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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A vizuális és verbális információhordozók által együttesen közvetített tudás értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Olvasott
szöveg interpretációjának segítése előzetes ismeretek kiaknázásával. A vázlatkészítés és lényegkiemelés képességének fejlesztése.

Időkeret

90 perc (2 tanóra)

Ajánlott korosztály

15–16 év (10. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Megelőző és követő tananyag:
A gazdasági pólusok kialakulása és változó szerepe (Kelet- és
Délkelet-Ázsia, Észak-Amerika)
Az Európai Unió mezőgazdasága

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Történelem 8. osztály: Az Európai Unió kialakulása
Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra: vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Anyanyelvi képességek fejlesztése: írásbeli és szóbeli szövegalkotás
Tanulás: tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben
Földrajz 9. osztály: általános társadalomföldrajz, gazdasági
integrációk

A képességfejlesztés 
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
Vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek gyakorlása
Háttértudás előhívása, az információ megosztásának képessége
Vázlatkészítés, logikai sorrendek felállítása, rendszerező sémák alkalmazása
Írásbeli és szóbeli szövegalkotás

Tanári útmutató
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul megvalósítása során az óra ismeretközvetítő célja összekapcsolódik a szövegértési–szövegalkotási képesség fejlesztésének céljával. A témakörhöz rendelt ismeretrendszer tehát nem
pusztán kerete a nyelvi képességfejlesztésnek, ugyanakkor a feladatok mindegyike a szövegértés–szövegalkotás tevékenysége köré szerveződik, ezen belül kiemelten a szöveg és a különféle
ábrák együttes értelmezése köré.
A modul megvalósítása során fontos szerepe van az előzetes tudás aktivizálásának. Ennek
funkciója nem korlátozódik az óra eleji ráhangoló-motiváló beszélgetésre: a világról való tudás
a nyelvi ismeretek és képességek mellett a szöveg interpretációjának mindenkori feltétele. Az
adott témakör esetében ez a lehetőség különösen kiaknázható, hiszen a tanulók minden bizonynyal sok ismerettel rendelkeznek a hétköznapi élet tapasztalatai és információs csatornái (pl. a
tömegkommunikáció) nyomán.
Az előbbiek kapcsán számítani lehet arra, hogy az adott korosztály életkori sajátosságaiból
adódóan igen fogékony a vélemény- és ítéletalkotásra. Előfordulhat, hogy a szaktanárnak etikai
szempontból is reflektálnia kell egy-egy véleményre, vagy annak nyelvi kifejezési módjára. Az
ilyen esetek a szövegalkotási képesség fejlesztése szempontjából is felhasználhatók (a vitakultúra, az érveléstechnika fejlesztése).
Az óra szervezése során ajánlott a tanulók aktivitását, önálló tevékenységét és együttműködését érvényesítő munkaformák alkalmazása. Mind a páros, mind a csoportos munkaforma
esetében kedvezőbb hatású a heterogén összetétel.
Az óra szinte minden egységében lehetőség van a differenciálásra. Mind a munkaformák,
mind a tevékenységek megválasztása esetében érdemes figyelembe venni az egyes tanulók szövegalkotási-szövegértési képességének szintjét, s ez alapján dönteni a megvalósítás mikéntjéről.
Írásbeli feladat megoldásával járó páros vagy csoportmunka esetén érdemes ösztönözni a tanulókat a tényleges együttműködésre.

ÉRTÉKELÉS
Hasznos, ha a tanár a részképességek fejlesztésének minden fázisában értékeli a tanulók munkáját.
Szöveges szóbeli értékelésre a tanítás minden pedagógiai mozzanatában sor kerület.
Az értékelés az első óraegységben diagnosztikus szerepű is: a tanulók előzetes tudásának
felmérésére szolgál, s az ennek során nyert tapasztalatok beépíthetők az óra további részeibe.
Célszerű, ha a tanári értékelés minden esetben pozitív-megerősítő jellegű, és nemcsak az adott
teljesítményre vonatkozik, hanem a tanulói együttműködés színvonalára is; sőt fokozottan reflektál
a szövegalkotási képességekre.
A csoportmunka értékelésekor kialakítható csoportmunka-rangsor.
Fontos, hogy a tanulók az együttműködés végén értékeljék társaik és a maguk munkáját is.

TÁMOGATÓRENDSZER
Koreny Ágnes, Csákó Beáta, Kas Nóra: Az Európai Unió. Tájékoztatási segédlet (Bp. 2000.)
Európa Kalauz. Ifjú EU-polgárok felvételi vizsgája az EU intézményeibe (Bp. 1999.)
Gazdag Ferenc: Európai integrációs intézmények (Bp. 1999.)
EURÓPA – Az Európai Unió portálja (europa.eu/index_hu.htm)
EURÓPA – Az Európai Unió intézményei és egyéb szervei (www.eu.int/institutions/index_hu)

Szöveg és képek látványának Áttekintő olvasás
tudatosítása

A vizuális információközvetítők A szöveg tipográfiai kémegfigyelése
pének tudatos felmérése
A zászló értelmezése
A vizuális információközvetítők fajtáinak felismerése
Kép értelmezése
Szóbeli szövegalkotás
Háttértudás aktivizálása

2.

2. A teljes szöveg áttekintése

A témával kapcsolatos előzetes Kérdések előzetes megtanulói ismeretek aktivizálása
fogalmazása a témával
kapcsolatban
Háttértudás aktivizálása

1.

1.

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei
Munkaformák

A munkaforma
Csoportmunka
megválasztásában
vagy páros
Önálló képolvasás
munka
és jelképértelmezés
Rövid beszámoló
a szín- és számszimbolikáról

A munkaforma meg- Csoportmunka
választásában
vagy páros
munka

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkaforma meg- Csoportmunka
választásában –
vagy frontális
pl. kérdező-válaszo- munka
ló csoportok

1. A témával kapcsolatos tanulói háttértudás előhívása

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

1. szöveg

1. szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A szöveg kiemelt szavainak
megfigyelése

4.

A szempontokból
csak kettőt-hármat
adunk meg

A munkaforma
megválasztásában

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei
Módszerek

C s opor t mu n k a Megbeszélés
vagy páros munka

Munkaformák

Tanulásszervezés

Az első olvasás során rögzülő Az aktív megértés lehető- A munkaforma meg- C s opor t mu n k a Megbeszélés
információk és az előzetes kér- ségének biztosítása
választásában
vagy
frontális
dések szembesítése
munka

Önálló olvasás

2.

Globális megértés

A teljes szöveg elolvasása

1.

Egyéni munka

Tájékozódás a szövegA munkaforma meg- C s opor t mu n k a Megbeszélés
ben,
választásában
vagy páros mun- tanári magyarázat
a szövegstruktúra föliska
merése,
a szaknyelvi szókincs beépítése

A cím és a szöveg
viszonyára vonatkozó
előfeltevések megfogalmazása
szempontok kategorizálása,
szöveg és kép együttes
értelmezése,
szóbeli szövegalkotás,
háttértudás aktivizálása

3. A teljes szöveg elolvasása, megértése

A cím értelmezése
A jelmondat értelmezése,
a jelmondat és a zászló
összekapcsolása

3.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

1. szöveg

1. szöveg

1. szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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Munkaformák

A második szövegegység újraol- Lényegkiemelés
vasása, megértése
Logikai képességek
alkalmazása
Rendszerező séma alkalmazása
Szöveg és ábra együttes
értelmezése

A harmadik szövegegység újra- A lényeg kiemelése
olvasása, megértése
Az írott szöveg szóbeli
reprodukciója

A negyedik szövegegység újra- Írásbeli szövegalkotás
A cím alapján a
olvasása, megértése
Szöveg átalakítása új cím teljes szöveg átalaalapján
kítása-leszűkítése

2.

3.

4.

A beszámoló során
alkalmazható
szerepjáték is

Egyéni munka

Csoportmunka

A munkaforma meg- Páros vagy csoválasztásában
portmunka
További rendszerező sémák és logikai
egységek fölfedeztetése

Az első szövegegység újraolva- Kevert vázlatpontok
sása, megértése
sorba rendezése
Logikai képességek
alkalmazása

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Írásbeli feladat meg- 1. szöveg
oldása
5. munkalap-feladat

Megbeszélés
1. szöveg
Kooperáció
4. munkalap-felÍrásbeli feladat meg- adat
oldása
Beszámoló

Megbeszélés
1. szöveg
Írásbeli feladat meg- 2. munkalap-feloldása
adat, 3. munkalapfeladat

Megbeszélés
1. szöveg
Írásbeli feladat meg- 1. munkalap-feloldása
adat

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkaforma meg- Páros vagy csoválasztásában
portmunka
A vázlat további bővítése

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

1.

4. A szövegegységek újraolvasása, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek
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1.

Kiemelt készségek,
képességek

Érvelő szöveg alkotása írásban

Munkaformák

Írásbeli feladat
megoldása

Módszerek

Tanulásszervezés

Önálló írásbeli szövegal- Szónoki beszéd meg- Egyéni munka
kotás
alkotása és előadása
Új tudás integrációja
Nyelvi kreativitás

5. Összegzés, a megértettek alkalmazása					

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

6. munkalap-feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. A témával kapcsolatos tanulói háttértudás előhívása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az óra céljának meghatározása: az Európai Unióval fogunk megismerkedni tankönyvi szöveg
alapján.

A csoportok kérdéseket fogalmaznak meg.
Feladat: a tanulói háttértudás aktivizálása
Ennek során kritikus megjegyzéseket is tehetArra ösztönzi a tanulókat, hogy kérdéseket fogal- nek, vita alakulhat ki köztük.
mazzanak meg a témával kapcsolatosan.
Differenciálás: Az óraegység megszervezhető frontális munkában is. Dönthetünk úgy is, hogy a
csoportok röviden megbeszélik ismereteiket, ez
után fogalmaznak meg kérdéseket. Dolgozhatunk
kérdező-válaszoló csoportok formájában: az egyik
csoport kérdéseket fogalmaz meg, a másik megpróbál válaszolni. Érdemes felhasználni az esetleg
spontán felvetődő különféle álláspontokat, valamint tisztázni, hogy milyen információkat találunk
a szövegben, és melyek odaértendők.
Értékelés: Csoportmunka esetében értékelhető
az együttműködés színvonala is. A tanár a tanulók esetleges kritikus megjegyzéseire etikai
szempontból is reflektálhat. Ez gyakorlatilag
a nyelvi mintákra és az azokat kísérő viselkedésre
vonatkozik. Érdemes kiemelni a szerző által közölt
konkrétumok és a szubjektív szempontok elkülönítését a tanulók munkájában.

2. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: a szöveg–kép látványának tudatosítása
•• a szöveg terjedelme, tagoltsága
•• a szöveg–kép arányok megfigyelése
•• annak tudatosítása, hogy mi a szubjektív
benyomás és mi a konkrét adat

Tudatosítják, hogy négy egységre tagolt
szöveggel találkoznak, a szövegben három
vizuális közvetítő található arányosan elrendezve.

Tanári útmutató
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: a vizuális információközvetítők megfigyelése
•• típus szerint (kicsi–nagy, szöveges–szöveg
nélküli stb.)
•• ismerős –ismeretlen
•• csoportosítás tematika szerint (mit ábrázolnak a vizuális közvetítők?)
•• csoportosítás hatásmechanizmus szerint
(értelemre ható, érzelmeket kiváltó, pozitív–negatív benyomásokat adó)

A megadott szempontok alapján jellemzik
a vizuális közvetítőket. Kritikus megjegyzéseket is tehetnek, szubjektív benyomásaikat is
elmondhatják.

Feladat: a zászló elemzése
•• a színek értelmezése (a kék és a sárga/arany
jelentése)
•• a formák értelmezése (a kör és a csillag
jelentése)
•• a 12-es szám értelmezése

A tanulók a megadott szempontok alapján jelentést adnak a zászló szimbolikus elemeinek.
Kritikus megjegyzéseket is tehetnek, szubjektív benyomásaikat is elmondhatják, vita is kialakulhat közöttük.

Differenciálás: A zászló értelmezése kapcsán
érdemes szót ejteni a szimbólumok világáról
(mi a szerepe életünkben a jelképeknek?; a nemzeti–vallási–egyéni jelképek; a jelképek többértelműsége, hagyományokhoz kötöttsége, átjárhatósága stb.).
A témában jártasabb tanulókat megbízhatjuk
rövid beszámoló elkészítésével. A szín, forma és
számszimbolika értelmezését végezhetik az osztályon belül különböző csoportok is, akik aztán
beszámolnak munkájukról. Ebben az esetben
érdemes számolni azzal, hogy különféle asszociációk támadhatnak fel a tanulók között: (például
a kék: béke, szellemi dolgok, Szűz Mária; 12: hónapok,
apostolok, csillagjegyek stb. kör: egység, erő, védelem
stb.)
Feladat: a cím értelmezése
•• mire jó az egyetlen fogalomra épülő cím
•• a tanulók előzetes ismeretei alapján milyen rendszerező séma érvényesülhet a
szövegben (földrajzi, társadalmi, történelmi,
gazdasági, kulturális szempontok).

Tudatosítják, hogy az egyetlen fogalmat közlő
cím a legáltalánosabb szinten mutat rá a szövegre, majd előzetes tudásuk alapján megfogalmazzák a szöveg megértéséhez szükséges
előfeltevéseket, felmérik az országokat bemutató szakszövegek főbb szempontjait.
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: a jelmondat és a zászló értelmezése
•• a mondat grammatikája ( főnévi alaptagú
hátravetett helyhatározós alárendelő szintagma)
•• a mondat stilisztikája (paradoxonra épülő
szerkezet)
•• a mondat szerepe (szimbolikus és szuggesztív
értékű)
•• a mondat szerepe a szövegben (mottóként
szolgál; a címhez hasonlóan rámutat a szöveg
egészére)
•• összehasonlítás más történelmi, nemzeti
vagy politikai jelmondatokkal (például:
Szabadság, egyenlőség, testvériség; Világ
proletárjai, egyesüljetek; Isten, haza, család;
Bort, búzát, békességet!)
•• a jelmondat és a zászló megfeleltetése a
közös motívumok alapján (egység: kör;
sokféleség: a csillagok)

A megadott szempontok alapján értelmezik a
jelmondatot. Kritikus megjegyzéseket is tehetnek, érzelmi benyomásaikat is elmondhatják,
vita alakulhat ki közöttük.

Differenciálás: A különböző szempontokat érdeklődés és felkészültség szerint különböző csoportoknak adhatjuk ki, a csoportok beszámolnak
munkájuk eredményéről. Differenciálhatunk
úgy is, hogy a szempontok közül csak kettőthármat adunk meg, a többit a tanulóknak kell
kitalálniuk.
Feladat: a szöveg kiemelt szavainak megfigyelése
•• ismerős –ismeretlen szavak
•• csoportosítási lehetőségek (szavak–szószerkezetek–mozaikszavak, köznevek–tulajdonnevek, szaknyelvi–köznyelvi kifejezések)
•• a kiemelések szerepe (a szöveg alcímei és
kulcsszavai vannak kiemelve)
•• A tanár rákérdezhet a fenti dőlt betűs
kategóriákra. Az ismeretlen kifejezésekre
magyarázatot ad.
Differenciálás: Az óraegység páros és csoportmunkában is megszervezhető.
Értékelés: A tanár a tanulók munkáját nemcsak
a feladat teljesítése, hanem az együttműködés színvonala szempontjából is értékeli, valamint reflektál a szövegalkotási szempontokra is
(a megnyilatkozások nyelvi színvonala, az esetleges
vita igényessége stb.).

Kiválogatják a vastag betűs szavak közül a megadott típusokat, megfogalmazzák a kiemelés
szerepét. Rákérdeznek az ismeretlen vagy nem
teljesen érthető kifejezésekre, esetleg nyelvtani
formákra.
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3. A teljes szöveg elolvasása
Tanári tevékenység

Feladat: a teljes szöveg elolvastatása

Tanulói tevékenység

Elolvassák a szöveget.

