
22

A tevékenység rövid leírása: A tanulók csoportokban dolgozva a köznapi életből, médiából szerzett informá-
cióikat felhasználva összegyűjtik és rendszerezik ismereteiket az elektromos autókról. A tanulmányaik során 
elsajátított tudásuk alapján az energiaforrások jellemzőit felhasználva, két véleményt képviselve érvelnek 
az elektromos autó használata mellett és ellen.
Cél: A tanulók ismerjék fel, hogy többféle szempontot is figyelembe kell venni egy adott dolog megítélésénél. 
Találjanak összefüggéseket a birtokukban lévő tudáselemek között. Gyakorolják a véleményformálást, az érvek-
kel való alátámasztást. Legyenek képesek meggyőző kommunikációra, meghallgatni és elfogadni mások érveit. 
Tudatosuljon bennük, hogy az energiaforrások egy része kimerülőfélben van, illetve komoly környezetszennye-
zési problémákat okoz, ezért szükség van alternatív, környezetkímélőbb megoldásokra a közlekedésben.
Tantervi kapcsolódás: Az energia
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: karton/post-it (szókártyákhoz), színes filctollak, Blu Tack gyurmaragasztó, projektor, számí-
tógép, internet
Időigény: 45 perc

„Klímakonferencia”

Sarkadi Ferenc

A tanulók csoportokban dolgoznak.

1. Mit tudsz az elektromos autókról?
A tanulók ötletbörzével összegyűjtik, milyen tulajdonságait ismerik az elektromos autóknak. A tulajdon-
ságokat szókártyákra írják, majd a kártyákat felragasztják egy pókhálóábrára. (1. melléklet: Minta: 1. ábra)
A pókhálóábra létrehozásával az összetartozó fogalmakat ábrázoljuk, jelen esetben azt, hogy mit tudnak 
ezekről az autókról.
Miután felkerült az összes szókártya, a tanulók közösen csoportosítják az elektromos autók előnyeit és 
hátrányait. (1. melléklet: Minta: 2. ábra)

2. Honnan „jön” az áram?
A tanulók az előző feladathoz hasonlóan ötletbörzével összegyűjtik, szerintük milyen módon lehet áram-
hoz jutni. A szókártyák ismét egy pókhálóábrára kerülnek. Tanári útmutatás alapján a nem megfelelő 
kártyák lekerülnek a tábláról (pl. „konnektorból…”), csak azok maradnak, melyek energiaforrásként áram-
termelésre használhatók. (1. melléklet: Minta: 3. ábra) 
Következő lépésként csoportosítjuk az áram termelésére alkalmas energiaforrásokat a következők szerint: 
megújuló és nem megújuló energiaforrások, illetve utóbbin belül külön feltüntetjük a CO2-kibocsátással 
járó és CO2-kibocsátással nem járó energiaforrásokat. (1. melléklet: Minta: 4. ábra)
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3. „Klímakonferencia” (vita)
A tanulók alakítsanak két csoportot:

A) csoport: a hagyományos belső égésű motorral működő autókat készítő gyárak képviselői
B) csoport: az elektromos autókat készítő gyárak képviselői.

Rövid tanácskozás után szóvivők választása és a „konferencia” keretében vita az egyik és másik típusú 
autózás mellett és ellen. Érvek és ellenérvek ütköztetésével cél a hallgatóság meggyőzése a csoport által 
képviselt autózási formáról. 

Tételmondat-lehetőségek a vitához:
• Az elektromos autókkal gazdaságosabb a közlekedés.
• Az elektromos autók nem bocsájtanak ki káros anyagokat.
• A hagyományos autókkal egyszerűbb kivitelezni egy hosszabb utazást.
• Az „elektromos üzemanyag” előállítása nem környezetszennyező.
• A hagyományos autók lényegesen olcsóbban megvásárolhatók.
• Stb.

HÁTTÉR
A mindennapi életük során rengeteg, időnként egymásnak ellentmondó információ jut el a tanulókhoz, 
melyeket pontosíthatunk, kiegészíthetünk, rendszerezhetünk. Az elektromos autózás napjaink aktuális, tár-
sadalmi méretű érdeklődést kiváltó gyakorlati problémái és megítélésének megosztottsága miatt kiválóan 
alkalmas interaktív módszerrel történő feldolgozásra. A vitamódszer erősen támaszkodik a megbeszélésre 
és a résztvevők közötti információmegosztásra. A megbeszélés és az információmegosztás lehetőséget nyújt 
a tanulóknak arra, hogy reagáljanak a tanár vagy társaik ötleteire, tapasztalataira, meglátásaira és tudására, 
és alternatív nézeteket, gondolkodásmódokat dolgozzanak ki, vitázzanak. Ennek során fejlődnek szociális 
készségeik és képességeik, megtanulják gondolataikat rendszerezni és racionális érvekkel alátámasztani. A 
vitamódszer mind a tanártól, mind a tanulótól a hozzászólási, meghallgatási, az interperszonális és beavat-
kozási készségek és képességek finomítását igényli.

4. A konferencia zárása „népszavazással”, az eredmény kihirdetése.

5. A konferencia zárásaként rövid (13 perc) animációs film vetítése. (2. melléklet)

6. A film megtekintése után újabb szavazás. Változott-e a diákok véleménye?

Az animációs film sorra veszi, milyen hiedelmek kísérik az elektromos autózás megítélését, majd közérthető 
és nagyon érzékletes adatokkal, tényekkel igyekszik megcáfolni az előítéleteket.

1. melléklet: Minták
2. melléklet: Animációs film: villanyautó vagy hagyományos?

https://www.youtube.com/watch?v=8DyTbcb-OvU

