
Esetmódszer  
és esetelemzés 

 



Esetmódszer: egy tipikus és aktuális helyzet elmélyült 

tanulmányozása, elemzése és a tanulságainak a 

megbeszélése  

leggyakrabban kiscsoportban 

 



Esetelemzés: egyfajta feleletalkotásos feladat 

az ismeretek reprodukálása + gondolkodás 

Általános sémája: 

 

 

 

Tanár  –  kérdez Tanulók – önállóan válaszolnak 

megközelítik a problémát   

 

rendszerbe szedik az ismereteiket  

   

kifejtik az esettel kapcsolatos 
véleményüket (állást foglalnak) 



Főbb metodikai értékeik: 

 lényegkiemelés 

 elemzőképesség fejlesztése 

 kritikus gondolkodás képességének fejlesztése 

 problémaérzékenység fokozása 

 problémamegoldó képesség fokozása 

 



Az esetelemzés folyamata 

 
1. Esetleírás 

2. Probléma 

feltárás 

3. Probléma- 

megvitatás 

Szöveg v. audio- 

vizuális eszköz  

közvetítésével  

(tanár) 

 

Új információkkal  

való kiegészítés  

(tények gyűjtése  

különböző  

dokumentumokból,  

pl. térképről) 

 

Elemzés 

Megoldási lehetőségek 

kidolgozása vagy a 

tanulságok 

megfogalmazása 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés 



A. Esetelemzés szövegfeldolgozással 

 Eset: Jégleszakadás az Antarktiszon 

1. Esetleírás 

a. Szöveg elolvasása  

b. A szemelvényből szerzett tények új ismeretekkel való 

kiegészítése 

    - Antarktiszi-félsziget megkeresése a térképen; 

    - Antarktika szerkezeti felépítésének megismerése; 

    - Déli-sarkvidék éghajlati jellemzőinek felelevenítése; 

    - Jéghegyek alakjának magyarázata; 

    - Jéghegyek leszakadási folyamatának értelmezése 

    Dokumentumgyűjtés a könyvtárban: nemzetközi 

egyezmények a globális felmelegedés mérséklésével 
kapcsolatos, eddig próbált megoldásokról (differenciált) 

 



 2. Problémafeltárás és -megvitatás elemzéssel 

 - A globális felmelegedés ténye, folyamata, következményei  

   (Az üvegházhatás modelljének lerajzolása) 

 - A globális felmelegedés és a sarkvidéki jég fogyásának 

   kapcsolata 

  



3. Megoldási lehetőség-kidolgozás, tanulságmegfogalmazás 
 

Milyen következményekkel jár a természeti és társadalmi  

környezetben a jégsapka olvadása?  

 rendszervázlat / séma készítése 

 ábrázolás világtérképen: a szárazföldek mely részeit 

fenyegeti tengerelöntés? 
 

Hogyan lehetne enyhíteni a globális felmelegedésnek a  

társadalmi tevékenységből eredő okait?  

 lista összeállítása a felmelegedés társadalmi előidézőiről  

 intézkedési terv kidolgozása 

 mit tehetnék én és a családom? – fogalmazáskészítés 

 



4. Értékelés 

    Javasolt szempontok: 

 Hogyan sikerült az információgyűjtés? 

 Hogyan tudták feltárni az összefüggéseket,  milyen  

szinten voltak képesek rendszerbe szedni, ábrázolni? 

 Mennyire kreatívan állították össze a megoldási 

javaslataikat és az intézkedési tervet? 

 



B. Esetelemzés szövegfeldolgozással  
és ábraelemzéssel 

Eset: Az Asszuáni-gát megépítésének következményei 

  
 

1. Esetleírás 

a. szövegfeldolgozás 

Önálló tanulói munka 

Aláhúzni a szövegben: 

milyen változásokat okozott  

a gát megépítése?  

a pozitív dolgokat pirossal,  

a negatívokat feketével  

 



 b. Ábraelemzés 

    A szemelvényben olvasottak és az ábra tartalma közötti 

kapcsolatteremtés 

    Keresd meg, hogy az ábrán szereplő tények közül 

melyeket húztad alá!  

    Haladjunk végig az ábrán, és jelöljük a kedvező és a 

kedvezőtlen változásokat a két különböző színnel!           





Mi történt? 

sziklazátonyra futott 

„Full City” (panamai bejegyzésű honkongi) hajó  

16 000 BRT, tankjában 1000 t nehézolaj + 120 t könnyűolaj 

  Bamble – Langesund előtt Såstein  

2009. július 31.  skjær + vihar + emberi mulasztás 



200 t nehézolaj  

(IF180)  

ömlött a tengerbe 

1. nap 

2. nap 

3. nap 4. nap 

„Napospart” 

üdülőövezet 

Az olaj terjedése 

az erősen tagolt 

tengerparton 

180 helyen van 

szennyeződés 



Mit cselekedtek? 

Az emberek 

figyelmeztetése 

Fürdőhelyek 

lezárása 



Az öblök elrekesztése 



Rekesztőhálók 

kihelyezése 

Az olaj 

elrekesztése 

lehalászás  
30 t olajat 

összeszedtek 



Hulladékgyűjtők 

kihelyezése 

Olajos hulladék 

lakossági 

gyűjtésének 

megszervezése 



Olajlapátolás 

Sziklák 

megtisztítása 



Logisztikai háttér 

megteremtése 



 80 t/óra 

 olajszivattyú olajtároló 
            adhéziós  

 kötelek 



Madármentés 

megszervezése 
1. nap 120 madarat lelőttek Bambleben 

 utána begyűjtés  mosás 

 probléma: kicsi a túlélési arány 

90%-nál kb. 1 hetes,  

de csak 1%-nál 1 éves 



Veszélyeztetett fajok 

 

 

 

 

 

fekete lumma 

dankasirály 

pehelyréce 
küszvágó csér 
 





Madárrehabilitációs 

telep létrehozása 



Hajó lehúzása a sziklazátonyról - 2009. augusztus 17. 

Bevontatása NATO készenléti kikötőbe - Ekstranda 

Javítás 



E. Esetelemzés rövid tényismertetéssel 
és egyszerű vizsgálódással 

Eset: Tankhajó-katasztrófa a tengeren  

 

1. Helyzetismertetés 

Rövid újságcikk felolvasása 

 



Tanári kiegészítés 

Következmény:  

 Állatpusztulások (főleg halak, madarak, emlősök) 

 Tönkrement strandok            

 Elmaradt haszon (halászat, idegenforgalom) 

                                               

Gyorsan meg kell szüntetni a következményeket  

 De hogyan?  

      Sikere attól függ, hogy mennyire felkészültek, gyorsak    

      a szennyezés okozói, az állami és a helyi szervezetek 

Próbáljuk ki a módszereket! 

Vizsgálódási feladat „leírása” rajzos feladatlappal 

Önálló tanulói munkavégzés feladatlapos irányítással  

kiscsoportokban 

 



 

 

 lehetséges megoldások keresése 

Kérdésmegfogalmazás: 

Hogyan lehet megszabadulni a tengerfelszínt  

borító olajfoltoktól?  

Rátapad - Hogyan lehet eltávolítani? 

                            – leemelés 

                            – elégetés  

Lesüllyed  A fenéken élő élőlények  

                     elpusztulnak 

egy idő múlva felemelkedik  

Meggyullad-e az olaj? 

ha meggyullad  levegőszennyezés  



F. Esetelemzés hír 
     alapján 



 



G. Esetelemzés filmrészlet-magyarázattal 


