáz-, gõzellátás) szerepe. 
Az energiaipar felértékelõdése az utóbbi évek-
ben relatíve növekvõ energiaáraknak köszönhe-
tõ. A feldolgozóipar és ezen belül elsõsorban 
a gépipar térnyerése volt látványos a rendszer-
változást követõ években. A gépipar részaránya
a nemzetközi (elsõsorban uniós) munkamegosz-
tásba történõ bekapcsolódásunkat követõen
mintegy megduplázódott. Ugyanakkor a rend-
szerváltozás nagy vesztesei közé sorolhatók 
a könnyûipari ágazatok. Ezen ágazatok részese-
dése mintegy felére esett vissza. A jelentõs visz-
szaesés oka elsõsorban a távol-keleti termelõk-
höz viszonyított magas feldolgozási költségekkel
magyarázható. A nemfémes ásványi termékek
részarányában csak kisebb változások következ-
tek be. A vegyipar szerepének növekedése 
a rendszerváltozást megelõzõ években volt jelen-
tõs, amely a korábbi KGST együttmûködésre
alapozott árviszonyoknak köszönhetõ. Az 1990-
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es években a vegyipar nagyüzemi bázisainak
köszönhetõen a korábbi elért arányok közelé-
ben tudott maradni. Ezzel szemben a hazánk-
ban oly jelentõs élelmiszeripar is az ipari ágaza-
tok nagy vesztesei közé tartozik. Az utóbbi
évtizedben aránya a korábbinak mintegy két-
harmadát teszi ki (1. táblázat). Ebben szerepet
játszott a magyar mezõgazdaság teljesítõképes-
ségének a csökkenése, illetve a hazai élelmiszer-
ipari üzemek sok szempontból kedvezõtlenül
alakult privatizációja is. Több esetben a hazai
ipari vállalatoknál az új külföldi tulajdonos meg-
szüntette a termelést azzal a szándékkal, hogy 
a korábbi anyavállalatai termékeinek biztosítsa-
nak új piacokat. Ennek következtében számos
élelmiszeripari üzemet teljesen vagy részben le-
építettek és napjainkban raktározási, valamint
logisztikai célokat szolgálnak. 

A 2. táblázat adati jól tükrözik, hogy az ener-
giaipar területén napjainkban is jelentõs növeke-
dés tartósnak tekinthetõ. Ugyanakkor a feldol-
gozóipar által az utóbbi években elszenvedett
mintegy 4 százalékpontos visszaesés elsõsorban
az élelmiszer- és a könnyûipar térvesztésének tu-
lajdonítható. Az iparon belüli legjelentõsebb
strukturális változások két, napjainkban is fontos

húzóágazatot (jármûgyártás és számítógép,
elektronikai termékgyártás) érintett. Ezen húzó-
ágazatok (alágazatok) esetében olykor 10 száza-
lékpontos változást is tapasztalhattunk a vizsgált
idõszakban. Különösen igaz ez a számítógép,
elektronika termékgyártásra. A vizsgált idõszak
ipari termelésének megoszlását vizsgálva megál-
lapítható, hogy az ipar struktúrája a modernebb,
korszerûbb és egyben versenyképesebb ipar-
szerkezeti irányba mozdult el. A gépipar és az
ezen belüli alágazatok export részesedése az el-
múlt években növekedett. Hasonló növekedés
volt tapasztalható a számítógép, elektronika ter-
mékgyártásnál is. Ezen húzó alágazat feldolgo-
zóiparon belüli exportja 2001-ben 24,0% volt.
Ez 2008-ra 26,8%-ra emelkedett. A jármûgyár-
tás exportrészesedése 2001-ben 26,6%-ot muta-
tott, ami 2008-ra 28,1%-ra növekedett. 

Az iparban lejátszódó strukturális változások
pozitívnak tekinthetõk annak ellenére, hogy az
ipari szektor alágazataiban megtermelt jövedel-
mek jelentõs része sajnos nem a magyar jöve-
delemtulajdonosok kezébe kerül. Ez azonban
azzal magyarázható, hogy az ipar fejlesztése je-
lentõs részben a külföldi befektetõk mûködõ tõ-
kéjének köszönhetõ. 
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1. táblázat
A magyar ipar ágazati szerkezetének változása (%)

Forrás: KSH adatok alapján szerzõ számítása

Megnevezés 1980 1989 2001 2005 2008
Bányászat 8,1 5,7 0,5 0,4 0,5
Feldolgozóipar 86,2 88,1 90,8 92,7 91,2
Kohászat 9,1 10,5 ... ... ...
Gépipar 23,5 24,8 ... ... ...

Kohászat és gépipar együtt 32,6 35,3 49,6 55,1 54,8
Építõanyagipar 3,5 3,1 2,5 2,5 2,9
Vegyipar 18,6 18,5 14,2 16,4 17,5
Könnyûipar 13,7 12,4 ... ... ...
Egyéb ipar 1,1 0,8 ... ... ...

Könnyû- és egyéb ipar együtt 14,8 13,2 9,8 7,4 6,2
Élelmiszeripar 16,7 17,8 14,7 11,4 9,8
Villamosenergia-ipar, gáz-, gõzellátás 5,7 6,2 8,7 6,9 8,3
Ipar összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Az ipar abszolút specializációjának
idõbeni és területi alakulása

Amegyék abszolút specializációja megmu-
tatja, hogy az adott megye mennyire diver-

zifikált ágazati szerkezettel rendelkezik, ugyan-
akkor nem nyújt áttekintõ képet az országon
belüli megyék közötti tényleges munkamegosz-
tásról. Abban az esetben, ha egy olyan ország-
ban, ahol az ország egészében domináns egy
ipari ágazat, akkor általában több megyében is
jelentõs részesedést érhet el. Egy országban
azok a megyék tekinthetõk specializáltnak,
amelyek az országos átlagtól eltérõ ágazati szer-
kezettel rendelkeznek. 

A jelen vizsgálat az ipar abszolút specializá-
ciójának foglalkoztatottak és összes értékesítés
szerinti idõbeni és területi alakulására koncentrál.

A foglalkoztatottak alapján vizsgált abszolút
specializáció esetében területegységenként 
a következõ megállapítások fogalmazhatók
meg.  A bázisévben (2000) a legmagasabb in-
dex értéket Fejér, Vas, Gyõr-Moson-Sopron,
Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye képvisel-
te. A specializáció átlagosnál magasabb foka
Fejér megyében elsõsorban a feldolgozóiparnak
köszönhetõ, ezen belül pedig kitüntetett szerepe
volt a gépiparnak és a fémalapanyag, fémfel-
dolgozási termékek gyártásának. Vas megye 
a gépiparnak és a könnyûiparnak (textília, bõr-
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2. táblázat 
Az ipari termelés ágazati megoszlásának alakulása (%)