Feladat: az első olvasás során rögzülő és az elő- Részt vesznek a közös megbeszélésben.
zetes kérdések szembesítése:
•• milyen kérdésekre ad választ a szöveg
•• milyen kérdésekre nem ad választ a szöveg
•• az olvasottak szubjektív értékelése (mi volt
meglepő, melyik rész volt a legbonyolultabb,
mely információk voltak a legizgalmasabbak,
az egyéni érdeklődéshez legközelebb állók stb.)
Differenciálás: Az óraegység megszervezhető csoportmunka vagy frontális munka formájában.
Értékelés: Célszerű, ha az értékelésnél az együttműködés színvonala és a hozzászólások nyelvi
színvonala is megjelenik mint szempont, továbbá az is, hogy hol különül el a konkrét szövegesképi adat a szerző előfeltevéseitől és az előzetes
ismeretektől.

4. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: az első szövegegység megértése
•• A munkalap 1. feladatának megoldása
•• Milyen egyéb képekkel lehetne kiegészíteni a szövegrészt? (Például kép egy háborús
jelenetről vagy egy uniós megbeszélésről.)
•• Milyen háttérinformációkra utal a szöveg? (Például: konkrétan kinek gazdaságosabb
a nagyobb üzemek létrehozása?)

Megoldják a feladatot a munkalapon, majd
megbeszélés formájában kiegészítik képekkel
a szövegrészt.

Differenciálás: A vázlat tovább bővíthető a szöveg
elemeivel (például: a nagyobb üzemekben gazdaságosabb a termelés, mert…)
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Feladat: a második szövegegység megértése
•• A munkalap 2. feladatának megoldása
•• A munkalap 3. feladatának megoldása
•• A két ábra alapján az EU-tagság és az
euró-övezet különbségének megvitatása.

Földrajz 10.

Tanulói tevékenység

Megoldják a feladatot a munkalapon, majd
megbeszélik, miért nem fedi le egymást teljesen az EU és az euró-övezet.

Differenciálás: A 2. feladat kapcsán a tanulók
újabb mondatsorokat alkothatnak. Ez esetben
fontos, hogy reflektáljanak a rendszerező szempontokra, illetve arra a logikai egységre, amelyet
a szövegből kiemelnek (például a közösség története
az EU név bevezetéséig).
Feladat: a harmadik szövegegység megértése
•• A munkalap 4. feladatának megoldása
•• Szóbeli beszámoló a kategóriáknak megfelelően

Megoldják a feladatot a munkalapon, ezután
a csoportok tagjai beszámolnak az egyes szempontok (politikai, gazdasági, történelmi stb.) alapDifferenciálás: Alkalmazható szituációs játék is, ján történő értékelésről.
amelynek során a különböző területek (történelem, gazdaság stb.) „szakértői”, vagy különféle
álláspontok képviselői vitatkoznak. Például érvelhetnek a közös valuta mellett, vagy ellene.
Feltehetik azt a kérdést, hogy kiknek használ,
kiknek nem.
Feladat: a negyedik szövegegység megértése
•• A munkalap 5. feladatának megoldása
Differenciálás: Az „Egység a sokféleségben” cím
alapján megoldható a teljes szöveg átalakítása,
leszűkítése. Ebben az esetben mind a négy szövegegység külön is átfogalmazható, és a jelmondat variációi címként is szerepelhetnek az egyes
fejezetek fölött (például: Az egységre törekvés céljai;
Az egység kialakulása; Egységes alapelvek).
Értékelés: Az óraegység egészében fontos kitérni
az együttműködés színvonalára,
valamint a kérdezési és szövegalkotási képességekre.

Megoldják a feladatot a munkalapon.

Tanári útmutató
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5. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: szubjektív nézőpontú érvelő szöveg A munkalap útmutatása alapján elkészítik a fomegalkotása írásban a munkalap 6. feladatának galmazást vagy a közös vázlatot. Felolvassák,
útmutatása szerint
vagy a vázlat alapján felszólalnak.
Differenciálás: Az írásbeli szöveg alapján egy-egy
tanuló összeállíthat szónoki beszédet, s ezt elő is
adhatja. Az időkerettől függően ezt a tanár szerepjátékba is foglalhatja (pl. két csoport felkészít
egy-egy szóvivőt megfogalmazott álláspontjuk kifejtésére – TV, rádió, fórum stb.)
Értékelés: Célszerű, ha a tanulók tevékenységét
az információk helyessége mellett elsősorban a
szövegalkotási készségek fejlődése alapján értékeljük. Érdemes kiemelni a jó stratégiákat.
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AZ EURÓPAI UNIÓ
„Egység a sokféleségben” (Az EU jelmondata)
1. Az Európai Unió
kialakulásának okai

Az említett hat ország
1957-ben az úgynevezett
Római Szerződéssel két új
Európa századokon keresztül
közösséget hozott létre: 1.
Az Európai Atomenergia Kögyakori és véres háborúk színzösség (Euratom) feladata az
helye volt. Politikai okokból a
atomenergia békés felhaszszabad országoknak be kellett
nálása és a drága atomipari
látniuk, hogy a hosszantartó
kutatások
összehangolása
béke biztosításához együtt1.
ábra:
Az
európai
zászló
volt.
2.
Az
Európai
Gazdasági
működésre van szükség. Az
1985-ben valamennyi tagország
Közösség (EGK) a gazdasági
együttműködés mellett szólt az
állam- és kormányfője az EU – akkointegráció létrehozásáért alaEgyesült Államok és a Szovje- riban Európai Közösségek – hivatalos
kult.
tunió politikai és gazdasági fö- emblémájaként fogadta el a kék alapon
kör
alakban
elhelyezkedő
12
aranysárga
Megkezdődött a tagállényének ellensúlyozása is. Az
csillag tervét.
lamok közötti kereskedelem
európai egyesülési folyamatot
akadályainak elhárítása és a
az USA is támogatta. Annak el„közös piac” létrehozása. A Montánunió, az EGK
lenére ugyanis, hogy az részben ellene irányult,
és az Euratom egyesülésével alakult meg az Eua Szovjetunióval szemben erős szövetségesre volt
rópai Közösség (EK) 1967-ben. 1968-ban megvaszüksége.
lósult a vámunió.
Gazdasági okok is indokolták az egységA hat alapító országhoz 1973-ban csatlakore törekvést. Egyfelől a nagyobb üzemekben
zott
az Egyesült Királyság, Írország és Dánia.
gazdaságosabb volt a termelés. Az autógyárEkkor a norvégok is megkapták a lehetősétásban például a 130 ezer helyett a 260 ezer
get, de azt népszavazással visszautasították. A
darabot termelő üzem vált gazdaságossá. A
nyolcvanas években Dél-Európa országai előtt
kis európai országok hazájukban nem tudtak
nyílt meg a kapu. 1981-ben a görögök, 1986ennyit eladni, így célszerű volt egyesíteni piaban a spanyolok és a portugálok lettek tagok,
cukat, hogy versenyben maradjanak. Másfelől a
így az EK 12 tagúvá bővült.
mind jelentősebb kutatások hatalmas kiadásait a
nagyhatalmak ki tudták fizetni, a kisebb európai
országok azonban nem. Így tehát közös kutatási programokra volt szükség a versenyképesség
megőrzésre.

2. Az Európai Unió kialakulásának
folyamata
Az Európai Közösség közvetlen előzménye, a
Szén- és Acélközösség (Montánunió) 1951-ben
alakult Franciaország, Olaszország, Németország, Belgium, Hollandia és Luxemburg részvételével. A tagok megszüntették az egymás
közti szén- és acélkereskedelem korlátait, valamint közös szabályok szerint ellenőrizték a
vállalatokat, az árakat és a termelést.

2. ábra: Az Európai Unió 1995-ben
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1992-ben aláírták a Maastrichti Szerződést,
amely alapján 1994. január 1-jétől az EK nevét
Európai Unióra (EU) változtatták. A tagállamok
közötti együttműködés új formáit vezették be,
például a védelmi politika esetében.
1995-ben Ausztria, Svédország és Finnország lett az EU tagja. 2004 Magyarország számára a legfontosabb dátum: az EU újabb tíz taggal
bővült. Az újak többsége rendszerváltó ország
(Magyarország, Lengyel- és Csehország, Szlovákia), a három balti állam (Észtország, Lettország,
Litvánia) pedig a volt Szovjetunióból érkezett.
Ezen kívül Szlovénia, Ciprus és Málta csatlakozott; 2007-ben pedig Románia és Bulgária.

3. Közös elvek és törekvések
Időbe került, míg a tagországoknak sikerült
biztosítani az áruk, szolgáltatások, személyek
és a tőke szabad mozgását. Az egységes piac
hiva-talosan 1992-ben valósult meg.
A 90-es években egyre könnyebbé vált az
emberek számára az Európán belüli mozgás,
mivel az EU belső határainak többségén megszüntették az útlevél- és vámkezelést.
1992-ben az EU döntést hozott a monetáris
unió (EMU) megteremtéséről. A közös valuta –
az euró – 2002. január 1-jén valósult meg az Európai Unió akkori 15 tagállamából 12-ben. Az Egy
euró-övezetbe tartozó ország lakói számára egy
másikban történő vásárlás vagy üzleti művelet
olcsóbb lett, mivel nem kell pénzt váltaniuk és
kezelési költséget fizetniük. Olcsóbb lett a telefonbeszélgetés, az Internet és a légi közlekedés.
Az EU-polgárok élhetnek, dolgozhatnak, tanulhatnak és nyugdíjba is vonulhatnak egy másik EU-országban. Közel 2 millió fiatal részesült
már abból az előnyből, hogy másik európai országban folytathatta tanulmányait és fejleszthette
képességeit. (Az EU tanulmányi csereprogramjai
és határokon átnyúló partnerkapcsolatai, az Erasmus, a Leonardo és a Socrates közismertek.)
Az euróövezet tagállamai
Az euróövezethez
nem tartozó
országok
3. ábra: Az euró-övezet

Az EU 100 milliárd eurós évi költségvetésének egyharmadát fordítja arra, hogy ösztönözze
a gazdaság fellendülését, és munkahelyeket teremtsen a hátrányos helyzetű régiókban, valamint, hogy a munkanélküli, illetve szakképzetlen lakosoknak képzési lehetőséget biztosítson.
Az EU azzal, hogy támogatja a magas szintű
technológiai kutatást és fejlesztést, a jövő munkahelyeibe is befektet.
Az EU élen jár a környezet megőrzésére és
a fenntartható fejlődésre irányuló támogatásban. Európa folyói és tengerpartjai tisztábbak
lettek, mint korábban, kevesebb a járművek
által kibocsátott szennyezőanyag, a hulladéklerakást pedig szigorú szabályok korlátozzák.
Az EU-törvények tiltják a diszkriminációt.
Tisztességesebb és hatékonyabb társadalmunk
akkor, ha nem különböztetjük meg embertársainkat nemzetiség, nem, fogyatékosság, faj vagy
más tényezők alapján.
Az EU-országok közös erőfeszítéseket tesznek a nemzetközi terrorizmus megszüntetésére, valamint a határokon átnyúló kábítószer- és
embercsempészet megelőzése érdekében. Az
EU-országok menekültügyi politikáikat is öszszehangolják, és az EU külső határain – így Magyarországon – megszigorítják az ellenőrzést.
Amióta az Európai Unió polgárai bármely
EU-országban élhetnek, jogaik érvényesítésére
az EU-n belül bárhol azonos mértékben nyílik
lehetőségük. Az EU tagállamok kötelesek az
EU-törvényeket egységes módon alkalmazni.

4. Az Európai Unió ma
Mára az Európai Unió 27 országot és 496 millió
lakost számlál. Európa olyan kontinens, mely
sok hagyománynak és nyelvnek ad otthont,
ugyanakkor létezik egy közös értékrend is,
amely a demokrácián, a szabadságon és a társadalmi igazságosságon alapul. Az EU ápolja
az együttműködést Európa népei között, biztosítja, hogy a döntések a polgárokhoz a lehető
legközelebb levő szinten szülessenek. Tagállamai
közös intézményeket hoztak létre, hogy a közös érdeket érintő ügyekben demokratikusan,
európai szinten hozhassanak döntéseket.
Az Európai Unióhoz bármely európai ország csatlakozhat, amennyiben stabil demokráciával rendelkezik. Rendelkeznie kell továbbá
működő piacgazdasággal és az EU-törvények
bevezetésére alkalmas közigazgatással.
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Munkalap
1.

Az első szövegegység alapján rendezd el helyesen az alábbi vázlatpontokat!
Az EU kialakulásának okai/céljai:
– politikai, történelmi okok, célok
– az együttműködéssel biztosítható a hosszantartó béke
– az EU kialakulásának főbb céljai
– a nagyobb üzemekben gazdaságosabb a termelés
– az együttműködéssel az Egyesült Államok fölénye ellensúlyozható
– gazdasági okok, célok
– hatékonyabbak a közös kutatási programok
Az EU kialakulásának okai/céljai:
1. Politikai, történelmi okok, célok
– az együttműködéssel biztosítható a hosszantartó béke
– az együttműködéssel az Egyesült Államok fölénye ellensúlyozható
2. Gazdasági okok, célok
– a nagyobb üzemekben gazdaságosabb a termelés
– hatékonyabbak a közös kutatási programok

2.  Alkoss mondatokat a második szövegrész alapján! Ezek segítségével juss el az első kijelentéstől a negyedik megállapításig. Csak a legfontosabb elemeket használd fel a szövegből!
A)
1. 1951-ben magalakult a Montánunió.
2. 1967-ben megalakult az Európai Közösség.
3. 1994-ben az EK nevét Európai Unióra változtatták.
4. 2004-ben Magyarország az Európai Unió tagja lett.
B)
1. A hetvenes években az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozott.
2. A nyolcvanas években Dél-Európa országai lettek az EU tagjai.
3. A kilencvenes években Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozott.
4. Az ezredforduló első évtizedében 12 állam lett az EU tagja.
3.

Figyeld meg az 1. és 2. ábrát! Ezek, valamint a második szövegrész alapján helyezd el a
mondatok betűjelét a táblázat megfelelő részébe!
A: Franciaország a hat alapító állam közé tartozik.
B: Svájc nem tagja az Európai Uniónak.
C: Portugália EU-tagország, és egyben az euró-övezet tagja is.
D: Lengyelország nem tartozik az euró-övezetbe.
E: Svédország EU-tagállam, de egyelőre nem vezették be az eurót.
F: Norvégia nem tartozik a tagországok közé.
A második szövegrészben
olvasható információ

A

A szövegben és az ábrákon
egyaránt szereplő
információ

C, E, F

Az 1. és 2. ábrán látható
információ

B, D
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4.

Az alábbi szempontok alapján csoportosítsátok a harmadik szövegrész információit! Ezután egy-egy terület „szakértője” röviden foglalja össze szóban az uniós elveket!

Munka- és
oktatásügyi elvek

•• tanulmányi csereprogramok diákok számára
•• kölcsönös munkavállalási lehetőség az Unión belül

Környezetvédelmi
elvek

•• a környezetszennyezés megelőzése, a környezetvédelem szabályozása
•• a hulladéklerakás szabályozása

Jogi és bűnmegelőzési
elvek

••
••
••
••

Szociális elvek

•• a hátrányos helyzetű régiók támogatása
•• kölcsönös munkahelyteremtés, közös képzés, kutatásfejlesztés

Közigazgatási, pénz- és
vámügyi elvek

•• a közös fizetőeszköz
•• az országhatárok átlépése sem útlevélhez, sem vámkezeléshez nincs
kötve

5.

az uniós törvények egységes alkalmazása
a diszkrimináció tiltása
közös harc a terrorizmus, a kábítószer- és embercsempészet ellen
a menekültügyi politika összehangolása

Cseréld fel a negyedik szövegrész címét az „Egység a sokféleségben” címre! E szerint fogalmazd újra a szövegrészt!
Az értékelés elsődleges szempontja, hogy valóban a címnek megfelelően fogalmazzák-e át a diákok a szöveget, ezen belül összekapcsolják-e a sokféleség és az egység fogalmát. Várható elemek: a sokféle nyelv,
nemzet, hagyomány; ugyanakkor a közös értékrend, valamint az, hogy a döntések a polgárokhoz legközelebbi színtereken születnek, továbbá, hogy az EU fenntart közös intézményeket is.

6.

Fogalmazz meg érveket a következő állítás mellett!
„Az EU-tagság minden magyar állampolgár számára előnyökkel jár.”
Az értékelés szempontjai:
1. érvényesül-e az érvelő logika
2. érvényesül-e az egyéni nézőpont (tartalmi, nyelvi szempontból)
A várható elemek: 1. tanulási lehetőség Európában, 2. munkavállalási lehetőség, 3. rugalmas utazási
feltételek, 4. szabályozott környezetvédelem

NÉMETORSZÁG

VIZUÁLIS ÉS VERBÁLIS INFORMÁCIÓHORDOZÓK
ÁLTAL KÖZVETÍTETT TUDÁS EGYÜTTES
ÉRTELMEZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Olvasott szöveg interpretációjának segítése előzetes ismeretek feltárása révén.
A vázlatkészítés és a lényegkiemelés képességének fejlesztése.
Az előfeltevések felkutatása.

Időkeret

45 perc (1 tanóra)

Ajánlott korosztály

15–16 év (10. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Megelőző és követő tananyag:
Az Európai Unió: területfejlesztés és külgazdasági kapcsolatok
Franciaország

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Történelem, 8. osztály: Németország a XX. században
Történelem, 10. osztály: A Német-Római Császárság
Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra: vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Anyanyelvi képességek fejlesztése: írásbeli és szóbeli szövegalkotás
Tanulás: tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben
Földrajz, 9. osztály: Tavak, folyók, tengerek
Földrajz, 10. osztály, az Európai Unió

A képességfejlesztés 
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Egyéni és a csoportos munkamódszerek gyakorlása
Adott olvasnivalóból információ gyűjtése, rendszerezése meghatározott szempontok szerint
Vizuális segédanyag és szöveg összekapcsolása
Vázlatkészítés
Írásbeli- és szóbeli szövegalkotás
Egyes helyesírási szabályok tudatosítása
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul megvalósítása során az óra ismeretközvetítő célja összekapcsolódik a szövegértési–szövegalkotási képesség fejlesztésének céljával. A témakörhöz rendelt ismeretrendszer tehát nem
pusztán kerete a nyelvi képességfejlesztésnek, ugyanakkor a feladatok mindegyike a szövegértés–szövegalkotás tevékenysége köré szerveződik, ezen belül is kiemelten irányul a szöveg és a
képek együttes értelmezésére.
A modul megvalósítása során fontos szerepe van az előzetes tudás aktivizálásának. Ennek
funkciója nem korlátozódik az óra eleji ráhangoló-motiváló beszélgetésre: a világról való tudás
a nyelvi ismeretek és képességek mellett a szöveg interpretációjának mindenkori feltétele. Az
adott témakör esetében ez a lehetőség különösen kiaknázható, hiszen a tanulók minden bizonynyal sok ismerettel rendelkeznek a hétköznapi élet tapasztalatai és csatornái (tömegkommunikáció, filmélmények, esetleg: utazási tapasztalatok stb.) nyomán.
Az előbbiek kapcsán számítani lehet arra, hogy az adott korosztály életkori sajátosságaiból
adódóan igen fogékony a vélemény- és ítéletalkotásra. Előfordulhat, hogy a szaktanárnak etikai
szempontból is reflektálnia kell egy-egy véleményre. Az ilyen esetek a szövegalkotási képesség
fejlesztése szempontjából is felhasználhatók (a vitakultúra, az érveléstechnika fejlesztése).
Az óra szervezése során a tanulók aktivitását, önálló tevékenységét és együttműködését
érvényesítő munkaformák alkalmazása ajánlott. Mind a páros, mind a csoportos munkaforma
esetében kedvezőbb hatású a heterogén összetétel.
Az óra szinte minden egységében lehetőség van a differenciálásra. Mind a munkaformák,
mind a tevékenységek megválasztása esetében érdemes az egyes tanulók szövegalkotási-szövegértési képességének szintjét figyelembe venni, s ez alapján dönteni a megvalósítás mikéntjéről. Írásbeli feladat megoldásával járó páros vagy csoportmunka esetén érdemes ösztönözni a
tanulókat a tényleges együttműködésre.

ÉRTÉKELÉS
Hasznos, ha a tanár a részképességek fejlesztésének minden fázisában értékeli a tanulók munkáját.
Szöveges szóbeli értékelésre a tanítás minden pedagógiai mozzanatában sor kerülhet.
Az értékelés az első óraegységben diagnosztikus szerepű is: a tanulók előzetes tudásának
felmérésére szolgál, s az ennek során nyert tapasztalatok beépíthetők az óra további részeibe.
Célszerű, ha a tanári értékelés minden esetben pozitív-megerősítő jellegű, és nemcsak az adott
teljesítményre vonatkozik, hanem a tanulói együttműködés színvonalára is; sőt fokozottan reflektál
a szövegalkotási képességekre, valamint az elemző- és érvelő-készségekre.
A csoportmunka értékelésekor kialakítható csoportmunka-rangsor.
Fontos, hogy a tanulók az együttműködés végén értékeljék társaik és a maguk munkáját is.

TÁMOGATÓRENDSZER
••
••
••
••

Németország – Wikipédia  (wikipedia.org/wiki/Németország)
Németország – linkcenter.hu – Európa, város, ország
Utazóna.hu/Németország/Történelem, kultúra
Németország (nyitott szemmel)* Béresi Csilla – Kossuth Könyvkiadó

Szöveg és kép látványának
tudatosítása

A vizuális információközvetítő
megfigyelése

A cím értelmezése

2.

3.

A munkaforma
megválasztásában
Önálló kép- és térképolvasás

A cím és a szöveg viszo- A munkaforma
nyára vonatkozó előfelte- megválasztásában
vések megfogalmazása
Lehetséges leíró szempontok megfogalmazása

A szöveg tipográfiai képének tudatos felmérése
A vizuális információközvetítők fajtáinak felismerése

Áttekintő olvasás

A munkaforma
megválasztásában

A háttértudás aktivizálása A munkaforma
Az információ megosztá- megválasztásában
sának képessége

2. A teljes szöveg áttekintése

A témával kapcsolatos előzetes
tanulói ismeretek aktivizálása

1.

1.

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

1. A témával kapcsolatos tanulói háttértudás előhívása

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka
vagy frontális
munka

Munkaformák

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

1. szöveg

1. szöveg

1. szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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A teljes szöveg elolvasása

Az első olvasás során rögzült
ismeretek szembesítése az előzetes ismeretekkel

2.

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Tájékozódás a szövegben A munkaforma
A szövegstruktúra felis- megválasztásában
merése
A szaknyelvi szókincs
bővítése
Helyesírási szabályok
tudatosítása

Az előzetes ismeretek
A munkaforma
és a szöveginformáció
megválasztásában
közötti kapcsolat fenntartása
Reflektálás a saját megértési folyamatunkra

Globális megértés

3. A teljes szöveg elolvasása, megértése

A szöveg kiemelt szavainak
megfigyelése

1.

4.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Csoportmunka
vagy frontális
munka

Egyéni munka

Csoportmunka vagy páros
munka

Munkaformák

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Megbeszélés

Önálló olvasás

1. szöveg

Megbeszélés,
1. szöveg,
tanári magyarázat, 1. munkalap-feladat
írásbeli feladat
megoldása

Módszerek

Tanulásszervezés
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Kiemelt készségek,
képességek

A harmadik szövegegység újra- Vázlatkészítés kulcsszaolvasása, megértése
vak alapján

A negyedik szövegegység újraolvasása, megértése

3.

4.

Információkeresés
Táblázat kiegészítése
kulcsszavak alapján

Explicit és implicit szöveginformációk keresése
Mondatalkotás
Háttértudás aktivizálása

A második szövegegység újraolvasása, megértése

2.

A lényeg kiemelése
Vázlatkészítés szöveg és
térkép alapján

Az első szövegegység újraolvasása, megértése

1.

4. A szövegegységek újraolvasása, megértése

Lépések, tevékenységek

A munkaforma
megválasztásában
A táblázat alapján
kérdések megfogalmazása
A táblázat alapján kérdés-felelet
módszerrel a szövegegység szóbeli
reprodukciója

A munkaforma
megválasztásában
Vázlat alapján az
adott szövegrész
szóbeli reprodukciója

A munkaforma
megválasztásában
Az egymondatos
írásbeli válasz szóban bővíthető.

A munkaforma
megválasztásában

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Páros vagy csoportmunka

Páros vagy csoportmunka

Páros vagy csoportmunka

Páros vagy csoportmunka

Munkaformák

Megbeszélés,
írásbeli feladat
megoldása

Megbeszélés,
írásbeli feladat
megoldása

Megbeszélés,
írásbeli feladat
megoldása

Megbeszélés,
írásbeli feladat
megoldása

Módszerek

Tanulásszervezés

1. szöveg
5. munkalap-feladat

1. szöveg
4. munkalap-feladat

1. szöveg,
3. munkalap-feladat

1. szöveg,
2. munkalap-feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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1.

Kiemelt készségek,
képességek

Szövegalkotás

írásbeli szövegalkotás
nyelvi kreativitás
háttértudás aktivizálása
Új tudás integrációja

5. Összegzés, a megértettek alkalmazása

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Egyéni munka

Munkaformák

Önálló feladatmegoldás

Módszerek

Tanulásszervezés

6. munkalap-feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A témával kapcsolatos tanulói háttértudás előhívása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az óra céljának meghatározása: Németországgal fogunk megismerkedni tankönyvi szöveg
alapján.
Feladat: a tanulói háttértudás aktivizálása
A csoportok megbeszélik ismereteiket, gondoTanulói ismereteket feltáró kérdéseket fogalmaz lataikat. Kritikus megjegyzéseket is tehetnek,
meg.
érzelmi benyomásaikat is elmondhatják, vita
alakulhat ki közöttük.
Differenciálás: Az óraegység megszervezhető
frontális munkában is.
Értékelés: Célszerű, ha az értékelés a szövegalkotási-stilisztikai szempontokat is figyelembe
veszi (például milyen stílusban fogalmaznak a
beszélgetés során, mennyire konkrét vagy logikus az
érvelésük). Csoportmunka esetében értékelhető
az együttműködés színvonala is. A tanár a tanulók esetleges kritikus megjegyzéseire etikai
szempontból is reflektálhat. Ez különösen a
nyelvi mintákra és az azokat kísérő viselkedésre
vonatkozik.

2. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: a szöveg és a képek látványának tudatosítása
•• a szöveg terjedelme, tagoltsága
•• a szöveg–kép arányok megfigyelése

Tudatosítják, hogy négy egységre tagolt
szöveggel találkoznak, a szövegben négy kép
található arányosan elrendezve. Ezek a képek
eltérő mennyiségű információval szolgálnak.

Feladat: a vizuális információközvetítő megfigyelése
•• típus szerint (színes, fekete–fehér, térkép, öszszetett stb.)
•• ismerős–ismeretlen téma
•• csoportosítási lehetőség tematika szerint
(mit ábrázolnak a képek)
•• csoportosítási lehetőség hatásmechanizmus szerint (értelemre ható, érzelmeket kiváltó, pozitív–negatív benyomásokat megcélzó)

A megadott szempontok alapján jellemzik a
vizuális közvetítőket. Kritikai megjegyzéseket
is tehetnek, érzelmi benyomásaikat is elmondhatják.

28 szövegértés–szövegalkotás 

Tanári tevékenység

Földrajz 10.

Tanulói tevékenység

Differenciálás: A tanulók önálló szóbeli fogalmazásban, saját szempontrendszer szerint is
„elolvashatják” és jellemezhetik a térképet
és a képeket.
Feladat: a cím értelmezése
•• az egyszavas cím szerepe
•• az előzetes ismeretek alapján milyen rendszerező szempontok jelenhetnek meg a
szövegben (például természetföldrajzi, társadalmi, történelmi, gazdasági, kulturális szempontok fognak megjelenni)

Tudatosítják, hogy az egyszavas cím a legáltalánosabb szinten mutat rá a szövegre; előzetes
tudásuk alapján előfeltevéseket fogalmaznak
meg a szöveggel kapcsolatban: felsorolják, miféle szempontokat várnak a szövegtől (természetföldrajzi, gazdasági stb.)

Feladat: a szöveg kiemelt szavainak megfigyelése
•• ismerős–ismeretlen szavak
•• nyelvi csoportosítási lehetőségek (szavak–
szószerkezetek, köznevek–tulajdonnevek, szaknyelvi–köznyelvi kifejezések)
•• a kiemelések szerepe (a szöveg alcímei és
kulcsszavai vannak kiemelve)
•• Az ismeretlen kifejezésekre magyarázatot
ad. Arra buzdítja a tanulókat, hogy minél
több kérdést tegyenek föl.

Kiválogatják a vastag betűs szavak közül
a megadott típusokat, majd megfogalmazzák
a kiemelés szerepét. Rákérdeznek az ismeretlen vagy nem teljesen érthető kifejezésekre.

Feladat: a tulajdonnevekből képzett mellékneMegoldják a feladatot, majd megfogalmazzák
vek helyesírásának gyakorlása
az ide vonatkozó szabályt.
•• a munkalap 1. feladatának megoldása
•• a szabály tudatosítása (miért írjuk kis kezdőbetűvel az adott példákat)
Differenciálás: Az óraegység páros és csoportmunkában is megszervezhető.
Értékelés: A tanár a tanulók munkáját nemcsak
a feladat teljesítése, hanem az absztrakció és az
együttműködés színvonala szempontjából is
értékeli.
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3. A teljes szöveg elolvasása
Tanári tevékenység

Feladat: a teljes szöveg elolvastatása

Tanulói tevékenység

Elolvassák a szöveget.

Feladat: az első olvasás során rögzült informáRészt vesznek a közös megbeszélésben.
ciók szembesítése a meglevő tudással. A tanár
kérdéseket tesz föl arra vonatkozóan, hogy
•• mely információk egyeztek a tanulók előzetes ismereteivel, melyek árnyalták azokat, esetleg van-e ellentétes információ
•• milyen az olvasottak szubjektív értékelése (mi volt meglepő, melyik rész volt a legbonyolultabb, mely információk voltak a legizgalmasabbak, az egyéni érdeklődéshez legközelebb
állók stb.)
Differenciálás: Az óraegység megszervezhető csoportmunka vagy frontális munka formájában.
Értékelés: Célszerű, ha az értékelésnél az együttműködés színvonala és a hozzászólások nyelvilogikai színvonala is megjelenik mint szempont.
Érdemes kiemelni, ha egy-egy tanuló mögöttes
információt vagy előfeltételezést, elméletet talál.
Ez különösen az utolsó bekezdésre érvényes.

4. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: az első szövegegység megértése
Megoldják a feladatot a munkalapon, elkép•• A munkalap 2. feladatának megoldása
zelik, hogy milyen képeket társíthatnának a
•• Milyen képekkel lehetne bemutatni az szövegrészekhez, ezt együtt megbeszélik.
egyes tájegységeket (például Alpok: hegylánc, hegymászó vagy síelő turisták, réten legelő
tehenek)?
Feladat: a második szövegegység megértése
•• A munkalap 3. feladatának megoldása

Megoldják a feladatot a munkalapon.

Differenciálás: Az egymondatos írásbeli válasz
szóban tovább bővíthető az adott szövegegység
információival.
Feladat: a harmadik szövegegység megértése
•• A munkalap 4. feladatának megoldása

Megoldják a feladatot a munkalapon.
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Differenciálás: Az írásbeli vázlat alapján a szövegegység szóban reprodukálható.
Feladat: a negyedik szövegegység megértése
•• A munkalap 5. feladatának megoldása

Megoldják a feladatot a munkalapon.

Differenciálás: a táblázatban rögzített kulcsszavak alapján kérdések megfogalmazása
a szövegegységgel kapcsolatban, illetve kérdésfelelet módszer alkalmazása (például: Melyek
a gépipar legfontosabb területei Németországban?
Az autó- s repülőgépgyártás, valamint az elektronikai,
híradástechnikai készülékek gyártása).
Differenciálás: Az óraegység egésze megszervezhető páros vagy csoportmunkában.
Értékelés: Célszerű kiemelten értékelni
a szövegalkotási képességet és együttműködés
színvonalát.

5. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat: szubjektív szempontú, érvelő szöveg
megalkotása írásban
•• A munkalap 6. feladatának megoldása

Tanulói tevékenység

A munkalap útmutatása alapján elkészítik
a fogalmazást.

Tanári útmutató
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NÉMETORSZÁG
I. Földrajzi környezet
Németország a déli határánál fekvő Alpok
hegylánctól az északi határát képező Északitengerig és Balti-tengerig terjed. E határok között három nagy tájegységet különíthetünk el.
A változatos formakincsű mészkőláncokból álló Alpok turistaparadicsom. A hegység
előterében rét- és legelőgazdálkodás folyik,
kiemelkedő szarvasmarha-tenyésztéssel.
A Német-középhegység hegyek, völgyek,
medencék tarka mozaikja. Ez a terület ásványkincsekben gazdag, főként fekete- és barnakőszénben, valamint kősóban és kálisóban.
Németország északi harmadát a Germánalföld foglalja el. Területén rengeteg tó, láp és
főként rét található. Itt szálas és lédús takarmányokat, árpát és burgonyát takarítanak be.
Az ország területe három tenger vízgyűjtőjéhez tartozik. A Rajna és az Elba az Északitengerrel, az Odera és néhány kisebb folyó a
Balti-tengerrel, míg a Duna a Fekete-tengerrel
kapcsolja össze az országot. A folyókat sűrű
csatornahálózat köti össze. Közülük a legjelentősebb az 1992-ben átadott Duna-MajnaRajna csatorna.

A második birodalom, a Német Császárság
kikiáltása 1871. január 18-án, Versailles-ban
történt, a franciák porosz–francia háborúban
elszenvedett veresége után.
A Harmadik Birodalom a nemzeti szocialisták birodalma volt 1933-tól 1945-ig. Hitler politikájának következményeként tört ki a II. világháború 1939. szeptember 1-jén.
A háború után kialakított angol, amerikai
és francia megszállási zónák területén jött létre 1949-ben a Német Szövetségi Köztársaság
(NSZK); és ugyanebben az évben a szovjet
megszállási zóna területén a Német Demokratikus Köztársaság (NDK). Az NDK szovjet
típusú pártállammá vált, amelynek gazdasági
színvonala egyre jobban elmaradt az NSZKétól. Az NDK csak úgy akadályozhatta meg
több millió állampolgárának nyugatra vándorlását, hogy szögesdróttal, fallal és aknazárral
zárta le nyugati határát.
1989-ben az NDK politikai rendszere öszszeomlott, és a szembenállás jelképének számító berlini falat lebontották. 1990. október 3-án
kimondták a két Németország újraegyesítését.

A berlini fal lebontása

III. Németország népessége
Németország és domborzata

II. Történelmi háttér
Az első Német-Római Birodalom 962-ben jött
létre, és különböző formákban egészen 1806-ig
létezett, amikor is a napóleoni háborúk során
felbomlott.

Németország 82 millió lakójával Európa második legnépesebb országa (csak a Független
Államok Közössége előzi meg). Népsűrűsége
230 fő/km 2 , de a Ruhr-vidéken eléri az 5500
fő/km 2 -t.
Hazánkhoz hasonlóan Németországban is
megfigyelhető a természetes fogyás. Százezer
lakosra 833 élveszületés, de 1055 halálozás jut.
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A német társadalom a fejlett országokhoz hasonlóan öregedő: a 14 éven aluliak aránya 14,4
százalék, a 65 éven felülieké ugyanakkor 19
százalék.
A bevándorlással sikerül Németország népességét szinten tartani, ugyanis Németország
a vendégmunkások és a menekültek kedvelt
célországa. Emiatt négymilliós török, olasz,
szerb, görög, lengyel és horvát kisebbség jött
létre, és egyre növekszik a harmadik világból       
betelepülők száma (indiaiak, kínaiak, afrikai feketék) is.

Török vendégmunkások

Földrajz 10.

Hagyományosan híres a német autógyártás, melynek legfontosabb központjai például
Stuttgart (Daimler-Benz), München (BMW),
Köln (Ford), Frankfurt környéke (Opel) és a
Hannover mellett Wolfsburg (Volkswagen).   A
repülőgépgyártás központjai Hamburg és
München (Messerschmitt).
A világpiacon ismertek a német elektrotechnikai, híradástechnikai és elektronikai
cégek, mint a Siemens (München) vagy a Bosch
(Stuttgart).
A német vegyipart hasonlóan híres monopóliumok uralják, mint az autógyártást. Ilyen
a világon a második legnagyobb a BASF Ludwigshafenben vagy a Bayer-Művek Kölnben.
A német gazdaság számára komoly problémát jelent a munkanélküliség és a családtámogatási rendszer merevsége. Az egykori NDK
integrációja ugyancsak költséges, hosszú távú
feladatot jelent. Az euró bevezetése és az Európai Unió keleti bővítése is nagy változásokat hoz
a német gazdaságban.

IV. Németország gazdasága
Az Amerikai Egyesült Államok és Japán után
Németországé a világ harmadik legerősebb
gazdasága; a nemzetközi kereskedelemben
is csak az USA előzi meg. Németország 1991
óta hazánknak is legfontosabb külgazdasági
partnere. Különösen gép- és vegyipari termékei vívtak ki komoly rangot a világpiacon.
A Mercedes Múzeum Stuttgartban

Németország 33
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Munkalap
1.

 Lásd el -i képzővel az alábbi tulajdonneveket!
Német-középhegység: német-középhegységi
Rajna: rajnai
Német-Római Birodalom: német-római birodalmi
Német Szövetségi Köztársaság: német szövetségi köztársasági

2.

Az első szövegrész és a térkép alapján töltsd ki az alábbi táblázatot!

Németország
tájegységei

Az ország
melyik részén
található?

Milyen a
tájegység
területe?

Milyen
gazdasági
tevékenységet
folytatnak?

Milyen
városok
találhatók e
területen?

Alpok

Déli határ

mészkőláncok

rét- és legelőgazdálkodás
szarvasmarha-tenyésztés

München

Német-középhegység

Középső terület

hegyek, völgyek,
medencék

ásványkincsek bányászata

Köln, Frankfurt

Germán-alföld

Észak

Tó, láp, rét

takarmány, árpa,
burgonya

Lübeck, Hamburg,
Bréma

3.

A második szövegrész alapján egy-egy mondattal felelj a kérdésekre! Használd történelmi háttértudásodat!
Mi indokolja a Harmadik Birodalom elnevezést?
Az, hogy ez előtt már létezett két német állam.
Miért jött létre két német állam 1949-ben?
Mert a nyugati államok és a Szovjetunió különböző megszállási területet alakítottak ki.
Milyen jelképes értelme volt a berlini fal lebontásának?
A fal lebontása a pártállam és a nyugati demokrácia közötti fal eltüntetését jelentette. VAGY: A fal lebontása Németország egységesítését jelentette. VAGY: A fal lebontása a szabadságot jelentette a németek
millióinak. Stb.
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4.

Földrajz 10.

A kulcsszavak kiemelésével készítsd el a harmadik szövegrész vázlatát!

Németország
népessége

Adatok
82 millió lakos
népsűrűség
230 fő/km2

5.

Népvándorlás
vendégmunkások
menekültek
török, európai
kisebbség
harmadik világ

A népesség
alakulása
természetes
fogyás
öregedő
társadalom

A harmadik szövegrész alapján egészítsd ki az alábbi táblázatot!

Gépipar

Autógyártás
repülőgépgyártás

Ford, Opel, Volkswagen, BMW,
Daimler-Benz
Messerschmitt

vegyipar

BASF
BAYER

elektrotechnika, híradás- Siemens, Bosch
technika, elektronika

6. 	Németországba készülök…
Rövid fogalmazásban tervezd meg németországi utazásodat! Egy-két mondatban indokold
meg döntésed!
Az értékelés elsődleges szempontja: mennyire valósul meg a tartalmi elemek és az érvek kapcsolata. Például: Az Alpokban tennék kirándulást, mert szeretem a természetet. Ellátogatnék Kölnbe, mert rajongok
az autókért. A tanulók valószínűleg az értékeikre hivatkoznak majd.

JAPÁN

VIZUÁLIS ÉS VERBÁLIS INFORMÁCIÓHORDOZÓK
ÁLTAL KÖZVETÍTETT TUDÁS EGYÜTTES
ÉRTELMEZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
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Földrajz 10.

MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás
együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Az olvasott
szöveg interpretációjának segítése előzetes ismeretek föltárása,
rendszerezése révén, előfeltevések kutatásával.

Időkeret

45 perc (1 tanóra)

Ajánlott korosztály

15–16 év (10. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Megelőző és követő tananyag:
Amerikai Egyesült Államok, Kanada
Kína, India, Közel-Kelet, Délkelet-Ázsia

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Történelem 8. évfolyam: I. és II. világháború
Történelem 9. évfolyam: A buddhizmus
Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra: vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Társadalmi ismeretek: a családi közösség jellemzői
Emberismeret: istenhitek és vallások, erkölcsi normák alakulása különböző korokban, kultúrákban, vallásokban
Matematika: a matematika elemi fogalmaink megértése
Anyanyelvi képességek fejlesztése: írásbeli és szóbeli szövegalkotás
Művészet (dráma): szituációs játék kivitelezése
Tanulás: tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben
Földrajz 9. évfolyam: vulkánok, földrengések, tengeráramlások

A képességfejlesztés 
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
A vizuális és verbális információhordozók által közvetített
tudás együttes értelmezése
Az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek gyakorlása
Információ gyűjtése, rendszerezése az olvasmányból meghatározott szempontok szerint
Vizuális segédanyag és szöveg összekapcsolása
Szöveg kommunikációs játékban való felhasználása

Tanári útmutató
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul megvalósítása során az óra ismeretközvetítő célja összekapcsolódik a szövegértési–szövegalkotási képesség fejlesztésének céljával. A feladatok mindegyike a szövegértés –szövegalkotás tevékenysége köré szerveződik, ezen belül kiemelten irányul a szöveg és kép együttes
értelmezésére.
A modul megvalósítása során fontos szerepe van az előzetes tudás aktivizálásának. Ennek
funkciója nem korlátozódik az óra eleji ráhangoló-motiváló beszélgetésre: a világról való tudás
a nyelvi ismeretek és képességek mellett a szöveg interpretációjának mindenkori feltétele. Az
adott témakör esetében ez a lehetőség különösen kiaknázható, hiszen Japánról a tanulók minden bizonnyal sok ismerettel rendelkeznek a hétköznapi élet tapasztalatai és a tömegkommunikáció, a filmélmények stb. nyomán.
Az előbbiek kapcsán számítani lehet arra, hogy az adott korosztály életkori sajátosságaiból
adódóan igen fogékony a vélemény- és ítéletalkotásra. Előfordulhat, hogy a szaktanárnak etikai
szempontból is reflektálnia kell egy-egy véleményre. Konkrétabban ez a nyelvi mintákat és az
azt kísérő viselkedést érintheti leginkább. Az ilyen esetek felhasználhatók a szövegalkotási képesség (a vitakultúra, az érveléstechnika) fejlesztése szempontjából.
Az óra szervezése során a tanulók aktivitását, önálló tevékenységét és együttműködését
érvényesítő munkaformák alkalmazása ajánlott. Mind a páros, mind az csoportos munkaforma
esetében a heterogén összetétel a kedvezőbb hatású.
Az óra szinte minden egységében lehetőség van a differenciálásra. Mind a munkaformák,
mind a tevékenységek megválasztása esetében érdemes az egyes tanulók szövegalkotási-szövegértési képességének szintjét figyelembe venni, s ez alapján dönteni a megvalósítás mikéntjéről. Írásbeli feladat megoldásával járó páros vagy csoportmunka esetén érdemes ösztönözni a
tanulókat a tényleges együttműködésre.

ÉRTÉKELÉS
Hasznos, ha a tanár a részképességek fejlesztésének minden fázisában értékeli a tanulók munkáját.
Szöveges szóbeli értékelésre a tanítás minden pedagógiai mozzanatában sor kerület.
Az értékelés az első óraegységben diagnosztikus szerepű is: a tanulók előzetes tudásának
felmérésére szolgál, s az ennek során nyert tapasztalatok beépíthetők az óra további részeibe.
Célszerű, ha a tanári értékelés minden esetben pozitív-megerősítő jellegű, és nemcsak az
adott teljesítményre vonatkozik, hanem a tanulói együttműködés színvonalára is; sőt fokozottan reflektál a szövegalkotási képességekre. Érdemes inkább a követendő kommunikációs stratégiákat megerősíteni, nem a negatívakra rámutatni – a tanárnak negatív kommunikáció esetén
főleg az a feladata, hogy meghúzza a határt.
A csoportmunka értékelésekor kialakítható egy csoportmunka-rangsor.
Fontos, hogy a tanulók az együttműködés végén értékeljék társaik és a maguk munkáját is.

TÁMOGATÓRENDSZER
Farkas Ildikó: Az ellentmondások földje (História 2001/2002)
Gergely Júlia: Akita
Japán északnyugati kapuja (Balassi Kiadó, 2002)
Kovács Zoltán: Társadalomföldrajzi kislexikon (Műszaki Könyvkiadó, 2001)
Japán.lap.hu
Japán – Wikipédia (www.wikipedia.org/wiki/japan)

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Szöveg és kép látványának
tudatosítása

A vizuális információközvetítő
megfigyelése

A cím értelmezése

2.

3.

A cím és a szöveg
viszonyára vonatkozó
előfeltevések megfogalmazása
Rendszerező szempontok figyelembe vétele

A szöveg tipográfiai képének tudatos felmérése
képértelmezés

Áttekintő olvasás

A munkaforma
megválasztásában

A munkaforma
megválasztásában
A szempontokat is a
tanulók fogalmazzák meg

A munkaforma
megválasztása

A háttértudás aktivizáA munkaforma
lása
megválasztása
Az információ megosztásának képessége

2. A teljes szöveg áttekintése

A témával kapcsolatos előzetes
tanulói ismeretek aktivizálása

1.

1.

Kiemelt készségek,
képességek

1. A témával kapcsolatos tanulói háttértudás előhívása

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka
vagy frontális
munka

Munkaformák

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

1. szöveg

1. szöveg

1. szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Az első olvasás során rögzülő
és az előzetes ismeretek szembesítése

2.

Az előzetes ismeretek
és a szöveginformációk
közötti párbeszéd fenntartása

Globális megértés

Az első szövegegység újraolvasása, megértése

Szöveg és kép közötti
kapcsolat keresése
információkeresés
mondat- és szövegalkotás

4. A szövegegységek újraolvasása, megértése

A teljes szöveg elolvasása

1.

Tájékozódás a szövegben,
a szövegstruktúra felismerése,
a szaknyelvi szókincs
bővítése

Kiemelt készségek,
képességek

3. A teljes szöveg elolvasása, megértése

A szöveg kiemelt szavainak
megfigyelése

1.

4.

Lépések, tevékenységek

A munkaforma
megválasztásában
A munkalapon nem
szereplő kulcsszavak alapján szóbeli
mondatalkotás

A munkaforma
megválasztásában

A munkaforma
megválasztásában

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Páros vagy csoportmunka

Csoportmunka
vagy frontális
munka

Egyéni munka

Csoportmunka vagy páros
munka

Munkaformák

Megbeszélés,
írásbeli feladat
megoldása

Megbeszélés

Önálló olvasás

Megbeszélés,
tanári magyarázat

Módszerek

Tanulásszervezés

1. szöveg,
1. munkalap-feladat,
2. munkalap-feladat

1. szöveg

1. szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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1.

A negyedik szövegegység újraolvasása, megértése

4.

A megértettek alkalmazása
adott kommunikációs helyzetben

Szóbeli szövegalkotás
szövegértés alapján új
tudás integrációja
Nyelvi kreativitás
Háttértudás aktivizálása

5. Összegzés, a megértettek alkalmazása

Szöveg és kép közötti
kapcsolat keresése
Értelmező-magyarázó
szöveg alkotása írásban
Háttértudás aktivizálása
Logikai készségek fejlesztése

A harmadik szövegegység újra- Hiányos szöveg kiegéolvasása, megértése
szítése
Logikai képességek
fejlesztése

3.