Forrás: KSH adatok alapján szerzõ számítása

Megnevezés 1995 2000 2005 2008

Bányászat 0,9 0,6 0,5 0,8

Élelmiszer, ital, dohány gyártása 21,9 13,8 11,4 9,6

Textília, bõrtermék gyártása 3,7 3,4 1,8 1,1

Fa-, papírtermék gyártása 5,8 4,3 3,4 2,8

Kokszgyártás, kõolajfeldolgozás 8,5 7,6 7,3 8,0

Vegyi anyag, termék gyártása 5,6 4,4 3,8 3,6

Gyógyszergyártás 2,5 2,0 2,3 2,1

Gumi, mûanyaggyártás 3,2 3,2 3,6 3,4

Nemfém ásványi termék gyártása 3,3 2,8 2,8 2,7

Fémalapanyag gyártása 9,9 7,5 7,0 7,6

Számítógép, elektronika termékgyártása 3,4 14,1 18,1 16,4

Villamos berendezés gyártása 4,2 4,8 6,1 2,3

Gép, gépi berendezések gyártása 3,5 3,1 3,2 6,0

Jármûgyártás 6,8 14,5 13,6 12,9

Egyéb feldolgozóipar 2,4 2,4 2,1 1,8

Feldolgozóipar összesen 84,6 87,9 86,5 80,3

Energiaipar (áram, gáz, gõz) 11,9 9,3 10,7 17,0

Vízellátás 1,1 0,9 0,8 0,6

Hulladékgazdálkodás 1,5 1,3 1,5 1,3

Ipar összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
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termék, lábbeli gyártása), Pest megye pedig
szintén a gépiparnak és az élelmiszeriparnak
(élelmiszer, ital, dohány gyártása) köszönhette
elõkelõ helyét ezen a téren. Gyõr-Moson-Sopron
és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a gépipar-
ban foglalkoztatottak száma mutatott nagyobb
koncentráltságot. A sor végén a bázisévben legki-
sebb abszolút specializációval rendelkezõ me-
gyék: Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád és
Veszprém. Ezen megyék esetében az index értéke
0,14 vagy pedig ezen érték alatti. Ennek oka,
hogy az adott megyékben nem volt jelen olyan
domináns ipari ágazat, amelynek meghatározó
szerepe lett volna a munkaerõ foglalkoztatásában.

A tárgyévben (2008) Fejér megye mellé 
Komárom-Esztergom, Zala és Heves megye
zárkózott fel. Fejér megyében továbbra is kitün-
tetett szerepe van a feldolgozóiparnak, ezen be-
lül pedig a gépiparnak és a fémalapanyag, fém-
feldolgozási termék gyártásának, amely jelentõs
munkaerõ-kapacitást köt le. Komárom-Eszter-

gom megye Fejér megyéhez történõ „felzárkó-
zását” a gépiparnak köszönheti, mert az adott
ágazatban foglalkoztatottak száma 2000-tõl
2008-ig közel 3-szorosára növekedett. De szin-
tén a gépiparnak köszönheti „felemelkedését”
Zala és Heves megye is. Az elõbbi megyék ese-
tében mindenhol elérte vagy meghaladta az ab-
szolút specializáció értéke a 0,25-öt. Pest és Vas
megye elvesztette korábbi elõnyét ezen a téren.
Pest megye esetében 2008-ra az index értéke
0,20-ra, míg Vas megye estében pedig 0,23-ra
esett vissza. A visszaesés oka elsõsorban azzal
magyarázható, hogy a korábban jelentõs létszá-
mot foglalkoztató ágazatok (Vas megyénél 
a gépipar és a textília, bõrtermék és lábbeli
gyártása) szerepe csökkent 2000-rõl 2008-ra.
Pest megye esetében pedig igaz, hogy a foglal-
koztatottak számát illetõen növekedés tapasztal-
ható, de a növekedés nem csak a megyét jel-
lemzõ gépiparban és az élelmiszer, ital, dohány
gyártásában következett be, hanem a különbö-
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1. ábra
A magyar ipar abszolút specializációjának foglalkoztatottak szerinti területi alakulása (2000)

Forrás: KSH adatok alapján szerzõ számítása, Szerk.: Komarek L.

Fold12_1.qxd  2012.02.17.  16:58  Page 31



zõ ipari ágazatok között egyenletesen oszlott
meg. Ugyanakkor megállapítható az is, hogy
más ipari ágazatokban (pl. fa-, papírtermékek
gyártása, nyomdai tevékenység, fémalapanyag,
fémfeldolgozási termék gyártása) a növekedés
nagyobb arányú volt az elõzõ ágazatokhoz ké-
pest (gépipar, élelmiszer, ital, dohány gyártása). 

Tendenciájában vizsgálva a foglalkoztatottak
abszolút specializációját, megállapíthatjuk, hogy
19 megye és a fõváros esetében ellentétes irá-
nyú tendencia érvényesült. Négy megyében (pl.
Tolna, Hajdú-Bihar) és a fõvárosban a bázisév-
rõl a tárgyévre csökkent, tíz megye (pl.
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy) esetében
növekedett és öt megye (pl. Csongrád, Békés)
esetében pedig stagnált az iparban foglalkozta-
tottak abszolút specializációjának indexe. 

A növekedés elsõsorban annak köszönhetõ,
hogy bizonyos iparágak (pl. a gépipar, a fém-
alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása)

esetében növekedett a foglalkoztatottak terüle-
tén a koncentráció mértéke és ezáltal az adott
megye adott iparága vált meghatározóvá a fog-
lalkoztatás esetében (pl. a gépipar Komárom-
Esztergom megyében). Az index csökkenése pe-
dig a foglalkoztatottak számának negatív
irányba történõ változásával, továbbá a foglal-
koztatottak ipari ágazatok szerinti megyén belü-
li egyenletesebb eloszlásával magyarázható. 

Az ipar abszolút specializációjának összes
értékesítés szerinti alakulásánál a következõ
megállapítások tehetõk. 2000-ben ezen a téren
a rangsor elején Somogy, Fejér Komárom-Esz-
tergom, Vas és Gyõr-Moson-Sopron megye ta-
lálható. (Ezen rangsor figyelhetõ meg az export-
értékesítés esetében is. Tehát megállapítható,
hogy az összes értékesítésen belül az exportnak
kitüntetett szerepe van.) Ezen megyék elsõsor-
ban a gépiparnak és kisebb mértékben a fém-
alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártásának
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2. ábra
A magyar ipar abszolút specializációjának foglalkoztatottak szerinti területi alakulása (2008)

Forrás: KSH adatok alapján szerzõ számítása, Szerk.: Komarek L.
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köszönhetik elõkelõ helyüket. Az összes értéke-
sítés esetében ezen megyék gépipari értékesíté-
se Vas és Komárom-Esztergom megye esetében
a 67%-ot, míg a többi megye esetében elérik és
meghaladják a 70%-ot. Így ezek a megyék 
a gépiparra specializálódnak az összes értékesí-
tést illetõen. A rangsort Zala, Veszprém és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye zárja. A rangsor
végén található megyék esetében nem jellemzõ
olyan ipari ágazat, amely jelentõs szerepet tölte-
ne be a megye összes értékesítésében. Azaz di-
verzifikáltabb ebben az esetben is az ipar ágaza-
ti szerkezete. 

2008-ban Somogy és Gyõr-Moson-Sopron
megye növelte elõnyét 2000-hez képest. Ezen
két megye mellett Komárom-Esztergom megye
esetében tapasztalható nagyobb index növeke-
dés, sõt ezen megye jóval meg is haladta 
Somogy és Gyõr-Moson-Sopron megye index
értékét. Komárom-Esztergom megye elsõsor-

ban a gépiparnak és kisebb mértékben a vegy-
iparnak köszönheti elõmenetelét. Ugyanakkor
Fejér és Vas megye veszített súlyából az összes
értékesítés esetében, azaz csökkent a megyék
specializációja. Fejér megye esetében elõtérbe
került a gépipar mellett a fémalapanyag, fémfel-
dolgozási termék gyártása, míg Vas megyében
növekedett a vegyipar és a textília, bõrtermék,
lábbeli gyártás jelentõsége. 2000-hez képest
2008-ra az „élmezõnybe” került Heves és Jász-
Nagykun-Szolnok megye is. Elõbbi 0,49, míg
utóbbi 0,53-as index értékkel. Mindkét megye
szintén a gépiparnak köszönheti kedvezõ he-
lyét. A megyék közül 2000-hez képest 2008-ra
Zala megye továbbra is megõrizte utolsó helyét,
és a rangsor utolsó harmadában helyezkedik el
többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bara-
nya, illetve Békés megye is. Ez azt tükrözi, hogy
az elõbbi megyék ipara igen sokszínû az összes
értékesítés esetében. 
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3. ábra
A magyar ipar abszolút specializációjának összes értékesítés szerinti területi alakulása (2000)

Forrás: KSH adatok alapján szerzõ számítása, Szerk.: Komarek L.
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A 2008-as évre 2000-hez képest az ipar ab-
szolút specializációjának összes értékesítés sze-
rinti alakulásánál a következõk állapíthatók meg:
5 megye esetében csökkenés, 14 megyében és 
a fõvárosban pedig növekedés tapasztalható. 
A növekedés a legtöbb esetben a gépiparnak
(Komárom-Esztergom, Heves, Pest, Veszprém
megye), a vegyiparnak (Budapest) és a villam-
osenergia-, gáz-, gõz-, vízellátásnak (Tolna,
Csongrád megye), a csökkenés elsõsorban a di-
verzifikáltabb ipari struktúrának köszönhetõ.

A két mutatót a 2000 és 2008 közötti vizsgált
idõszakban változások jellemezték. A foglalkoz-
tatottak számát illetõen kisebb mértékû változás
figyelhetõ meg. Ugyanakkor az összes értékesí-
tés területén nagyobb átalakulás és értékváltozás
játszódott le. A pozitív változások elsõsorban 
a gépipar és a vegyipar térnyerésének köszönhe-
tõek, míg a negatív változások oka az élelmiszer,
ital, dohány gyártása területén keresendõk.

Az elõzõekbõl következõen elmondhatjuk,
hogy hazánk gazdasági „nyitottsága” és így a nem-
zetközi munkamegosztás alakulása igen nagy ha-
tással volt/van az egyes régiók (NUTS 3 szintek)
fejlõdésére és sok esetben az ipar területi speciali-
zációjának irányára is. Több évtizeden keresztül 
a térségek közötti munkamegosztásra jellemzõ
volt, hogy általában a fejlett térségek (régió, me-
gye) különbözõ feldolgozóipari termékeket értéke-
sítettek a kevésbé fejlett térségeknek, elsõsorban
mezõgazdasági termékekért cserébe. A rendszer-
változást követõ években és napjainkban, az
egyes térségekben (régiókban, megyékben) kü-
lönbözõ iparágak kerültek elõtérbe, váltak ún.
meghatározóvá. Ebbõl kifolyólag a fejlett és a ke-
vésbé fejlett térségek között újszerû munkamegosz-
tás kezd kirajzolódni. A globális gazdasági folyama-
tok miatt megváltozott a területi munkamegosztás
jellege és az ezen a téren jelentkezõ új kihívások ha-
tással lesznek a területi specializáció alakulására is.
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4. ábra 
A magyar ipar abszolút specializációjának összes értékesítés szerinti területi alakulása (2008)

Forrás: KSH adatok alapján szerzõ számítása, Szerk.: Komarek L.
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Tanító: Szili Henrietta

Osztály: 3. osztály 

Tantárgy: Környezetismeret

Témakör: Ismerjük meg hazánkat!

Tananyag: Fõvárosunk, Budapest

Óra típusa: Újismeret-szerzõ óra

Tanítói eszközök: Csókási Andrásné – Horváth
Andrásné – Pécsi Ildikó: Környezetünk titkai;
Mozaik Kiadó; Szeged; 2010.

Tanulói eszközök: munkatankönyv; puzzle; „salá-
ta”, borítékok, lábnyomok, ceruzák, tábla, zász-
lók kartonpapírból, feladatlapok, színes lapok

Feladatok:

– Oktatási: Ismerkedés hazánk fõvárosával, Buda-
pesttel. Beszélgetés a város fõbb nevezetességeirõl. 

– Képzési: Szövegértés és lényegkiemelés fej-
lesztése. Kommunikációs képesség fejlesztése.
Szókincsbõvítés. Értelmezés, összegzés az ol-
vasottak alapján. 

– Nevelési: Hazánk szeretetére való nevelés.
Együttmûködés gyakorlása, empátia növelése
és az egymásra való odafigyelés fontosságá-
nak kialakítása. 

– Didaktikai: ismétlés, motiváció, célkitûzés,
adatgyûjtés, irányított kérdések, információ-
szerzés, ismeretszerzés, ellenõrzés, értékelés
(tanulói, tanári)

Munkaformák: frontális osztálymunka, csoport-
munka, páros munka, egyéni munka

Alkalmazott módszerek: dicséret, beszélgetés, cso-
portmegbeszélés, tanári utasítás, játék, értékelés

Szili Henrietta

Fõvárosunk, Budapest – óratervezet
Környezetismeret 3. osztály
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Az óra szerke-
zete és didak-
tikai feladatok

Az óra menete Idõ

Módszerek,
eljárások,
eszközök,

munkaformák

I. Bevezetõ rész

tanári utasítás

ismétlés

motiváció
tanári utasítás

beszélgetés

tanári kérdés

célkitûzés
motiváció

Jelentés. 
Felszerelés elõkészítése.

Az órát egy hiányos szöveggel fogjuk kezdeni, melyben az
elõzõ órán tanultakat elevenítjük fel és csoportmunkában
fogunk dolgozni. Válasszatok egy írnokot!
Kezdhetitek a feladatot!

Ellenõrizzük a feladatlapot! A megoldásokat a kivetítõn lát-
hatjátok. A gyerekek szólításra felolvassák a helyes vála-
szokat és a megoldások folyamatosan felvillannak. Ame-
lyik csapat tagjai hibátlanul dolgoztak, az asztalon lévõ
piros borítékból kivehetnek egy-egy kis lábnyomot.

Vegyétek kezetekbe a kék borítékot, ebben találtok egy
összedarabolt képet! Állítsátok össze és ragasszátok fel a
nagy lapra!
Mindegyik csapat különbözõ képet kap a tankönyvben
szereplõ képek közül.
A csapat egy tagja felmutatja társainak is a képet. Megne-
vezzük õket és megbeszéljük, mit tudunk róluk. 

1. Budapest címere
2. A 0 kilométerkõ
3. Operaház
4. Parlament
5. Nyugati pályaudvar

Amelyik csapat szépen felragasztotta a képet, azok vehet-
nek egy-egy lábnyomatot. 

Ki tudná megmondani, mely város képeit raktuk össze?
Budapest

Mai órán egy kirándulásra hívlak titeket, melyben Buda-
pest szépségeivel és nevezetességeivel ismerkedünk meg.