Szöveg és kép közötti
kapcsolat keresése
A lényeg kiemelése
Explicit és implicit információ keresése
Reflektálás saját megértési folyamatunkra

A második szövegegység újraolvasása, megértése

2.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

A szerepek száma
csökkenthető vagy
bővíthető, a szerepek felcserélhetők

A munkaforma
megválasztásában

A munkaforma
megválasztásában

A munkaforma
megválasztásában
A kulcsszavak alapján szóbeli mondatalkotás

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Csoportmunka

Páros vagy csoportmunka

Páros vagy csoportmunka

Páros vagy csoportmunka

Munkaformák

Kooperáció,
dramatizálás

Írásbeli feladat
megoldása

Írásbeli feladat
megoldása

Írásbeli feladat
megoldása

Módszerek

Tanulásszervezés

8. munkalap-feladat

1. szöveg
6. munkalap-feladat,
7. munkalap-feladat

1. szöveg
5. munkalap-feladat

1. szöveg
3. munkalap-feladat,
4. munkalap-feladata

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A FELDOLGOZÁS MENETE
3. A témával kapcsolatos tanulói háttértudás előhívása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az óra céljának meghatározása: Japánnal fogunk megismerkedni tankönyvi szöveg alapján.
Feladat: a témával kapcsolatos tanulói ismeretek
aktivizálása
Tanulói ismereteket feltáró kérdéseket fogalmaz
meg. Bátorítja a kérdezést, a különféle szubjektív
benyomások megfogalmazását, miközben ügyel
rá, hogy a tanulók elsajátítsák és gyakorolják
a kulturált önkifejezés szokásait.

Megbeszélik ismereteiket, gondolataikat, asszociációikat. Kritikus megjegyzéseket is tehetnek,
szubjektív benyomásaikat is elmondhatják, vita
alakulhat ki közöttük.

Differenciálás: Az óraegység megszervezhető
frontális munkában, de csoportokban is.
Értékelés: Célszerű, ha az értékelés a szövegalkotási–stilisztikai szempontokat is figyelemben
veszi (például milyen nyelvi színvonalon fogalmaznak a beszélgetés során). Csoportmunka esetében
értékelhető az együttműködés színvonala is.
A tanár a tanulók esetleges kritikus megjegyzéseire etikai szempontból is reflektálhat. Ez különösen a nyelvi mintákra és az azt kísérő viselkedésre vonatkozik.

2. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: szöveg és kép látványának tudatosítása
•• a szöveg terjedelme, tagoltsága
•• a szöveg–kép arányok megfigyelése

Tudatosítják, hogy négy egységre tagolt szöveggel találkoznak, a szövegben öt kép található arányosan elrendezve.

Feladat: a vizuális információközvetítő megfigyelése
•• típus szerint (színes, fekete–fehér)  
•• ismerős–ismeretlen
•• csoportosítási lehetőség tematika szerint
(városok, természeti képek, épületek, történelmi
eseményt ábrázoló kép)
•• csoportosítási lehetőség szerep szerint
(értelemre ható, érzelmeket kiváltó, pozitív–negatív benyomásokat adó)

Megfigyelik és jellemzik a képeket a megadott
szempontok szerint. Kritikai megjegyzéseket
is tehetnek, érzelmi benyomásaikat is elmondhatják.

Differenciálás: a vizuális közvetítők megfigyelése
és értelmezése során a tanulókra bízhatjuk
a szempontok megfogalmazását.

42 szövegértés–szövegalkotás 

Tanári tevékenység

Feladat: a cím értelmezése
•• az egyszavas cím szerepe
•• az előzetes ismeretek alapján milyen
rendszerező séma fog érvényesülni a
szövegben (például földrajzi, társadalmi,
történelmi, gazdasági, kulturális szempontok
fognak megjelenni)
Feladat: a szöveg kiemelt szavainak
megfigyelése
•• ismerős-ismeretlen szavak
•• csoportosítási lehetőségek (magyar–idegen,
köznyelvi–szaknyelvi, köznevek–tulajdonnevek,
földrajzi–vallási–történelmi tárgyú szakkifejezések, szavak–szószerkezetek)
•• a kiemelések szerepe (a szöveg alcímei és
kulcsszavai vannak kiemelve)
Az ismeretlen kifejezésekre magyarázatot ad.
Differenciálás: Az óraegység páros és csoportmunkában is megszervezhető.
Értékelés: A tanár a tanulók munkáját nemcsak
a feladat teljesítése, hanem az együttműködés
színvonala szempontjából is értékeli.

Földrajz 10.

Tanulói tevékenység

Tudatosítják, hogy az egyszavas cím a legáltalánosabb szinten mutat rá a szövegre, előzetes
tudásuk alapján előfeltevéseket fogalmaznak
meg a szöveggel kapcsolatban: alkalmazzák az
országokat bemutató szakszövegek sémáit.
Kiválogatják a vastag betűs szavak közül a megadott szempontok szerinti típusokat, majd megfogalmazzák a kiemelés szerepét. Az ismeretlen
vagy nem teljesen érthető kifejezésekre rákérdeznek.

Japán 43

Tanári útmutató

3. A teljes szöveg elolvasása
Tanári tevékenység

Feladat: a teljes szöveg elolvastatása

Tanulói tevékenység

Elolvassák a szöveget.

Feladat: az első olvasás során rögzült informá- Részt vesznek a közös megbeszélésben. Előciókat szembesítjük a meglevő ismeretekkel, hívják meglevő ismereteiket, megfigyelik
kérdéseket teszünk fel a tanulóknak, melyekkel asszociációikat.
felderítjük, hogy
•• mely információk egyeztek a tanulók
előzetes ismereteivel, melyek árnyalták
azokat, voltak-e ellentétesek a meglevő
ismeretekkel; illetve
•• előhívják az olvasottak szubjektív értékelését (mi volt meglepő, melyik rész a legbonyolultabb, mely információk a legizgalmasabbak,
az egyéni érdeklődéshez legközelebb állók stb.)
Differenciálás: Az óraegység megszervezhető csoportmunka vagy frontális munka formájában.
Értékelés: A legfontosabb az értékelésnél az együttműködés színvonala, valamint a hozzászólások
nyelvi-logikai színvonala. A tanár emelje ki a jó
fogalmazási készséget, az udvariasságot, a különféle álláspontok kulturált képviseletét, különösen a konkrét nyelvi struktúrákra rámutatva.

4. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: kép és szöveg együttes értelmezése az Megoldják a feladatot a munkalapon, majd
első szövegegységben
megbeszélés formájában kiegészítik képekkel
•• a munkalap 1. feladatának megoldása
a szövegrészt.
•• a szöveg alapján milyen képet lehetne
még az egységhez illeszteni (például: halpiac, rizsföldek)
Differenciálás: A szöveg többi kulcsszava szóbeli
mondatalkotással értelmezhető.
Feladat: megadott kulcsszavak alapján informá- Megoldják a feladatot a munkalapon.
ciókeresés az első szövegegységben
•• a munkalap 2. feladatának megoldása
Feladat: kulcsszavak alapján táblázatos vázlat ki- Megoldják a feladatot a munkalapon.
egészítése
•• a munkalap 3. feladatának megoldása
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Földrajz 10.

Tanulói tevékenység

Differenciálás: Szóbeli munka is lehetséges az időegységek vagy a kulcsszavak alapján.
Feladat: kép és szöveg együttes értelmezése
•• A munkalap 4. feladatának megoldása

Megoldják a feladatot a munkalapon.

Feladat: a harmadik szövegegység feldolgozása
•• A munkalap 5. feladatának megoldása

Megoldják a feladatot a munkalapon.

Feladat: szöveg–kép együttes értelmezése a harmadik szövegegységben
Megoldják a feladatot a munkalapon, majd
•• a munkalap 6. feladatának megoldása a 7. megbeszélik, milyen kép egészíthetné ki a
képre támaszkodva, információkeresés a
szövegegységet.
szövegből
•• a szöveg alapján milyen képet lehetne
még az egységhez illeszteni (például: japán
gyártmányú robot, rajzfilm stb.)
Feladat: értelmező szöveg alkotása
•• a munkalap 7. feladatának megoldása
Differenciálás: Az óraegység páros vagy csoportmunkában is megszervezhető.
Értékelés: A tanár a tanulók munkáját nemcsak
az ismeretek elsajátítása, hanem elsősorban az
együttműködés és a kommunikációs stratégiák
színvonala szempontjából értékeli.

Megoldják a feladatot a munkalapon, majd
megvitatják gondolataikat.
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Tanári útmutató

5. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: a megértettek alkalmazása adott nyelvi
szituációban
A munkalap útmutatása alapján (8. feladat)
•• egy utazási irodában zajló jelenet drama- megalkotják és előadják a szituációt.
tizálása
•• a 8. feladathoz hasonló szerkezetű szerepjáték a tanulók vagy a tanár ötletei
alapján, ami a Japánról szóló ismeretek és
vélemények cseréjére ösztönzi a tanulókat.
Differenciálás: a szerepjáték szerepei az osztálylétszámtól függően csökkenthetők vagy bővíthetők. Szerepcsere is megvalósítható a csoporton
belül. A szerepjáték előadása a következő óra
számonkérésének funkcióját is betöltheti. Érdemes figyelmeztetni a tanulókat, hogy a szereplők
legyenek meggyőzhetők, tehát ne ragaszkodjanak mereven kiinduló álláspontjukhoz, valamint érveiket lehetőleg alapozzák konkrét adatokra stb.
Értékelés: Célszerű, ha az értékelés a dramaturgiai–stilisztikai szempontokat helyezi előtérbe
(például: megfelelt-e az adott szerepnek a nyelvhasználat, milyen kreativitással használták föl a
tanulók a szöveginformációkat stb.).
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Földrajz 10.

Japán
I. Földrajzi környezet
Japán egy 3000 km hosszan elnyúló szigetíven helyezkedik el, amely négy nagy és
mintegy   3900 apró szigetből áll. A nagyobb
szigetek: Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku. A szigetek óceáni kőzetlemezek alábukási
vonalában alakultak ki, így erőteljes vulkáni
tevékenység jellemző, és a földrengések sem
ritkák. Jelenleg mintegy 60 működő vulkán
található az ország területén, amelyek közül
a 3700 méter magas Fudzsijama az ország
jelképe. Az ország területének 80 százaléka
hegyvidék, a hegységek a Pacifikus-hegység-

1. kép: A Fudzsijama

rendszer tagjai. Japán éghajlatát alapvetően a
mérsékelt övi monszunok befolyásolják. A legfontosabb mezőgazdasági termény a rizs, de
dinamikusan fejlődik a gyümölcstermesztés
is. Az állatifehérje-szükséglet legnagyobb részét a halászat elégíti ki, amelyben Japán az
első a világon.

II. Történelmi háttér
Japán őslakói, az ajnuk az ázsiai kontinensről
vándoroltak be a szigetekre. Az első egységes
államalakulat létrejöttét az V. századra teszik.
Ettől az időtől kezdve szoros kapcsolat jött
létre Kínával: átvették tőlük az írásrendszert,
az időszámítást, a tudományos és kulturális eredményeket. Az ősi vallás, a sintoizmus
mellett a VI. századtól megjelent Japánban

2. kép: Sinto szentély

3. kép: Az Arany Templom

a buddhizmus is. A VII. században kialakult
a feudális gazdálkodási rendszer, az államforma pedig a VIII. századtól császárság lett. A XII.
századtól a hercegi családok háborúskodása vezetett a sógunok (katonai kormányzók)
hosszú uralmához, amely a szellemi hanyatlás időszaka volt Japánban. 1868-ban a császári
hatalom visszaállítása (Meidzsi-restauráció)
új korszakot nyitott Japán történelmében. A
császárok székhelye és a főváros ettől kezdve
Tokió lett (a régi császárváros, Kiotó helyett).
Megkezdődött a gyors polgári átalakulás, a
tőkés nagyipar kialakítása, amelyben az állam
játszotta a fő szerepet.
Az I. világháborúból az antant hatalmak
oldalán győztesként került ki az ország, de a
két világháború között megerősödő szélsőjobboldal hatására a II. világháborúba Németország oldalán lépett be. A csendes-óceáni

Tanári útmutató

térségben főleg az
Amerikai Egyesült
Államokkal került
összeütközésbe, ami
az atomfegyver tragikus következményekkel járó bevetéséhez vezetett (1945.
augusztus. 6–9. Hirosima és Nagaszaki).
A háború utáni
amerikai gyámko4. kép: Gombafelhő
dás alatt az ország
Hirosima felett
alkotmányos
monarchiává alakult.
Szétválasztották a hatalmi ágakat, bevezették
a nyugati demokrácia szabályait. Az 1947-ben
elfogadott új alkotmányban Japán örökre lemondott a hadviselés jogáról.

Japán 47

érték el, amelynek legfontosabb tényezői a következők:
•• Az állami adóbevételek jelentős részét
gyárak, üzemek építésére, fejlesztésére
fordították.
•• A tőkefelhalmozást jelentősen segíti a
katonai kiadások alacsony szinten tartása.
•• A beruházások fontos forrása a takarékos japán nép, amely fegyelmezett és jól
képzett munkaerőt is jelent egyben.
•• Az Amerikai Egyesült Államok támogatta Japánt, mert a koreai (1953–55) és a vietnámi (1964–73) háborúhoz nehézipari
bázisra, másrészt a Szovjetunió közelében erős szövetségesre volt szüksége.
•• A legkorszerűbb berendezéseket és műszaki eljárásokat vásárolták meg és fej-

III. Japán népessége
130 milliós lakosságát tekintve Japán a hetedik
helyen áll a világon. Népsűrűsége 330 fő/km2,
ami háromszor akkora, mint hazánké. Ráadásul a népesség eloszlása szélsőséges: a TokióOszaka megalopolisz (Tokaidó) a legsűrűbben
lakott, ugyanakkor a hegységekben és az északi szigeteken kicsi a népsűrűség.
Japán a világ leggyorsabban öregedő társadalma. A második világháborút követő fejlődés
következtében javult az életszínvonal, ezáltal
növekedett a várható életkor is. Az alacsony születési arányszám miatt a 65 éven felüli lakosság
arányszáma 2020-ra elérheti a 25 százalékot.
Japánban a konfucianizmus hagyománya
fontos szerepet tölt be a társadalom szerveződésében. Az egyik legfontosabb konfuciánus
alapelv az idősek feltétlen tisztelete. A fiatalabb korosztályok azonban – a nyugati mintának megfelelően – egyre kevésbé tekintik
kötelességüknek, hogy idős szüleiket, rokonaikat támogassák.

IV. Japán gazdasága
1992-re Japán a világ második legnagyobb
gazdasága lett. Ezt az eredményt az 1950-es
évektől induló „japán gazdasági csoda” révén

5. kép: Automatizált ipari csarnok

lesztették tovább (tranzisztor, fényképezőgép- és gépkocsialkatrészek, chip
stb.).                  
•• Mivel Japán szegény nyersanyagokban
és energiahordozókban, a siker csak a
külkereskedelem fejlesztésével volt megvalósítható.
•• Japán versenyképességének kulcsa a világpiachoz való kiváló alkalmazkodóképesség. Először alkalmazták a robottechnikát a járműgyártásban. A japán ipar
erőssége miniatürizálás.
••
Japánban 1992-ben gazdasági recesszió
(visszaesés) kezdődött el. A kormányzat komoly intézkedéseket tesz a gazdaság élénkítésére (az infrastruktúra fejlesztése, a vállalkozások megsegítése), de ennek hatására még
várni kell.
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Földrajz 10.

Munkalap
1.

Az első szövegrész alapján írj rövid ismertetőt az 1. képről! A szövegrész információi közül az összes olyat használd fel, amely kapcsolatban áll a képpel!
A képen a Fudzsijama látható. Ez a 3700 méter magas vulkán az ország jelképe. Japánban mintegy 60
működő vulkán található. Ennek az az oka, hogy a Japánt alkotó szigetek óceáni kőzetlemezek alábukási
vonalában alakultak ki. Az ország területének 80 százaléka hegyvidék, a hegységek a Pacifikus-hegységrendszer tagjai.

2.