1

4

1

5

1

2

csoportmunka
feladatlap
(1. melléklet)

számítógép
projector

értékelés
piros boríték
lábnyom

kék boríték
puzzle
ragasztó
nagy lap
(2. melléklet)

értékelés
piros boríték
lábnyom
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Az óra szerke-
zete és didak-
tikai feladatok

Az óra menete Idõ

Módszerek,
eljárások,
eszközök,

munkaformák

II. Fõ rész
új ismeretszerzés
tanári utasítások

1. kérdés

2. kérdés

3. kérdés

4. kérdés

5. kérdés

ellenõrzés
1. megoldás

2. megoldás

Utunk során, ahogy egyre több feladatot  megoldotok,
egyre több lábnyomatot szerezhettek, amit az óra végén
beválthattok piros pontra.

Továbbra is csoportmunkában fogunk dolgozni. Minden
csapat kapott egy szöveget és egy írólapot, melyet a zöld
borítékban találhattok. Az egész szöveget el kell olvasni!
Válasszatok ki magatok közül egy jó olvasót, õ olvassa fel
a csapattársainak a szöveget. Az írólapon van egy kérdés,
arra a kérdésre kell megadnotok a választ a szövegbõl.
Jelöljetek ki egy írnokot, aki leírja a kérdésre adott választ
és egy szónokot, aki ismerteti a többiekkel a megoldást!

1. csoport kérdései:
Mit tudhattunk meg Budapest történetérõl?
Hogy nevezzük Budapest két részét?

2. csoport kérdései:
Ha ti lennétek idegenvezetõk, milyen nevezetességeket
mutatnátok meg egy turistának?

3. csoport kérdései:
Soroljátok fel Budapest hídjait és ismertebb szigeteit!

4. csoport kérdései:
Melyek a koronázási jelvények és hol õrzik õket?

5. csoport kérdései:
Budapest az ország csomópontja. Milyen tömegközlekedé-
si eszközökkel találkozhatunk Budapesten?
Hogy hívjuk Budapest pályaudvarait és repülõterét?

Kétezer évvel ezelõtt várost alapítottak a mai Óbuda terü-
letén. Budapest 1873-ban 3 település összeolvadásából
jött létre.
Fõvárosunk két fõ részbõl áll: Buda és Pest.

A Clark Ádám téren található „0” km kõszobrot.
A budai várat, Halászbástyát,  Mátyás-templomot, Citadel-
lát. (+ amit még maguktól tudnak)

8

4

csoportmunka
zöld boríték
szöveg
írólap

(3. melléklet)

szöveg
írólap
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Az óra szerke-
zete és didak-
tikai feladatok

Az óra menete Idõ

Módszerek,
eljárások,
eszközök,

munkaformák

3. megoldás

4. megoldás

5. megoldás

rögzítés

ellenõrzés

Árpád híd, Margit híd, Lánchíd, Erzsébet híd, Petõfi híd,
Szabadság híd, Lágymányosi híd, Margit-sziget és a déleb-
bi a Csepel-sziget.

Az Országházban õrzik a koronát, az országalmát és a jo-
gart.

Tömegközlekedési eszközök: busz, hév, vonat, troli, metró
Nyugati, Keleti és Déli pályaudvar
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér

Azok a csapatok, amelyek helyesen válaszoltak, vehetnek
maguknak egy-egy lábnyomot.

A következõ feladatnál párokban fogunk dolgozni. A táb-
lán lévõ zászlókban összekeveredtek a betûk. Próbáljátok
meg helyes sorrendbe állítani õket! Az asztalotokra nektek
is raktam a zászlókkal megegyezõ színes lapokat, írjátok rá
a megfejtéseket! A színes lapok a sárga borítékban vannak.

Vegyetek a kezetekbe piros ceruzát, ellenõrizzük le, mely
tulajdonnevek kerültek a színes lapokra!

Óbuda
Lánchíd
Margit-sziget
Operaház
Petõfi híd

1

5

értékelés
piros boríték
lábnyom

páros munka

tábla

zászló

színes lapok

grafit

sárga boríték

Ó  b
u  a           d 

í     L     d
á  c   n   h

a  g  M  i  sz
i   r   t   t   e   g  

p   e   O   a
á   r   h     z

P  d   e   t   õ
f   i   í   h
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Az óra szerke-
zete és didak-
tikai feladatok

Az óra menete Idõ

Módszerek,
eljárások,
eszközök,

munkaformák

rögzítés

ellenõrzés

utasítás

III. Befejezõ rész

összefoglalás

irányított
kérdések

Amelyik páros eltalálta az összes megoldást, kivehet egy
lábnyomot a piros borítékból.

Vegyétek elõ a munkatankönyvet a 25. oldalon és oldjátok
meg önállóan az 5. feladatot!
Vegyetek a kezetekbe piros ceruzát! Ellenõrzünk! A megol-
dásokat felírom a táblára. 

3. Lánchíd
2. Margit híd
7. Lágymányosi híd
6 . Petõfi híd
5. Szabadság híd
4. Erzsébet híd
1. Árpád híd

Akinek hibátlan lett, vehet még egy lábnyomot a piros bo-
rítékból!                                                

Oldjuk meg közösen a 6. feladatot! Olvassuk fel!
Melyik van északra?
Margit-sziget
A felsõ négyzetbe írod az „m” betût!
Melyik van délebbre?
Csepel-sziget
Az alsó négyzetbe írod a „cs” betût!

Összefoglalásként salátajátékot fogunk játszani.

A következõ kérdések lesznek rajta:
1. Mikor jött létre Budapest?
2. Mirõl híres a 0 kilométerkõ?
3. Hogyan nevezzük a budapesti repülõteret?
4. Sorold fel Budapest 7 közúti hídját!
5. Melyik az a híd, amelynek helyesírása eltér a többitõl és

miben különbözik?
6. Melyik a két legismertebb sziget Budapesten?
7. Sorolj fel 3 budapesti nevezetességet!

3

1

3

1

5

értékelés

piros boríték

lábnyom

piros ceruza

színes lapok

önálló
munka

munka-
tankönyv
grafit
tábla 
kréta
piros ceruza

értékelés
lábnyom

frontális
osztálymunka
munka-
tankönyv
ceruza

frontális
osztálymunka
„saláta”
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Az óra szerke-
zete és didak-
tikai feladatok

Az óra menete Idõ

Módszerek,
eljárások,
eszközök,

munkaformák

1873
Innen mérik a települések Budapesttõl való távolságát
közúton.
Liszt Ferenc repülõtér
Lánchíd, Margit híd, Lágymányosi híd, Petõfi híd,
Szabadság híd, Erzsébet híd, Árpád híd
Lánchíd, mert ezt egybeírjuk.
Csepel-sziget, Margit-sziget
Operaház, Pap László Budapest Sportaréna, Aquincum
(mást is lehet)

A mai barangolásunk véget ért, nagyon szépen dolgozta-
tok. Jutalmul számoljátok össze, hány lábnyomot gyûjtöt-
tetek, annyi piros pontot írjatok a füzetetek hátuljába!
Köszönöm a munkátokat!

2 értékelés
lábnyom
piros ceruza
füzet

1. melléklet
1. feladatlap

Nemzeti jelképeink – hazánk alaptörvénye alapján, az Alkotmány alapján – a  ................................,
a ................................... és a .................................................. Hagyományosan nemzeti jelképnek
tekintjük azonban a  ................................... is. 