Milyen kapcsolatban állnak Japán földrajzi környezetével az alábbi szavak? Az első szövegrész alapján egy-egy mondattal válaszolj a kérdésre!
sziget: Japán egy 3000 km hosszan elnyúló szigetíven helyezkedik el, amely négy nagy és mintegy 3900
apró szigetből áll.
monszun: Japán éghajlatát alapvetően a mérsékelt övi monszunok befolyásolják.
halászat: Japánban az állati fehérjeszükséglet legnagyobb részét a halászat elégíti ki.

3.

Emelje ki a második szövegrészből az egyes időszakokat jellemző kulcsszavakat! Ahol az
évszázad hiányzik, írja be a megfelelőt!
Évszázad

Kulcsszavak

V–VI. század

ajnu, egységes államalakulat, Kína, írásrendszer, időszámítás, sintoizmus, buddhizmus

VII–VIII. század

feudalizmus, császárság

XII–XVIII. század

Sógun

XIX. század

Meidzsi-restauráció, Tokió, polgári átalakulás, tőkés nagyipar

XX. század

antant, Németország, Hirosima, Nagaszaki, alkotmányos
monarchia, nyugati demokrácia, hadviselési jog

4.

A második szövegrész alapján válaszolj a kérdésekre!
Melyik vallás temploma a 3. képen látható épület? Hogyan derül ki ez számodra a szövegből?
A buddhista vallás temploma.
Válaszlehetőségek:
•• A szövegben két vallásról van szó: a sintoizmusról és a buddhizmusról. A 2. kép egy sinto szentélyt
ábrázol, tehát a 3. kép valószínűleg egy buddhistát.
•• Filmen, könyvben már láttam buddhista templomot, tehát ez is megerősített abban, hogy ez az.
Milyen módon jelent meg Japánban ez a vallás? Hogyan derül ki ez számodra a szövegből?
Kínából vették át.
A szövegben arról van szó, hogy az V. századtól szoros kapcsolat jött létre Kínával. Átvették tőlük az
írásrendszert, az időszámítást, a tudományos és kulturális eredményeket. Ez után következik a vallásról
szóló mondat, tehát nagyon valószínű, hogy a buddhizmus is Kínából érkezett Japánba.
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5.

Japán 49

A harmadik szövegrész segítségével egészítsd ki a szöveget!
Japánban a konfucianizmus hagyománya fontos szerepet tölt be a társadalom szerveződésében. Az egyik legfontosabb konfuciánus alapelv az idősek feltétlen tisztelete. Ugyanakkor
Japánban a fiatalabb korosztályok már nem tekintik feladatuknak, hogy idős szüleiket, rokonaikat
támogassák. Ez azért probléma, mert Japán a világ leggyorsabban öregedő társadalma. E folyamat
hátterében az áll, hogy a II. világháborút követő fejlődés miatt javult az életszínvonal, és jelentősen
megnövekedett a várható életkor is. A probléma súlyát jelzi az a számítás is, amely szerint a 2020ra a 65 év felüli lakosság arányszáma eléri a 25 százalékot. Japán népességének egy másik fontos
jellemzője, hogy a főváros a legsűrűbben lakott, míg a hegységekben és az északi szigeteken kicsi a népsűrűség. Mindent összevetve Japánban 130 millió ember él.

6. 	Milyen jelentéseit ismered a csoda szónak? Miért használják abban a kifejezésben, hogy a
„japán gazdasági csoda”?
Tipikus válaszok:
•• Szent emberek cselekedetei
•• Természetfölötti, megmagyarázhatatlannak tűnő jelenségek
•• Meglepő, váratlan események
•• Az élet csodái (a természet szépsége, az emberi test felépítése stb.)
Ebben a kifejezésben a fejlődés mértékére, egyediségére utal a szó, nem a vallási, spirituális jelentésről,
hiszen elsősorban anyagi fejlődésről van szó.
7.

A negyedik szövegrészben elsősorban a „japán gazdasági csoda” tényezőiről olvashatsz.
Mely tényezőket idéz föl számodra a 7. kép?
A kép elemeihez csatolható szövegelemek:
• jól képzett munkaerő
• gyárak, üzemek fejlesztése
•• korszerű eszközök alkalmazása

8.

Egy utazási irodában tartózkodtok. A jelenet résztvevői:
••
••
••
••
••

Az utazási iroda ügyintézője
A férj, aki igen érdeklődik Japán iránt
A feleség, akit kevésbé vonz Japán
A gyermekük, aki nagyon szeretne Japánba utazni
Egy ügyfél, aki már volt Japánban, és bekapcsolódik a beszélgetésbe

Alkossátok meg a szerepeket, és a többiek segítségével játsszátok el! A Japánról tanultak alapján, valamint a mindennapi tapasztalataitok és fantáziátok segítségével játsszátok el a szituációt! A szerepre való felkészüléshez készítsetek rövid vázlatot! A szereplők legyenek meggyőzőek és meggyőzhetőek!
Az értékelés ajánlott szempontjai:
•• megfelel-e a nyelvi viselkedés az adott szerepnek (például az ügyintéző tárgyilagos, a gyermek szubjektívebb hangnemet használ)?
•• megfelelő információkat csatolnak-e a tanulók a szerepükhöz?
•• a szerepüknek megfelelően érvelnek-e?
A vázlatban elsősorban érvelő megjegyzéseknek kell helyet kapniuk (például miért érdeklődik a férj Japán
iránt).

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON

A SZAKNYELVI SZÖVEGEKRE JELLEMZŐ NYELVI ÉS
LOGIKAI STRUKTÚRÁK MEGÉRTÉSÉRE IRÁNYULÓ
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
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Tanári útmutató

MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A szaknyelvi szövegek jellegzetes nyelvi és logikai struktúráinak
megértésére irányuló képességfejlesztés. A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére
irányuló képességfejlesztés. Olvasott szöveg interpretációjának
segítése előzetes ismeretek föltárása és rendszerezése alapján.
A tudományos szövegfajtákra jellemző grammatikai és helyesírási sajátosságok tudatosítása.

Időkeret

90 perc (2 tanóra)

Ajánlott korosztály

15–16 év (10. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Megelőző és követő tananyag:
A magyar nép tájtörténeti tagolódása, etnikai csoportok, nemzetiségek
A földrajzi környezet hatása a gazdálkodásra, a településekre,
az építkezésre és az életmódra

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben:
Földrajz, Társadalomismeret, 8. osztály, Magyarország népessége és társadalmi viszonyai
Tantervi kapcsolódások:
Történelem: Helyünk Európában és a világban; társadalmi
tagolódás, etnikai csoportok Magyarországon; Magyarország
a 20. században (kiemelten: A dualizmus kora; Népesedési
viszonyok az első és a második világháború után; A Kádárkorszak; A rendszerváltás)
Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra: vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Anyanyelvi képességek fejlesztése: írásbeli és szóbeli szövegalkotás
Matematika: a matematika elemi fogalmainak alkalmazása;
sej-tések, törvényszerűségek megfogalmazása
Tanulás: tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben:
Földrajz 10. osztály – Magyarország gazdaságföldrajza

A képességfejlesztés 
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
A szaknyelvi szövegek nyelvi–logikai jellemzőinek tudatosítása
Az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek gyakorlása
Adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információ gyűjtése, rendszerezése, alkalmazása
Az adott műveltségterületre jellemző speciális információhordozó használata
Vizuális segédanyag és szöveg összekapcsolása
A szubjektív értékelés kifejezésének formái
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Földrajz 10.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul kapcsán elsőként említendő szempont, hogy az óra ismeretközvetítő célja összekapcsolódik a szövegértési–szövegalkotási képesség fejlesztésének céljával. A témakörhöz rendelt ismeretrendszer tehát nem másodlagos, nem pusztán kerete a nyelvi képességfejlesztésnek, ugyanakkor
a feladatok mindegyike a szövegértés–szövegalkotás tevékenysége köré szerveződik.
A modul megvalósítása során fontos szerepe van az előzetes tudás aktiválásának. Ennek
funkciója nem korlátozódik az óra eleji ráhangoló-motiváló feladatra: a világról való tudás a
nyelvi ismeretek és képességek mellett a szöveg interpretációjának mindenkori feltétele. Az
adott témakör esetében ez a lehetőség különösen kiaknázható, hiszen a népesedési folyamatok
kapcsán a tanulók minden bizonynyal sok ismerettel rendelkeznek a hétköznapi élet tapasztalatai és szövegei (tömegkommunikáció, családi-baráti beszélgetések, szubkulturális műfajok)
nyomán.
Az előbbiek kapcsán számítani lehet arra, hogy a szaktanárnak etikai szempontból is reflektálnia kell egy-egy véleményre (pl. a következő témák kapcsán: külföldiek Magyarországon,
a fiatal házasok anyagi helyzete, a népesség fogyása) vagy szabályozó módon közbelépni. Az
ilyen esetek a szövegalkotási képesség fejlesztése szempontjából igen jól felhasználhatók (a vitakultúra, az érveléstechnika fejlesztése).
Az óra szervezése során a tanulók aktivitását, önálló tevékenységét és együttműködését
érvényesítő munkaformák alkalmazása ajánlott. Mind a páros, mind a csoportos munkaforma
esetében a heterogén összetétel a kedvezőbb hatású. A feladatok megoldásakor igen hatékony a
kooperatív munka alkalmazása.
Az óra szinte minden egységében lehetőség van a differenciálásra. Mind a munkaformák,
mind a tevékenységek megválasztása esetében érdemes az egyes tanulók szövegalkotási–szövegértési képességének szintjét figyelembe venni, s ez alapján dönteni a megvalósítás mikéntjéről.

ÉRTÉKELÉS
Hasznos, ha a tanár a részképességek fejlesztésének minden fázisában értékeli a tanulók munkáját.
Szöveges szóbeli értékelésre a tanítás minden pedagógiai mozzanatában sor kerülhet.
Az értékelés az első óraegységben diagnosztikus szerepű: a tanulók előzetes tudásának felmérésére is szolgál, az ennek során nyert tapasztalatok beépíthetők az óra további részeibe.
Célszerű, ha a tanári értékelés minden esetben pozitív-megerősítő jellegű, és nemcsak az
adott teljesítményre vonatkozik, hanem a tanulói együttműködés színvonalára is; sőt fokozottan reflektál a szövegalkotási képességre.
A csoportmunka értékelésekor kialakítható csoportmunka-rangsor.
Fontos, hogy a tanulók az együttműködés végén értékeljék társaik és a maguk munkáját is.

TÁMOGATÓRENDSZER
Család és népesség – itthon és Európában. KSH Népességtudományi Kut. Int. 2003.
Törések és kötések a magyar társadalomban. Századvég Kiadó, 2000.

Háttértudás aktivizálása
Önálló írásbeli
szövegalkotás
Nyelvi kreativitás
Szövegműfajok szerinti
alkalmazkodás

A szöveg látványának tudatosítása

A vizuális információközvetítő
megfigyelése

2.

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei
Munkaformák

A munkaforma
megválasztásában

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka vagy páros
munka

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Szövegműfajok sze- Egyéni munka
rint, egyéni érdeklődés alapján

Tájékozódás a szövegben A munkaforma
a szöveg tipográfiai kémegválasztásában
pének tudatos felmérése
A vizuális információközvetítő képek fajtáinak
felismerése

A szöveg tipográfiai képének tudatos felmérése

2.	A teljes szöveg áttekintése

A témával kapcsolatos tanulói
ismeretek rendszerezése rövid
írásbeli fogalmazás során

1.

.

1.

Kiemelt készségek,
képességek

1. A témával kapcsolatos tanulói háttértudás előhívása

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

1. szöveg

1. szöveg

1. munkalap-feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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A cím értelmezése

4.

A teljes szöveg elolvasása

Az első szövegrész bevezető
szerepének megállapítása

1.

2.

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

A nyelvi-logikai elemek
értelmezése,
A cím és a szöveg
viszonyára vonatkozó
előfeltevések megfogalmazása

A szöveg logikai szerkezetének tudatosítása
Reflektálás a saját megértési folyamatra

Globális megértés
A munkaforma
megválasztásában,
a tevékenységek
jellege alapján

A munkaforma
megválasztásában

Tájékozódás a szövegben A munkaforma
a szövegstruktúra felismegválasztásában
merése
A szöveg tartalmi elemeire vonatkozó előfeltevések megfogalmazása

3. A teljes szöveg elolvasása, megértése

A kiemelt egységek megfigyelése

3.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Csoportmunka vagy páros
munka

Egyéni

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka vagy páros
munka

Munkaformák

Megbeszélés

Önálló

Megbeszélés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

1. szöveg

1. szöveg

1. szöveg

1. szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

54 szövegértés–szövegalkotás 
Földrajz 10.

A szövegre jellemző írásjelek
meghatározása

A szövegben található számadatok típusainak és szerepének meghatározása

A korfák szerepének megállapítása

4.

5.

6.

A szöveg logikai szerkezetének tudatosítása
Reflektálás a saját megértési folyamatra

A szöveg logikai szerkezetének tudatosítása
Rendszerező szempontok felállítása

Nyelvi-logikai szerkezetek értelmezése
Grammatikai ismeretek
tudatosítása

A szöveget alkotó mondatok
Nyelvi-logikai szerkezejellemzése szerkezet, modalitás, tek értelmezése
funkció alapján
Grammatikai ismeretek
tudatosítása

Kiemelt készségek,
képességek

3.

Lépések, tevékenységek

A munkaforma
megválasztásában,
a tevékenységek
jellege alapján

A munkaforma
megválasztásában,
a tevékenységek
jellege alapján

A munkaforma
megválasztásában,
a tevékenységek
jellege alapján

A munkaforma
megválasztásában,
a tevékenységek
jellege alapján

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka vagy páros
munka

Munkaformák

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

1. szöveg

1. szöveg

1. szöveg

1. szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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Az első olvasás során rögzülő
és az előzetes ismeretek szembesítése

8.

Az ötödik, hatodik és hetedik szövegegység megértése.
Nyelvi metaforák elemzése
(pl. a népesség súlya vajon szó
szerint értendő-e, és ha nem,
akkor konkrétan mire utal a
szerző stb.)

2.

A szöveg adatainak táblázatos feldolgozása
Explicit és implicit szöveginformáció felismerése
Szóbeli szövegalkotás

A második, harmadik és negye- Információkeresés
dik szövegrész megértése
Írásbeli mondatalkotás

1.

A feladat három
része alapján

A munkaforma
megválasztásában

Az előzetes ismeretek
A munkaforma
és a szöveginformációk
megválasztásában
közötti párbeszéd fenntartása
Reflektálás a saját megértési folyamatra

Tájékozódás a szövegben A munkaforma
A szaknyelvi szókincs
megválasztásában
bővítése

Kiemelt készségek,
képességek

4. A szövegegységek újraolvasása, megértése

Az ismeretlen kifejezések kiemelése és magyarázata

7.

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Csoportmunka

Csoportmunka vagy páros
munka

Csoportmunka
vagy frontális
munka

Csoportmunka
vagy frontális
munka

Munkaformák

Írásbeli feladat
megoldása
Beszámoló,
Megbeszélés

Írásbeli feladat
megoldása
Beszámoló,
megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés,
tanári magyarázat

Módszerek

Tanulásszervezés

1. szöveg,
4. munkalap-feladat

1. szöveg,
2–3. munkalap-feladat

1. szöveg

1. szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Vizuális információközvetítő tanulmányozása, működésének
értelmezése
Írásbeli és szóbeli
szövegalkotás
Nyelvi kreativitás

A szöveg új szempont szerint
való újraalkotása

A megértettek alkalmazása
a megadott kommunikációs
helyzetben

2.

Szóbeli szövegalkotás
nyelvi kreativitás
Szövegértés alapján új
tudás integrációja
Az információ megosztásának képessége

Írásbeli szövegalkotás
Nyelvi kreativitás
Új tudás integrációja a
szövegértés alapján

5. Összegzés, a megértettek alkalmazása

A korfa-ábrák tanulmányozása
A korfák bemutatása

1.