Magyarországot ............. ország határolja, melyek a következõk: .....................................................

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

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

Legnagyobb folyóink a ....................................... és a ....................................... 

Legnagyobb tavunk: ................................................................

A címerben a piros sáv az ............................., a fehér a ............................. a zöld pedig a
................................ jelzi.

Rajzoljátok le hazánk zászlaját!
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2. melléklet

3. melléklet
A rómaiak már kétezer évvel ezelõtt várost alapítottak a mai Óbuda területén. A régi római vá-

ros maradványait az Aquincumi (akvinkumi) Múzeum õrzi. Budapest 1873-ban 3 település össze-
olvadásából jött létre. 

Budapesten a 2010-es évi adatok alapján 1 millió 721 ezer fõ, az ország népességének 17%-a élt.
Fõvárosunk két fõ részbõl áll: Budából és Pestbõl.
A Clark Ádám téren található a „0” km kõszobor. Magyarországon az országúti távolságokat et-

tõl a ponttól mérik.
A budai vár alapjait még IV. Béla király rakatta le 1255-ben. A régi erõdítmény helyére Zsig-

mond király és császár építtetett palotát, és ezt bõvítette tovább Mátyás király. A Budai Vár egyik
legismertebb pontja a Halászbástya és a Mátyás-templom. 

A Citadella, a Gellért-hegy tetején fekvõ erõd, melyet az 1848-49-es szabadságharc leverése
után, 1854-ben emelt a Habsburg uralkodóház.

A Duna partján látható az Országház. Itt õrzik a koronázási jelvényeket (a jogart, az országalmát
és a  koronát).

A távoli országokból leggyorsabban repülõgéppel juthatunk el Budapestre. A fõváros határában
van a Liszt Ferenc repülõtér. 

A fõvárosban többféle tömegközlekedési eszközzel is utazhatunk (busz, troli, hév, villamos, met-
ró, vonat).

A budapesti pályaudvarokat három világtájról nevezték el (Nyugati, Keleti és Déli pályaudvar).
Pest és Buda között hömpölyög a Duna. A fõvárosban a Duna fölött ível át 7 közúti és 2 vasúti

híd. (Közúti hidak: Árpád híd, Margit híd, Lánchíd, Erzsébet híd, Petõfi híd, Szabadság híd, Lágy-
mányosi híd).

A Duna Budapestnél több szigetet fog közre. A legismertebbek az északabbra fekvõ Margit-szi-
get és a délebbi a Csepel-sziget.

4. melléklet
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Már több éve készültem arra, hogy még 
a szocializmus idején szerzett benyomá-
saimat felfrissítsem errõl a balkáni ál-

lamról. A sors akaratából idõközben ez az ország
is csatlakozott az Európai Unióhoz (2007), így
egy kis fáziskéséssel a javukra, sorsunk, problé-
máink és nehézségeink ismételten közössé vál-
tak. Az idei nyáron végre összejött egy baráti kö-
römbõl és régi tanítványokból álló lelkes csapat,
így adott volt a régebb óta tervezett országbe-
járásos körutazás lehetõsége. Örülök, hogy hit-
tek bennem és bizalmukat a remekül sikerült
program szinte tökéletes teljesítésével sikerült
meghálálnom. Én tisztában voltam vele, hogy

várakozásuknál sokkal különlegesebb látnivalók
kerülnek majd a kb. négyezer kilométeresre ter-
vezett útvonalunkra. Minden elképzelés annyit
ér azonban, amennyi megvalósul belõle. Így az-
tán a programtervbe illesztettem néhány már
25–30 éve megcsodált helyszínt, de hagytam
teret az új, számomra ismeretlen, felderítésre vá-
ró dolgoknak is. Az öt éve összeállított és „fiók-
ban porosodó” útitervet aktualizálva és idõtar-
tamát kissé megkurtítva vágtunk bele a 16
napos kalandba. Azt sejtettem, hogy a termé-
szeti látnivalók nem „csúnyultak” sokat az eltelt
évek alatt, de bíztam abban is, hogy az épített
környezet történelmi, kultúrtörténeti vagy ép-
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Fábián Tamás

A szegény-gazdag sorstárs – 
Bulgária csodái 2011-ben

Megrendülten értesültünk a szomorú hírrõl,
miszerint évek óta rendszeresen publikáló
szerzõnk, Fábián Tamás 2012. január 17-én
tragikus körülmények között életét vesztette.
Szerzõi munkásságáról a folyóirat következõ
számában hosszabb terjedelemben megemlé-
kezünk.
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pen néprajzi szempontból fontos objektumaival
kellõen helyreállított, felújított állapotban talál-
kozhatunk majd. Összességében azt mondha-
tom, nem csalódtam, talán a tengerparti részek
között akadt néhány, mely kisebb csalódást
okozott, illetve többet vártam tõle. A távolból
azt gondoltam, hogy az EU-s pénzeiket fõként
ebbe a régióba „pumpálják” bele. Ez részben
igaz is lehet, mert ennek nyomait több helyszí-
nen is megtapasztaltuk. Sokszor azonban nem
szerencsés a megvalósítás, illetve nem éri el 
a kellõ hatást a befektetés. Lehet azonban, hogy
személyes véleményem túlzó kissé. Összességé-
ben azonban azt kell mondanom, hogy megfizet-
hetõsége, illetve viszonylagos olcsósága miatt,
valamint az ezekért cserébe kapott élményeknek,
látnivalóknak köszönhetõen Bulgária ismét 
a magyar turisták egyik elsõdleges célpontja le-
het. A látványosságok szinte „kimeríthetetlenek”.
Ennek apró bizonyítékaként hadd említsek meg
elöljáróban a közelmúltban megjelent két kiad-
ványt. Egyikük a „Bulgária térkép és vezetõ”

nevû, ingyenesen beszerezhetõ, mely 100 nem-
zeti turista helyszínt tartalmaz. A térkép megfe-
lelõ helyén számok jelzik a nevezetességeket, 
a hátoldalán pedig a teljes lista és várostérképek
találhatók. A másik, megvásárolható kiadvány
500 turisztikai objektumot sorol fel. Egyik olda-
lán az út- és település hálózatos térképen van-
nak a kiválasztott helyszínek sorszámai, másik
oldalán az ország térképére az érdekességek raj-
zos ábrázolása került. Ezek után lássuk az útvo-
nalunkra felfûzött látnivalókat, kiemelve azokat
a legfontosabbnak számító helyszíneket, me-
lyekrõl kicsit részletesebben szeretnék írni az
alábbiakban. (1. ábra)

Az ország megközelítése szinte semmivel
sem könnyebb a korábbinál, így a Románia
délkeleti részén megtett 300 kilométer után ki-
csit nosztalgiázhattunk a vidini kompnál. 
Az óránként közlekedõ vízi jármûvek alaposan
kihasználtak, emiatt idõnként várakozásra is
kényszerülhetünk. Hogy meddig tart még ez az
állapot, nem tudjuk. Már épül ugyan a Dunán
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1. ábra
Bulgáriai útvonalunk a legfontosabb helyszínekkel
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átívelõ közúti híd, és ha minden igaz, év végére
át is adják a közúti forgalomnak. Ekkortól talán
felgyorsul a két ország közti átkelés, és remélhe-
tõen a híddíj sem lesz olyan drága, mint a mos-
tani kompjegy és sallangjai (9 Euro/fõ). Maga az
átkelés, azaz a dunai „csorgás” mindössze 20
percig tartott és kevésbé volt látványos. Elsõ na-
pi hosszú utazásunk Belogradcsik városka kem-
pingjében fejezõdött be, ezáltal a homokkõtor-
nyokkal körülvett, kellemes környezetben
tölthettük elsõ éjszakánkat. A következõ napot 
a vörösesbarna, elképesztõ formagazdagságban
elõforduló alakzatok minél alaposabb felderíté-
sére szántuk. Jól indult a napunk, hisz megérzé-
semre hallgatva elsõként a kemping közelében
lévõ sziklacsoport tetejére kapaszkodtunk fel. 
A kora reggeli fényeknek köszönhetõen csodá-
latos körkilátásban volt innen részünk. A kör-
nyezõ medencében szétszórva elhelyezkedõ

sziklacsoportok meredeken emelkedtek ki erdõs
környezetükbõl. A medence peremét szintén er-
dõvel borított mészkõrögök kiemelkedései hatá-
rolták, melyek egy közeli tagján TV adótornyot
építettek nemrégiben. Valószínûleg ennek tete-
jérõl is szép kilátás nyílik a vidékre. A területet
felépítõ kõzetrétegek, melyekbõl a sziklacsopor-
tok állnak, a Paleozoikum idején, szárazföldi
környezetben rakódtak le. Ez az üledékes összlet
a Triász idõszakban tengerelöntés alá került,
melybe a beömlõ folyók hatalmas mennyiségû
kavicsot, homokot és agyagot szállítottak. A ten-
gerfenékre lerakott anyagok összecementálódá-
sával alakultak ki a területre jellemzõ homokkö-
vek és konglomerátumok. A kõzetek vöröses
szinét a vas-oxid okozza. A Stara Planina-hegy-
ség felgyûrõdésével egyidõben vált szárazulattá
a Belogradcsiki-medence, és elkezdõdött a 200
millió éve zajló lepusztulási folyamat. A csapa-

MOZAIK KIADÓ44

A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA 2012. február

2. ábra
A Belogradcsik környéki sziklacsoportok elhelyezkedése
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dékvizek, a szelek és a hõmérséklet-változások,
valamint a kõzetek szilárdságának függvényé-
ben különbözõ mértékben erodálódott a felszín.
A lepusztító erõk kölcsönhatásaként formálód-
tak ki a természetszobrászat egyedi, hatalmas
méretû alkotásai. A központi település, Belo-
gradcsik környékén számtalan kiemelkedés for-
dul elõ, melyet az alábbi térképvázlat szemléltet.
(2. ábra) Az elsõként választott, Kastély-nak ne-
vezett sziklacsoport keleti fekvésének köszönhe-
tõen ideális látványt biztosított sok közelben ki-
bukkanó társára. A tetején sétálva a
sziklafelszínek egyéb jellegzetességeire is fény
derült. A kõzetrétegek majdnem vízszintes hely-
zetûek voltak, tehát a területet csak kismértékû
kibillentõ mozgás érte. Ezáltal jellemzõvé váltak
a nagy lapos tetõfelszínek. Az eróziónak legin-
kább a törések, repedések mentén volt lehetõ-
sége kifejtenie hatását, így ezek mentén külö-
nültek el bástyákra, oszlopokra, tornyokra a
kõzettömbök. A felszínek tetején gyakran láthat-

tunk tálka alakú bemélyedéseket, a „madárita-
tókhoz” hasonló oldásformákat is. A szélsõséges
klímafeltételeket csak néhány növényfaj volt ké-
pes elviselni, fõként zuzmók, mohák, és kevés
lágyszárú tengette életét a napsütötte sziklaháta-
kon. A tõlünk nyugatra elhelyezkedõ sziklavo-
nulatok már több jellegzetességet felvonultattak
a ránk váró sziklaképzõdmények változatossá-
gából. Így a különbözõ tornyok, sziklaszálak
alakjának sokszínûsége volt jellemzõ és a kisebb
kõlyukak, ablakok és hidak fordultak elõ sok va-
riációban. A zöld „tengerben” úszó vörösesbar-
na „hajókat” elnézve sajnos már akkor és ott be
kellett látnunk, hogy nem lesz módunk vala-
mennyit közelrõl szemrevételezni. Ezért máso-
dik nekifutásra a terület legmagasabbra kiemel-
kedõ, s bizonyos szempontból központi
részének tekinthetõ belogradcsiki sziklavár kör-
nyékét választottuk. A szinte jelképes 5 leva be-
lépõ (300 ft) persze megérte az árát, hisz innen
tényleg jó rálátás nyílt a sok látványos szikla-

MOZAIK KIADÓ 45

2012. február A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA

1.kép
Természetes sziklabástyákat összekötõ várfalak

Fold12_1.qxd  2012.02.17.  16:58  Page 45



alakzat mellett a városra is. A vár építõinek nem
kellett túl nehéz feladatot megoldaniuk a közép-
korban, leginkább a várfalak építõanyagát adó
mészkõ szállítását kellett biztosítaniuk. A termé-
szet a munka nagy részét elvégezte helyettük,
hisz az általa kialakított természetes sziklabás-
tyákat kellett csupán várfalakkal összekötni
(1.kép), és már készen állt a nehezen bevehetõ
erõdítmény. Szépen helyreállított állapotában
tényleg szívderítõ látványt nyújt, a „bástyák”
pedig önmagukban is tetszetõsek és kilátópon-
tokként is kiválóak. A kiépített ösvények, vas-
lépcsõk és korlátok teszik lehetõvé a látogatók
számára a biztonságos mozgást, ezáltal a legki-
tettebb, legnehezebben elérhetõ helyek is meg-
közelíthetõvé váltak. (2.kép) A kora délutáni
nagy meleg elõl úgy döntöttünk, kicsit hûvö-
sebb helyre húzódunk, ezért a közeli Magura-
barlang meglátogatására indultunk. A Bulgária
egyik legnagyobb föld alatti attrakciójának tar-

tott járatrendszer kisebb csalódást okozott szá-
munkra. Ennek oka fõképp az volt, hogy az
agyonreklámozott õsemberi barlangrajzokat – 
a falfestmények védelme érdekében – két éve
már nem mutatják meg a látogatóknak. Maga
az üregrendszer egy elég tágas eróziós járattal
indul, nagy terekkel, sok érdekes oldásformá-
val, de viszonylag kevés cseppkõ- és mésztufa-
formával. A bemutatott mellékágakban aztán
már bõségesen van cseppkõképzõdmény, de
méretük, alakjuk és színük sem tartalmaz külön-
legességeket. A túra végén egy mesterséges ki-
járaton át a hegy túloldalára jutottunk, ahonnan
egy víztározóra nyílt szûk kilátás. Innen fizetõs
kisvonattal vagy gyalog térhettünk vissza a kiin-
dulási ponthoz, az autóparkolóhoz. A délután
hátralévõ részét ismét a homokkõvidék megis-
merésének szenteltük. A létesített turistaútvona-
lak egy általunk választott kombinációját jártuk
be 3 óra alatt. Az mindenesetre komoly elõrelé-
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pés a múlthoz képest, hogy egyáltalán vannak
ilyen jelzett ösvények. A 7 különbözõ hosszúsá-
gú, nehézségû és idõtartamú lehetõségbõl az ér-
deklõdõk választhatnak számukra megfelelõt.
Az általunk bejárt út érintett néhány érdekes
alakzatot, mint az Iskoláslány, a Dervis vagy 
a Medve, melyek túloldalát láttuk kora reggel,
majd az Ádám és Évát, aztán pedig a Gombát
(3.kép) pillantottuk meg. Az utóbbi közelében
egy kis ösvényen szintén sikerült feljutni egy
sziklacsoport tetejére, ahonnan ismét szép kilá-
tásban gyönyörködhettünk. (4.kép) A további
sziklacsoportok a Madonna kivételével, az erdõ-
borítottság kitakarása miatt kevésbé voltak lát-
ványosak, illetve további alternatív ösvények ke-
resését igényelték volna. Ennek ellenére úgy
gondolom, összességében nem kell elégedetlen-
kednünk. Szép betekintést nyerhettünk a belo-
grádcsiki homokkõtornyok világába, mely kellõ
ismertséggel méltó vetélytársa lehetne akár
Szász-Svájcnak, vagy éppen a Meteoráknak.