3.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

A munkaforma
megválasztásában,
a módszer megválasztásában

A feladat két része
alapján: kedvező
vagy kedvezőtlen
folyamatok

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Frontális munka
vagy csoportmunka

Egyéni munka

Csoportmunka
és egyéni munka
Frontális munka

Munkaformák

Megbeszélés vagy
szituációs játék

Írásbeli feladat
megoldása

Megbeszélés, írásbeli feladat megoldása
Beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

2/7. munkalap

6. munkalap-feladat

1. szöveg,
5. munkalap-feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. A témával kapcsolatos tanulói háttértudás előhívása
Tanári tevékenység

Feladat: a tanulói háttértudás rendszerezése
•• rövid írásbeli fogalmazás elkészítése a
munkalap irányadása alapján

Tanulói tevékenység

A munkalap 1. feladatának kijelölt útmutatása
alapján (A vagy B) elkészítik a fogalmazást,
néhány tanuló felolvassa írását.

Differenciálás: A tanulók választhatnak a két
fogalmazási feladat között. A másik feladható
házi feladatnak.
Értékelés: Célszerű, ha az értékelés kifejezetten a
szövegalkotási-stilisztikai szempontokra irányul.

2. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: a szöveg tipográfiai képének tudatos
felmérése
•• a szöveg terjedelme és tagoltsága
•• a szövegrészek száma és egymáshoz
viszonyított aránya
•• a szövegrészeken belüli bekezdések terjedelme
•• a szöveg fajtája, műfaja

Tudatosítják, hogy viszonylag nagy terjedelmű, hét egységre tagolt, illusztrált szöveggel
dolgozunk, az egységek bekezdéseinek száma
három és öt között mozog. Megállapítják,
hogy a szöveg szakszöveg – ismertető–összefoglaló jellegű.

Feladat: a vizuális információközvetítő megfigyelése
•• színük, számuk, alakjuk, méretük szerint
•• a korfa kifejezés metaforikus alapjának
magyarázata (vizuális asszociáció van a fa
mint természeti jelenség és a diagram alakja
között)
Feladat: a félkövérrel kiemelt szavak, címek és
kifejezések megfigyelése
•• A kiemelt kifejezések stb. típusa (ismerős–
ismeretlen, szaknyelvi–köznyelvi, egyszerű–
összetett, idegen–magyar stb.)
•• Hogyan köthetők a félkövérrel kiemelt
kifejezések és címek a vázlatkészítéshez
(a szövegrészek címei és egyes kulcsszavak
vannak kiemelve)?
•• Hol találhatunk ehhez hasonló szöveget?

Megfigyelik és jellemzik a korfákat látványuk
alapján. Kritikus megjegyzéseket is tehetnek,
szubjektív benyomásaikat is elmondhatják.

Megfigyelik és jellemzik a kiemelt kifejezéseket.

Tanári útmutató

Tanári tevékenység

Feladat: a cím értelmezése

Feladat: a cím értelmezése
•• a cím alapján kiknek szólhat a szöveg?
•• Miért használja a szerző azt a szót, hogy
folyamatok?
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Tanulói tevékenység

A cím alapján előfeltevéseket fogalmaznak
meg a szöveggel és a szerzővel kapcsolatban, a
cím minden szavára reflektálnak, megkísérelnek magyarázatot adni arra, miért használják
tudományos elemzésekben, bemutatókban a
folyamat szót.

Differenciálás: Az óraegység páros vagy csoportmunkában is megszervezhető. Ha az osztálylétszám engedi, a négy tevékenység egy-egy
csoportnak adható fel feladatként, a csoportok
egymásnak számolnak be vizsgálódásuk eredményéről.
Értékelés: A tanár a tanulók munkáját nemcsak
a feladat teljesítése, hanem a szövegértés, az
együttműködés és a logikai készség színvonala
szempontjából is értékeli.

3. A teljes szöveg elolvasása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: a teljes szöveg elolvastatása

Elolvassák a szöveget.

Feladat: az első szövegrész bevezető szerepének
elemzése
•• konkrétan hogyan segíti és vezeti be a
szöveg megértését és befogadását az első
egység?
•• konkrétan milyen nyelvi elemeket érdemes egy dolgozat, tanulmány, cikk, internetes ismertető stb. bevezető részében
felhasználni?

Felismerik az első szövegrész bevezető nyelvi
mintáit: a szöveg egészére vonatkozó, összefoglaló kifejezések, amelyek megjelölik annak
tárgyát, műfaját, az ismertetés módját – pl.
magyar–nemzetközi összehasonlítás, számokkal és ábrákkal alátámasztott tanulmány, múlt
és jelen összehasonlítása stb.

Feladat: a szöveget alkotó mondatok jellemzése
(a tudományos szövegfajták nyelvi sajátosságai)
•• a mondatok nyelvtani sajátosságai (szerkezet, modalitás, funkció)
•• a mondatok informatív jellege

Fölismerik a kijelentő modalitású, személytelen alanyú, összetett mondatszerkezeteket,
amelyek tényszerű ismereteket és következtetéseket közölnek értékelés nélkül. Felismerik,
hogy a mondatok sok adatot tartalmaznak, de
előfeltételezéseket is implikálnak.  
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Feladat: a szövegre jellemző írásjelhasználat
azonosítása (a tudományos és formális szövegek
nyelvi sajátosságai)
•• a modalitást és a mondatok tagolódását
jelölő írásjelek
•• a kettőspont és a gondolatjel szerepe.

A modalitást és a mondatok tagolódását jelölő
írásjelek mellett kiemelik a gondolatjel és a
kettőspont szerepét, majd meghatározzák,
hogy ezek a tudományos és formális szövegfajták tipikus írásjelei.

Feladat: a verbális és számszerűsített információk viszonyának fölismerése (az adott műveltségterületre jellemző szövegfajták sajátosságai)
•• a szövegben található számadatok típusai
(évszám, százalék, mennyiség)
•• a számadatok szerepe a szövegben

Tudatosítják, hogy a szövegben sokféle számadat szerepel, valamint hogy a szóban ismertetett információt szinte minden esetben számadatokkal támasztják alá. Tudatosítják, hogy
ez bizonyos tudományos szövegekre jellemző.

Feladat: a vizuális információhordozó szövegbeli szerepének meghatározása
•• milyen módon segíti a megértést
•• hogyan követhetjük a szerző konkrét
következtetéseit, utalásait a korfákon
(pl. a kiegyezés utáni gyarapodási hullám stb.)
Feladat: az ismeretlen vagy sajátos jelentésű
kifejezések magyarázata, kigyűjtése
A tanár felhívja a figyelmet, hogy bizonyos
kifejezések nem ugyanazt jelentik, mint
a köznyelvben.
Feladat: az első olvasás során rögzülő és az előzetes információk szembesítése
•• mely információk egyeztek az előzetes
ismeretekkel,
•• mely információk bővítették–árnyalták
azokat,
•• mely információk voltak meglepőek,
melyik szövegrész volt a legbonyolultabb,
legérdekesebb stb.
Differenciálás: Az óraegység egésze megszervezhető csoportmunka vagy páros munka formájában. Az osztálylétszámtól függően a feladatok
kioszthatók különböző csoportoknak, ez esetben a csoportok egymásnak számolnak be vizsgálódásuk eredményéről. Az utolsó két feladat
esetében indokolt lehet a frontális munkaforma
alkalmazása is.

Tudatosítják, hogy a korfa az ötödik szövegegységgel áll összefüggésben, annak megértését segíti.

Megkeresik a szövegben a számukra ismeretlen vagy sajátos jelentésű vagy alkalmazású
szavakat, kifejezéseket, metaforákat. Kérdéseket fogalmaznak róluk, majd a magyarázat
alapján önálló mondatokat írnak.
Megfogalmazzák tapasztalataikat, kritikus
megjegyzéseket tesznek, megosztják szubjektív benyomásaikat.
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Értékelés: Fontos, hogy az óraegység során a
tanár folyamatosan értékelje a tanulók munkáját, folyamatosan kísérje figyelemmel, segítse
a csoportok vagy párok együttműködését. Az
értékelés szempontja a szövegértési–szövegalkotási készség, a logikus besorolás és érvelés. A
tanár a tanulók kritikus megjegyzéseire etikai
szempontból is reflektálhat: elhatárolhatja az
értékítéleteket és következtetéseket az adatoktól, érvektől, minősítheti a kifejezés mikéntjét,
rámutathat a kifejező, árnyalt nyelvi mintákra.

4. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat: a második, harmadik és negyedik szövegegység feldolgozása a munkalap irányadása
alapján
Szempontok:
•• a tartalomra vonatkozó kérdések megfogalmazása a szöveg alapján
•• szempontok megadása ahhoz, hogy
a tanulók információkat emelhessenek ki
a szövegből
a szövegben érvényesülő összehasonlító módszer felismertetése, gyakoroltatása

Az első csoport tagjai a szöveg alapján kérdéseket fogalmaznak meg a hazai helyzettel
kapcsolatban.
A második csoport tagjai a nemzetközi helyzetre vonatkozó kérdéseket fogalmaznak meg.
A harmadik csoport tagjai a Magyarországot
jellemző megállapításokat emelik ki a szövegből.
A negyedik csoport tagjai a nemzetközi helyzetre vonatkozó információkat emelik ki.

Feladat: az első három szövegegység információinak összegzése
A kérdéseket, illetve információkat megfogalmazó csoportok összesítik eredményeiket.
Differenciálás: A feladat kivitelezhető páros munka formájában is, ez esetben a pár kérdező és
válaszadó tagja összegzi az eredményeket.
Értékelés: Célszerű, ha a szöveg tartalmának elsajátítása és a nyelvi–logikai feladatok teljesítése
mellett a tanár értékeli az együttműködést is.
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Feladat: a második, harmadik és negyedik szö- A csoportok a munkalap táblázata alapján
vegegység feldolgozása a munkalap irányadása kiemelik a kért szöveginformációkat.
alapján
Szempont:
•• a számadatok és a verbális megállapítások
viszonyának érzékeltetése
Feladat: az első három szövegegység informáci- A csoportok beszámolnak munkájukról.
óinak összegzése.
Differenciálás: A feladat kivitelezhető egyéni
munka formájában is, ez esetben a munkalap
kitöltését frontális szervezésű ellenőrzés követheti.
Értékelés: Csoportmunka esetében célszerű, ha a
feladat teljesítése mellett a tanár az együttműködést is értékeli.
Feladat: az ötödik, hatodik és hetedik szövegegység feldolgozása a munkalap irányadása
alapján
Szempont:
•• Kiemelni a tanulóknak, hogy mik az
explicit és mik az implicit információk,
következtetések, feltételek stb.
•• Az explicit vagy implicit szöveginformáció fölismertetése

A csoportok a munkalap táblázata alapján
kiemelik a szövegből az explicit és implicit
információkat.

Feladat: a három szövegegység információinak
összegzése

A csoportok beszámolnak munkájukról.

Differenciálás: Amennyiben az osztálylétszám
engedi, a táblázat három kérdése egy-egy csoportnak adható fel, ez esetben a csoportok egymásnak számolnak be munkájuk eredményéről.
Értékelés: Célszerű, ha a feladat teljesítése mellett
a tanár az együttműködést is értékeli.
Feladat: a vizuális információközvetítő értelme- A tanulók csoportokban dolgoznak. A csoporzése a munkalap irányadása alapján
tok tagjai elkészítik az írásbeli fogalmazást.
Szempontok:
•• a korfák olvasása, szöveggé alakítása
•• írásbeli szövegalkotás egyéni nézőpontok
kifejezésére
Feladat: a különféle korfák bemutatása, összehasonlítása

A csoportok tagjai bemutatják a korfák által jelölt időszakokat. Milyen korszakokban
született emberek lakták az országot az egyes
korfák éveiben, és milyen arányban?

Tanári útmutató
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Differenciálás: A feladatokból az órán kiválasztható a korfák összehasonlítása pl. csoportmunka formájában, ebben az esetben a feladat másik
része (írásbeli fogalmazás elkészítése egyéni nézőpont
alapján) feladható házi feladat formájában, vagy
fordítva.
Értékelés: Érdemes kiemelni a korfák aktív
használatát és a tiszta fogalmazást. A különféle
történelmi korokban született emberek más és
más értékeket hordozhatnak stb.

5. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat: írásbeli fogalmazás elkészítése a munkalap irányadása alapján

Tanulói tevékenység

Elkészítik a fogalmazást.

Differenciálás: A munkalapban megjelölt két
téma közül választhatnak a tanulók.
Értékelés: Célszerű, ha az értékelés az ismeretek
felhasználásának helyessége mellett elsősorban
a szövegalkotási képesség szintjét tudatosítja a
tanulókban.
Feladat: a munkalap mondataira való reflektálás Röviden reflektálnak a kérdésekre, illetve
részt vesznek a szituációs játékban.
Differenciálás: A feladat megoldása során alkalmazható szituációs játék is. Az osztálylétszám
függvényében alkalmazható frontális vagy
csoportmunka.
Értékelés: Érdemes kiemelni a szituációnak
megfelelő szövegalkotás képességét (pl. a diákok
közötti beszélgetés szabadabb stílust tesz lehetővé,
mint a szaknyelvi forma).

64 szövegértés–szövegalkotás 
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NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON
1. A népesedési folyamatok
A népesedési – más néven demográfiai – folyamatok összességükben a népesség számának
és összetételének alakulását jelentik. A továbbiakban tehát Magyarország lélekszámáról,
a születések és a halálozások számáról, a házasságkötések és a válások arányáról és a népesség kor és nem szerinti megoszlásáról lesz
szó. Sőt, a nemzetközi vándorlás mértéke is ide
tartozik, hiszen ez a folyamat szintén hatással
van a népesség számának és összetételének
változásaira.
Az ismertetés során a Magyarországot
jellemző tények mellett szerepet kapnak a
nemzetközi helyzetre utaló információk is. Ez
lehetőséget ad az összehasonlításra, hazánk
helyzetének értékelésére. Fontos nyomon követni azt is, hogy az elmúlt évtizedek során
milyen irányba változtak a népesedési folyamatok. Ennek megfigyeléséhez a jelent és a
közelmúltat jellemző adatok nyújtanak segítséget.

2. Magyarország lélekszámának
alakulása
Természetes fogyásról akkor beszélünk, ha a
születések és a halálozások számának különbsége negatív, azaz ha többen halnak meg, mint
ahányan születnek. Ha a születések és a halálozások számának különbsége pozitív, akkor
természetes szaporodásról beszélünk.
2005. január 1-jén hazánk népességének
lélekszáma 10 096 000 volt. 1980-ban 10 710 000
ember élt Magyarországon. Így a világ kevés,
csökkenő népességű országai közé tartozunk.
A demográfiai helyzet magyar sajátossága, hogy a tartósan alacsony termékenységhez
mind a mai napig tartósan magas halandóság
társul: 1981 óta minden évben többen halnak
meg, mint amennyien születnek. A két népesedési jelenség mérlege: a természetes fogyás
2004-ben 37 ezer fő volt. A népesség lélekszámának tartós csökkenése – amely előrelátható

az elkövetkezendő évtizedekben is – a népesedési helyzet súlyos tehertétele lesz.

3. A születések és halálozások
számának alakulása
Soha nem született olyan kevés gyermek hazánkban, mint az utóbbi évtizedben. 2004ben 95 ezer csecsemő született: ez a szám a
termékenység hazánkban mért, történelmileg
legalacsonyabb szintjét jelenti.
Általános európai jelenség, hogy a nők
idősebb korukban szülik meg első gyermeküket, és a gyermekek egyre nagyobb hányada
házasságon kívül születik. E két utóbbi jelenség hazánkban is megfigyelhető: 2004-ben a
gyermekek 34 százaléka házasságon kívül
született.
Magyarországon a művi abortuszok gyakorisága a nagymértékű csökkenés ellenére is
sokkal magasabb, mint a nyugat-európai országokban. 2004-ben 53 ezer terhességet szakítottak meg. Száz élveszületésre 56 terhességmegszakítás jutott.
A halálozási viszonyok az utóbbi évtizedben számottevően javultak. Igen fontos körülmény, hogy a születéskor várható élettartam
2001-ben először haladta meg a 72 évet, 2004ben 72,8 év volt. A férfiak és nők életesélyei
Magyarországon soha nem voltak olyan jók,
mint jelenleg: 2004-ben a férfinépesség születéskor várható élettar-tama 68,7 év, a női
népességé 77,1 év volt. 1990 óta a születéskor
várható élettartam mintegy 4 évvel nőtt.
A születéskor várható élettartam mind
nemzetközi összehasonlításban, mind az
ország gazdasági fejlettségéhez képest jelenleg is alacsony. Ez az elmaradottság az egész
XX. századra jellemző volt, de az 1960-as és
az 1990-es évek közötti három évtizedes időszakban még növekedett is. Valószínű azonban, hogy hazánk az életkilátások javulása
miatt a jövőben fokozatosan felzárkózik a legfejlettebb európai országokhoz.