A Vraca város környéki mészkõterületek
nyilván tartogatnak jó néhány érdekességet, de
ezeket a titkokat nem sikerült kifürkésznünk. 
A városban, a   mészkõ szurdok bejáratánál van
egy információs iroda, ahol kinéztünk pár dol-
got, de az élet másképp alakította. Kerestük 
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a hegység legszebbnek tartott vízesését, de jel-
zéseket nem találva egy régi üzemi úton csak az
egykori uránbányák elhagyott táróit, meddõhá-
nyóit sikerült becserkésznünk. Késõbb a mész-
kõplatón átvezetõ, az országtérképen is jelzett
országút aszfaltozott része egy állattenyésztõ,
mezõgazdasági telepnél véget ért, és egy krimi-
nális erdészeti út vezetett át a faluba, majd 
a Lakatniki-sziklák környéki, Iszker áttöréses
szurdokvölgyébe. Magán a platón jellegzetes
karsztos formák alig vannak, a terület bolygatat-
lansága a növényvilágon, havasi legelõkön ér-
zõdött leginkább. A Lakatnik település környéki
szurdokvölgy szakasz méltán híres, elég sok idõt
töltöttünk jó kilátópontok keresésével, de szerin-
tem csak félig volt sikeres az akciónk. Így aztán
a délután hátralévõ részébe még belefért egy
rövid szófiai városnézés, mely fõként a közpon-
ti részekre összpontosult, helyi bulgár ismerõ-
sünk, Visa vezetésével. A bulgár fõváros köz-

épületei a XIX. század végétõl, zömében neo-
klasszicista, neoreneszánsz vagy szecessziós stí-
lusban épültek. A török kori városképet teljesen
átalakító épületegyüttest aztán a szocializmus
évtizedeiben emelt modern alkotások egészítik
ki. Alig akad közöttük a jellegének megfelelõen
egyetemes mércével is kiemelkedõ alkotás.
Ezek közül csupán a Nevszki székesegyház em-
líthetõ, mely kívül-belül érdekes, látványos épít-
mény (5. kép). A Pomerancev szentpétervári
építész által megálmodott monumentális orto-
dox katedrális (71x55 méter alapterületû, 42
méter kupolamagasságú, 52 méteres harangtor-
nyú templom) méretei tiszteletet parancsolnak.
A szürkésfehér bulgár gránit falakat aranyozott
kupolák fedik. A parádés belsõ díszítésekhez
ónixot, alabástromot és különféle márványokat
használtak. A hatalmas belsõ falfestmények és
képek orosz és bolgár festõk mûvei, az ikonosz-
táz orosz mûvész alkotása. Az általunk is felke-
resett többi épület szófiai mércével ugyan tetsze-
tõs, de nem különlegesség. Viszont volt egy-két
szobor, mely az ábrázolt személyt illetõen infor-
matív és tanulságos volt. A Parlament épülete
elõtt találtuk a Felszabadítók Emlékmûvének
nevezett, II. Sándor cár lovas szobrát. Az Egye-
tem bejáratához az alapítást anyagilag támoga-
tók szobrait illesztették, a Nemzeti Könyvtár
elõtt pedig Cirill és Metód szobrát állították fel.
Aztán a „Sasos-hídon keresztül” (itt fogadták 
a szófiaiak a felszabadító cári csapatokat) átsé-
táltunk a Knyaz Borisz parkba, mely fõként a fi-
atalok találka- és szórakozóhelye. Szomszédsá-
gában találhatóak a Szovjet hõsi emlékmû és 
a Vaszil Levszki stadion szocialista építményei.
A központi téren épült Képzõmûvészeti Galéria
közelében lévõ parkoló volt városnézõ túránk
kiinduló- és végpontja. A városról a csoport tag-
jai számára az egyéni benyomás megszerzésére
ez az idõ elegendõ volt. Így a bennünket jobban
csábító, a város fölött tornyosuló, majd 2300
méteres hegyvonulat vonzott. A Vitosa-hegység
méltán világhíres természeti látnivalóinak megis-
merésére ismét egy teljes napot szántunk. A ve-
lünk lévõ autó most könnyebbséget, de egyúttal
kötöttséget is jelentett. Elõször a hegység északke-
leti és központi részét érintõ túrát tettünk, melynek
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kiindulópontja a Dragalevci településen át veze-
tett az Aleko turistaházig. Innen a Rezen-gerinc
alatt futó turistautat követtük, mely klaszszikusnak
számító kõfolyásokon, kõtengereken vezetett ke-
resztül. A gerinc alatt húzódó éles peremû kõzet-
blokkokból álló formák tipikus megjelenésûek és
nagyon látványosak voltak, de a kora nyári virág-
pompába öltöztetett havasi rétek talán még cso-
dálatosabban tündököltek. A kb. 40–50 éppen vi-
rágzó lágyszárú növényfaj között voltak igazi
ritkaságok is, vagy általam ilyen tömegesen még
nem látott példányok. Igazi ünnepet, virágkarne-
vált élvezhettünk és fotózhattunk. (6. kép) A ge-
rinc közelébe jutva aztán ismét a kifagyás és
hõingás hatására létrejött sziklaformák vették
vissza az érdeklõdés fonalát, melyek közül egy ér-
dekességet mutatok be. (7. kép) A hegység tetõ-
szintjét méretes gránittömbökbõl álló sziklacso-
portok alkották, melyek tövébõl több helyen is
kõfolyások indultak. Ami igazán érdekes volt,
hogy fõként az általunk használt túraösvényen
számtalan vizenyõs-mocsaras területet kellett ke-

reszteznünk. Ez a bõséges csapadékviszonyokra
és a kõzet repedéshálózatának aprózottságára, 
a rétegforrás-sorozat létrejöttére utalt. Hamarosan
felérkeztünk a Cserni Vrih (Fekete-csúcs) nevet vi-
selõ legmagasabb kiemelkedésre (2290 méter),
mely szintén egy szálban álló, mállásos és apró-
zódásos formákat is magán hordozó méretes
sziklacsoport. Közelében egy turistaház fekszik
piknikezõ helylyel, ahol kicsit mi is megpihen-
tünk és pótoltuk elvesztett energiáinkat. A körtú-
rát zárva a legrövidebb lehetõségen tértünk vis-
sza a parkolóban hagyott jármûvünkhöz. Lejtõs,
majd emelkedõ szakaszokkal tarkított, kacskarin-
gós szerpentineken tettük át székhelyünket a hegy-
ség északnyugati oldalára, ahol a legszebbnek tar-
tott, legismertebb és leghosszabb szienit kõfolyás
található. A kb. két kilométer hosszú, 30–150 mé-
ter széles, 350 méter szintkülönbséget legyõzõ,
sziklagolyókból álló „folyó” a Zlatni-mostove,
vagyis az Arany-híd nevet viseli. Keletkezésük 
a jégkorszak felmelegedési idõszakaihoz kötõ-
dik, amikor a visszaolvadó hófoltok helyén és
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idõs vízfolyásmedrekben halmozódtak fel 
a szienitbõl álló, lekerekített anyagok. A bulgá-
rok morene-nek nevezik ezeket a golyószerû
képzõdményeket. A legérdekesebb, hogy a
Vitosa területén a kõfolyásoknak keresztelt ter-
mészeti jelenség másutt nem látható mennyi-
ségben tölti ki a völgyeket. A jég által mozgatott
és lerakott törmelékanyagokkal ellentétben eze-
ket a kerek sziklákat nem a glaciálisok alatti jég
formálta. A sziklablokkok felszínének legömbö-
lyödése mechanikai és vegyi folyamatok egy-
más melletti mûködésével magyarázható. A víz
a kõzet repedéshálózatába beszivárogva és ott 
a fagyváltozékonyság idõszakában kifejtve ha-
tását, aprózza a kõzetet. Ezt a mállási folyama-
tok tovább erõsítve, az éleket, sarkokat tom-
pítva alakítják ki a kõgolyókat. A gravitációs
folyamatoknak köszönhetõen a kõtömbök 
a völgyek alsó része felé vándorolnak és ott fel-
halmozódnak. Mi elõbb a kõfolyás legfelsõ
pontjának környékén néztünk körül (8. kép),

majd egy közbülsõ és az alsó szakasz példánya-
it is szemügyre vettük. Az a tervünk, hogy „vé-
gigsétálunk” rajta, idõhiány miatt szóba sem jö-
hetett. A lényeget azonban így is láthattuk.
Fentrõl indulva a völgy tengelyében, az akár több
tíz méter vastagságú golyóhalmaz alatt vízfolyás
csordogált. Valószínûleg évszaktól függõen igen-
csak eltérõ vízhozammal mûködik, mi a mini-
mum környéki állapotot láthattuk. Ennek, a gra-
vitációnak, valamint az egyéb külsõ lepusztító
erõk (csapadékvizek, hómarás, szél) közös mun-
kavégzésének köszönhetõen a formák idõvel
változnak. A fenti részeken kevésbé lekerekítet-
tek, ellipszoid alakúak a formák, majd lefele
„vándorlásukkal” a legömbölyítettségük fokoza-
tosan nõ. Az Arany-híd nem az egyetlen kõfo-
lyás a Vitosa-hegység ÉNy-i oldalában. Ennek
bizonyítékaként egy másik helyszínrõl, Ofelnite
környékérõl mutatok be egy klasszikus részletet.
(9. kép) Ezekkel a tapasztalatokkal, ha nem is
teljességében, de számunkra elfogadható képet
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alakíthattunk ki magunkban a bulgár fõváros
„házi hegyérõl”. Várt azonban még ránk egy 
80 kilométeres áttelepülés, az elkövetkezendõ
napokat ugyanis a Rila-hegység felderítésére
szántuk. Egy szerencsés véletlennek köszönhe-
tõen, az eredeti terven kissé változtatva, kiváló
kempinget találtunk Sapareva Banya-ban. Ez 
a szûkös kempingezési lehetõségeket figyelem-
be véve igazi ajándék volt, ezért 3 éjszakára ver-
tünk itt tábort. Innen csillagtúraszerûen kerestük
fel kitûzött céljainkat. Elsõként a Hét-tó-völgy
sziklakatlanjainak felderítését terveztük. Hogy
kissé könnyítsünk a dolgon, illetve a felsõ régió-
ban tölthessünk el minél több idõt, egy nyáron
is mûködõ sífelvonó segítségét vettük igénybe.
Ez tíz leva ellenében 600 méter szintkülönbsé-
get legyõzve röpített fel bennünket 2150 méter
magasságba. A felvonó végállomásától pár száz
méterre épült nemrég egy turistaház, de mi nem
ott gyûjtöttünk erõt, hanem a 2 kilométerre lé-

võ régi turistaház mellett, mely a tavak egyiké-
nek partján állt. A törpefenyves övet nagy fol-
tokban szabdalták virágos rétek, folytatódott ez-
zel virágpompás túráink sora. A háztól délre az
éles peremû fõgerinc vonulata húzta meg a lá-
tóhatárt. Mi délkeletre indultunk, egy kissé ala-
csonyabb, de szép kárpiramis alakú csúcsot ki-
választva elsõ kilátópontként (Haramijata, 2465
méter). Már az oldalgerincére felérve újabb lát-
ványban volt részünk. Eddig nem látott tavak
bukkantak elõ, az északi oldal hegyomlásainak
eredményeképpen pedig kõzetblokkokból és
törmelékbõl álló kõfolyás nyelve rajzolódott ki. 
A csúcsra való feljutásunk után ismét bõvült 
a látvány. A Hét-tó katlanára keleti irányból lát-
tunk rá innen, s bontakozott ki elõször az egyko-
ri eljegesedési területek nyomait õrzõ jelenlegi
felszín. Elsõdlegesen a hegygerincek vonulatai-
nak elhelyezkedése és a völgyek lefutása jelezte 
a jég mozgásának pályáit, futásirányát. A táj iga-
zán változatossá tételéhez azonban a túlmélyített
völgyrészletekben összegyûlt olvadékvizek, a ten-
gerszemek voltak a legfontosabb alkotók. A nap-
állásnak és a felhõk játékának köszönhetõen
szebbnél szebb látványokat élvezhettünk a lába-
ink alatt húzódó területen. Miután kellõképpen
kigyönyörködtük magunkat, kis kerülõvel tértünk
vissza a turistaútra, mely a fõgerinc egyik nyergé-
be vezetett. Ez elég keskeny lévén, immár jó ki-
látásunk nyílt az átellenes oldal völgyeire is. Ezek
annak ellenére, hogy szintén markánsan magu-
kon viselik az eljegesedések nyomait, apró tó-
medencéik miatt kevésbé látványosak. A rövid
gerincmenet után egy kiszélesedõ tetõfelszínre
érkeztünk, melynek északi oldalához tartva ke-
restünk újabb kilátóhelyet. Erre legalkalmasabb-
nak a Bliznaka-tó katlana fölötti terasz tûnt,
ahonnan más szögbõl ugyan, de ismét csodás
panoráma tárult szemeink elé a Hét-tó katlaná-
ra. Ideális helyszín volt az ebédszünet megtartá-
sára. A nyugodt étkezést azonban többször is
meg kellett szakítanunk az intenzív felhõmozgás-
nak köszönhetõ napsütéses idõszakoknak és
fényváltozásoknak köszönhetõ fotózási lehetõsé-
gek miatt.
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