Tanári útmutató

4. A házasságkötések és a válások
számának alakulása
A népesedési viszonyok jellemzője a házasodási kedv csökkenése, amely az 1990-es
évek kezdete óta tapasztalható. Két évtizeddel
korábban csaknem kétszer olyan nagyobb volt
a házasságkötések gyakorisága, mint napjainkban. Jellemző, hogy a házasságkötéseket
későbbre halasztják: a férfiak leggyakrabban
30–34 éves korukban, a nők 25–29 éves korukban kötnek házasságot.
Az egyre ritkábbá váló házasságkötések
és a gyakori válások kedvezőtlenül befolyásolják a házasságok mérlegét. 2004-ben közel
77 ezer házasság szűnt meg, és alig 44 ezret
kötöttek. A házas népesség részaránya az 50
százalékot sem éri el. Ezek az adatok komoly
társadalmi problémákra utalnak.

5. A népesség kor és nem szerinti
megoszlása
Az évtizedek óta fennálló alacsony termékenység és az öregkorban is javuló életesélyek
miatt nő és a jövőben is növekedni fog az idő-

Magyarország korfája 1910-ben

Magyarország korfája 1990-ben
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sek részaránya. Ez azt jelenti, hogy egyre jelentősebb lesz a 65 éves és a 65 évesnél idősebb
népesség viszonylagos súlya a 15 és 64 éves
korú népesség viszony-lagos súlyához képest.
Ez a mutató – amely az idős népesség eltartottsági rátája – egy fél évszázaddal ezelőtt
még 11 százalék volt, 2004-ben azonban már
megközelítette a 23 százalékot.
Az öregedési index – amely a 65 évesek és
idősebbek részarányát a 0–14 évesek rész-arányával hasonlítja össze – fél évszázad alatt 30
százalékról csaknem 100 százalékra nőtt. Ez
azt jelenti, hogy 2004-ben lényegében azonos
volt a 0–14 évesek és a 65 évesek és idősebbek
száma. Az idősek hányadának jelentős növekedése a munkaképes korúak részarányához
képest jelentős gazdasági–társadalmi és nem
utolsó sorban politikai következményekkel jár.
1995-ben 1000 férfira 1089 nő jutott. Az előreszámítások szerint 2020-ban 1000 férfira 1106
nő fog jutni. A nemek aránya lakóhely szerint is
igen jelentősen eltér: az 1995-ös felmérés szerint Budapesten 1000 férfira 1164 nő jutott, a
községekben pedig 1051. A nőtöbblet tehát Budapesten a legnagyobb, ennek pedig az az oka,
hogy a népesség elöregedése a községektől a
főváros felé haladva növekszik.

Magyarország korfája 1960-ban

Magyarország várható korfája 2050-ben
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6. A népesség kor és nem szerinti
megoszlása korfák tükrében
A korfa olyan ábra, amely két tényező (életkor
és nem) kölcsönös összefüggését szemlélteti.
Az alábbi korfák a magyar népesség kor és
nem szerinti megoszlását mutatják. Egy függőleges vonal 10 ezer főt jelent. Amint látható,
a korfák több mint 100 év folyamatait mutatják be.
A korfák elemzése több következtetés
megfogalmazására ad lehetőséget. Jól nyomon követhetők például az alábbiak: a kiegyezés utáni gyors demográfiai növekedés,
az első és a második világháború hatása a népesség számának alakulására, a születésszám
növekedése az 1950-es évek elején bevezetett
abortusztilalom miatt.

Földrajz 10.

7. A nemzetközi vándorlás
2005. január 1-én mintegy 141 ezer érvényes
engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár
tartózkodott Magyarországon. Ez az ország
népességének alig 1,4 százaléka; a részarány
tehát nemzetközi összehasonlításban jelentéktelen.
A bevándorlók túlnyomó része a szomszédos országokból kerül ki az ottani gazdasági
helyzet vagy a nemzetiségi megkülönböztetések miatt. Ugyanakkor egyre nagyobb számban telepednek le hazánkban Ausztriából és
Németországból érkezett nyugdíjasok is.
2004-ben közel 17 ezer fővel többen jöttek az országba, mint ahányan elhagyták az
ország területét. Ez a pozitív vándorlási különbözet kedvezően hatott a tényleges fogyás
mértékére. A tényleges fogyás mértéke azonban így is igen magas: 2004-ben elérte a 21
ezer főt.
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Munkalap

1.

A) Igen sok szó esik napjainkban a magyar népesség nagymértékű fogyásáról. Egy országos
közéleti napilap közvélemény-kutatást végez a korosztályodhoz tartozó diákok körében.
Rövid, lényegre törő, kb. egyoldalas választ várnak arra a kérdésre: hogyan látod ezt a
problémát, mi a véleményed erről a jelenségről?
B) Egy fiataloknak szóló ismeretterjesztő-szórakoztató magazin közvélemény-kutatást végez a magyar népesség nagymértékű fogyásáról. Rövid, szubjektív hangú, kb. egyoldalas
választ várnak arra a kérdésre: mi a véleményed a magyar népesség nagymértékű fogyásáról; miben látod e jelenség okait?
Célszerű, ha a fogalmazás értékelése elsősorban a szövegalkotási képességre reflektál. Ezen belül elsődleges szempont, hogy megfelel-e a szöveg a feladatban megjelölt műfaji elvárásnak. Szempontok: tématartás, szóhasználat, stilisztikai követelmények, a szöveg megszerkesztettsége.

2.

A) A második, harmadik és negyedik szövegrészben többféle információt találhatnak Magyarország demográfiai sajátosságairól. Kérdezzetek rá a szakkifejezésekre! Írjatok olyan
kérdéseket, amelyekre a szöveg leglényegesebb megállapításai választ adnak!
Pl. Mit jelent az a demográfiai kifejezés, hogy életesély? Mit nem jelent ebben a szövegben?
Vajon növekszik, csökken vagy stagnál hazánk lélekszáma?
Elegendő-e jelenleg a megszületett gyermekek száma a népesség reprodukciójához?
B) A második, harmadik és negyedik szövegrészben többféle információt találhattok Európával és a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. Kérdezzetek rá ezekre a kijelentésekre!
Pl. Általában mikor szülik meg első gyermeküket a nők? És Európában?
Jellemző-e Európára, hogy a gyermekek egyre nagyobb hányada születik házasságon kívül?
Magyarországhoz képest mekkora a születéskor várható élettartam a legfejlettebb európai országokban?
A nyugat-európai országokban is olyan gyakori a művi abortuszok száma, mint hazánkban?
C) Emeljétek ki a második, harmadik és negyedik szövegrészből a Magyarországgal kapcsolatos információkat!
Pl. Magyarország a világ csökkenő népességű országai közé tartozik.
Magyarország népességének lélekszáma 2005. január 1-jén 10 096 000 volt.
A természetes fogyás 2004-ben 37 ezer fő volt.
D) Emeljétek ki a második, a harmadik és negyedik szövegrészből az Európával, illetve
a nemzetközi helyzettel kapcsolatos információkat!
Pl. A nyugat-európai országokban kevesebb a művi abortuszok száma, mint hazánkban.
Általános európai jelenség, hogy a nők idősebb korban szülik meg első gyermeküket, mint más földrészeken/mint korábban tették.
Európában a gyermekek egyre nagyobb hányada születik házasságon kívül.
A születéskor várható élettartam a legfejlettebb európai országokban magasabb, mint hazánkban.
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Keressétek ki a második, harmadik és negyedik szövegrészből az alábbi kijelentések bizonyítékát! A bizonyítékok számszerű adatok legyenek!
A szövegrészből vett
információ, értékelés és
következtetés

Bizonyíték

Magyarországon a művi abortuszok
száma nagyon magas.

2004-ben 53 ezer terhességet szakítottak meg.

A nők hosszabb ideig élnek, mint a
férfiak.

2004-ben a férfinépesség születéskor várható élettartama 68,7 év,
a női népességé 77,1 év volt.

Magyarország lélekszáma egyre
jobban csökken.

1981 óta minden évben többen halnak meg, mint amennyien
születnek.

Az emberek születéskor várható
élettartama egyre jobban nő.

1990 óta a születéskor várható élettartam mintegy 4 évvel nőtt.

Magyarországon a gyermekek egyre 2004-ben a gyermekek 34 százaléka született házasságon kívül.
nagyobb hányada házasságon kívül
születik.

4. 	A szöveg ötödik, hatodik és hetedik egységében olyan információkat találhattok, amelyek Magyarország múltbeli, jelenkori és jövőbeli helyzetéről szólnak. Töltsétek ki az
alábbi táblázatot! Vannak összefüggések vagy következtetések, amelyek nincsenek kimondva a szövegben. Ezeket próbáljátok meg kikövetkeztetni a szövegkörnyezetből, illetve támaszkodjatok meglevő ismereteikre.
	Használjatok olyan kifejezéseket, mint életesély, részarány, születésszám.

Mit tudunk meg a
szövegből a népesség
kor szerinti megoszlásával kapcsolatban?

Mi jellemezte
Magyarországot a
múltban, illetve a
közelmúltban?

Mi a jellemző a mai
helyzetre?

Mi várható
a jövőben?

Mivel több gyermek
született, és az életesélyek
kevésbé voltak jók, kisebb
volt az öregek részaránya.

Egyre jobban nő az
öregek részaránya. Ennek
okai az alacsony születésszám és a javuló életesélyek.

Mivel egyre kevesebb gyermek születik, és várhatóan
az életesélyek is javulnak,
továbbra is növekedni fog
az öregek részaránya.

Mit mond el a szöveg A közelmúltban nem volt A nők többen vannak,
mint a férfiak. Vidéken
a népesség nem sze- ilyen nagy különbség a
kisebb a különbség, Burinti megoszlásáról? férfiak és a nők között.
dapesten nagyobb.

A nők száma a jövőben is
magasabb lesz, mint a férfiaké, sőt, a különbség egyre
nagyobb lesz.

A külföldi állampolgárok
száma a közelmúltban
kisebb volt, mint manapság.

Valószínűleg nőni fog a bevándorlók száma, például a
Németországból és Ausztriából érkező nyugdíjasoknak
köszönhetően.

Mit mond a szöveg a
nemzetközi vándorlásról?

A külföldi állampolgárok
részaránya nemzetközi összehasonlításban
jelentéktelen. Elsősorban
a szomszédos országokból
települnek át.

Tanári útmutató
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5. 	A szöveg hatodik egységében található négy korfa egy-egy év helyzetét ábrázolja. Képzeljétek el, hogy az adott évben éltek Magyarországon, majd válasszatok egy-egy szerepet
kor és nem szerint (idős bácsi, fiatalasszony, diáklány)! E nézőpont alapján jellemezzétek
írásban – utalva röviden a történelmi háttérre – a magyar népességi helyzetet. A csoport
tagjai ezután kiselőadásban mutathatják be az adott évet.
A rövid írásbeli fogalmazás értékelésekor érdemes elsősorban a szövegalkotási képességre reflektálni.
Nemcsak az a fontos ugyanis, hogy a tanulók beemeljék válaszukba a vizuális információhordozó és a
szövegrész által közvetített adatokat, hanem az is, hogy az adott szerepnek megfelelően viselkedjenek (az
„idős bácsi” például más szókincset, nyelvi fordulatokat használ, mint a „diáklány”). Ugyanakkor célszerű együtt ellenőrizni a tényeket is, tehát ha valaki azt írja a második világháború után, hogy sokkal
több a férfi, mint a nő, nyilván téved.
6.

A szövegben elsősorban tényszerű adatokkal találkozhattatok, ugyanakkor szerepeltek
benne értékelő jellegű megjegyzések, illetve előfeltételezések is. Mely folyamatokra
mondanád, hogy kedvezők? Melyek jeleznek szerinted problémákat?
Értékelési szempontok:
– következetesen valósul-e meg a szövegben az adott szempont
– megfelelő mennyiségű információt tartalmaz-e a szöveg
– relevánsak-e a kedvező vagy kedvezőtlen szempontokhoz rendelt információk
– a szöveg szóhasználatában, mondatszerkesztésében, stílusában megfelel-e a szakmai nyelvezetnek

7. 	Képzeljétek el, hogy iskolátokban külföldi diákok tesznek látogatást. Miután részt vettek
egy intenzív magyar nyelvtanfolyamon, szeretnének megismerkedni a magyar diákokkal, és igen érdeklődnek az ország iránt is. A közös beszélgetés során az alábbi kérdéseket és gondolatokat fogalmazzák meg. Mit felelnétek ezekre?
A feladat értékelésekor célszerű a szövegalkotási képességre helyezni a hangsúlyt: mennyiben felelnek
meg a válaszok az adott nyelvi szituációnak, milyen rugalmassággal kezelik a tanulók az ismereteiket,
képesek-e kisebb összefüggő szöveget alkotni. E feladat esetében tehát nem követelmény, hogy a tanulók pontos adatokkal szolgáljanak, inkább az a cél, hogy a szakszövegből nyert ismereteiket hétköznapi
helyzetben is alkalmazni tudják
Várható párbeszéd-és válaszlehetőségek:
– Hány ember él Magyarországon?
Alig több, mint tízmillió. Ez Európában kevésnek számít, és a népességszám egyre jobban csökken.
– Úgy hallottuk, hogy nálatok több a férfi, mint a nő.
Ellenkezőleg: többen vannak a nők, mint a férfiak. Sőt, a jövőben még nagyobb lesz a különbség, főleg,
ha a városokat vesszük. Budapesten a legnagyobb a nőtöbblet.
– Nálunk elég sok gyermek szülei válnak el, itt mi a helyzet?
Nálunk is, sőt, a házasodási kedv is egyre csökken. Az is jellemző, hogy az emberek egyre idősebb korban
kötnek házasságot. És sajnos nálunk is nagyon sok a válás.
– Szüleink azt mesélték, hogy amikor ők jártak iskolába, sokkal nagyobb volt az osztálylétszám. Ez Magyarországon is így van?
Itt is így van. Egyre kevesebb gyermek születik. Még soha nem született olyan kevés gyermek, mint az
elmúlt évtizedben.
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– Szerinted mi ennek az oka?
PÉLDAVÁLASZOK:
A) Az, hogy Magyarországon sok a művi abortusz. (Információ a szövegből)
B) Az, hogy nincs pénze az embereknek, bizonytalanságban élnek. (Általánosítás, a háttértudás egyéni
értelmezése)
C) Az, hogy megváltoztak az értékek stb. (Még nagyobb általánosítás, szubjektív meggyőződések stb.).
– Nálunk elég sok külföldi állampolgár él. Itt is vannak bevándorlók? Mely országokból
jönnek a legtöbben?
Vannak. A legtöbben a szomszédos országokból települnek át: Románia, Szerbia, stb. Jönnek Afrikából/Ázsiából is. De más országokhoz képest itt nincs sok bevándorló. (Információ a szövegből. Egyéni
tapasztalat)
– Igaz, hogy a nők nálatok is hosszabb ideig élnek, mint a férfiak?
Igaz. Nálunk a nők születéskor várható élettartama majdnem tíz évvel több, mint a férfiaké. Viszont
Nyugat-Európához képest mindkettő alacsony. (Információ a szövegből. Összehasonlító logika)
– Magyarországon városban vagy vidéken él több idős ember?
Vidéken. (Információ a szövegből.)
– Mi ennek az oka?
Sok fiatal költözik be a városba. Ugyanakkor a társadalom egészére igaz, hogy egyre nagyobb az öregek
aránya, hiszen egyre kevesebb gyermek születik. (Információ a szövegből. Logikai műveletek)

