
Szitakötő 23. szám 
Várady Judit: Az okostelefon, a koltán és a gorillák óravázlat 6. évfolyam részére 

Készítette. Nagyné Kozma Ildikó 
 

nevelő tanulók szemléltetés idő 

Lapozzátok át a Szitakötő 
23. számát! Kinek, melyik 
cikk tűnik érdekesnek? 

 Ajánlások Szitakötő 23. 
szám 
 

2 perc 

Cím meditáció A három fogalom közül csak a 
„koltán” ismeretlen  

Dia: 2. koltán 
képe 

1 perc 

Olvassátok el a folyóirat 
44. oldalát! 
Ismertessétek, mi 
mindent tud egy 
„okostelefon”? 

Csoportmunkában végzik a 
feladatot a tanulók. Mind a 4 
csoport ugyanazt a feladatot 
kapja. 

Dia: 3.  
Értékelés 
zsetonnal 
történik. 

3 perc 

A koltán bányászatról 
olvasok információt  a 45. 
old. balhasáb, 1. 
bekezdésben. 
Válaszoljatok a dián 
feltett kérdésekre! 

 Csop. munka:  
- szövegfeldolgozás 
- tájékozódás a térképen 
- szövegalkotás 

Dia: 4. 
Földrajzi atlasz 

5 perc 

Kérdésekre a válaszokat minden csoportnál meghallgatjuk, 
külön – külön. Zsetonnal értékeljük. 
A térképi munkát, a Kongó Demokratikus Köztársaság 
területét végül, a kivetített dián is megmutatják. 

Dia: 5. 4 perc 

A műholdas térképen jól 
lehet látni az esőerdő 
területét. 

Esőerdők sérülékenysége, 
szerepe a Föld légkörének 
alakulásában. 

Dia: 6. 1 perc 

A bányászat körülményei megbeszéljük a gyerekekkel: 
- rabszolgamunka,  - gyermekmunka,  
- fegyveres bandák, polgárháború 

Dia: 7-14.  3 perc 

Soroljátok fel, milyen 
környezetkárosító hatások 
érik a bányászat miatt az 
országot? 45. old. bal 
hasáb 

 
Szöveg feldolgozás, előző 
ismeretek megfogalmazása 

Dia: 15. 5 perc 

A környezeti károk felsorolása, megbeszélése. 
Válaszok értékelése.  
Rögzítés és kiegészítés a diaképek segítségével. 
 

Dia: 16 – 21. 4 perc 

A polgárháború mozgató 
rugói: pénz – haszon 
 

22. diakép elemzése, a 
gyermekek felfegyverzése,  
a halálos emberáldozatok… 

Dia: 22. 1 perc 

Hogyan készülhetett ez a 
kép? 
Miért kell a világ elé tárni 
ezt az embertelenséget? 

A csoportok megbeszélhetik  
álláspontjukat, egy tanuló 
összefoglalja véleményüket 

Dia: 24. 1-2 perc 



A 45. oldal, jobb 
hasábjában olvashattok az 
ón  bányászatáról 

Milyen hasonlóságot láttok a 
koltán bányászattal? 

Dia: 24. 3 perc 

Beszámolók értékelése zsetonnal.  az észrevételek után 
képi kiegészítés a kizsákmányolás és rombolás 
szemléltetésére. 

Dia: 25-26-27. 2 perc 

*Hogyan oldanátok meg a 
problémát, ha ti lennétek 
a VILÁGTANÁCS  tagjai? 

Dia: 28-29. alapján, a 
csoportok húzzák a 
beosztásukat, feladatukat, 
kiknek az álláspontját 
képviselik. 

Dia: 28-29. 5 perc 

Összegezzük, 
tájékozódjunk a feladat 
elvégzése előtt. 

Információ gyűjtés a vetített 
diaképek segítségével – 
álláspontok megfogalmazása 

Dia: 30. 31. 32.  

Nevelő értékelése, zsetonok összeszámlálása. 
Zárás: JGI HUN Kongo mobile  felhívása  

Dia: 33. 
Forrás megjelölés 
34. 

1 + 3 
perc 

 
6. évfolyamosokkal ez egy feszített tempójú tanóra. A*-al jelzett feladatot csak akkor 
ajánlom, ha délutáni, szabad  órában dolgozunk, vagy dupla órát is rá tudunk szánni. 
 
 
 
Veszprém, 2014. nov. 14. 
 
 
  

                                                                      Nagyné Kozma Ildikó 



Várady Judit: Az okostelefon,      
a koltán és a gorillák 

Szitakötő 23. szám 44-45.oldal 

Készítette: Nagyné Kozma Ildikó 



Cím meditáció 

                                okostelefon? 

 

 

                         koltán? 

 

                                            gorillák? 



Csoportok munkája: 

• Olvassátok el a folyóirat 44. oldalát! 

• Ismertessétek, mi mindent tud egy 
„okostelefon”! 



Koltán: 45. oldal balhasáb,                         
              1. bekezdés 

• Milyen fémet tartalmaz a koltán ásvány? 

• Hol bányásszák és mennyit? Keressétek meg 
az országot az atlaszotokban! Mutassátok 
meg! 

• Kik termelik ki ezt az ásványt? 

• Miért fokozódott a kitermelés? Mit gyárt 
belőle az informatikai ipar? 



Kongó Demokratikus Köztársaság 





A koltán (= Kolumbit-Tantalit) 80 %-a itt: 



Rabszolgamunka: 







Gyermekmunka: 









Környezetkárosító hatások: 45. 
old. bal hasáb, 2. bekezdés 

• Soroljátok fel, milyen károkat okozott a 
felszíni bányászat Kongóban? 



Esőerdők kivágása, talajpusztulás 



Erdőégetés, levegő és talaj szennyezés 



Édesvizek  
szennyezése 



Szemét… 



Gorillák kipusztítása 





Harc a bányákért = 8 millió ember 
halála 





45. oldal jobb hasáb, 2-3. bekezdés  

• Milyen hasonlóságot látsz a koltán és az 
Indonéz szigetvilág ón bányászata között? 



Az elektronikai ipar a forrasztáshoz használt ón 
majdnem a felét a Bangka és Belitung szigetekről 
szerzi be 







•Hogyan oldanátok meg 
a problémát? 
 



VILÁGTANÁCS 

• A) csoport: a kongói bányászok nevében 
szólaltok fel 

• B) csoport: a bányákban dolgozó gyermekek 
nevében szóltok 

• C) csoport: A globális nagy elektronikai 
cégcsoportot képviselitek (APLE, NOKIA 
NIKON….) 

• D) csoport: a Világtanács Emberjogi Bizottsága 
nevében határoztok 



• A fogyasztói társadalmunk csak akkor lenne 
etikus, ha közösséget vállalnának a kifosztott 
területeken élőkkel. 

•  Nem csak környezeti pusztítással jár a mi 
fejlődésünk és megnövekedett igényünk, de 
emberhalált is követel.  

• A mi felelősségünk is, hogy a gyártókat 
kötelezzük arra, hogy a legnagyobb 
biztonságban legyenek kitermelve a 
gyártáshoz szükséges alapanyagok, és ne 
tapadjon vér a termékekhez! 



„A Nokia 2001-ben értesült először, a Nikon 2010-ben 
„alkothatott teljesebb képet”… 

http://figyelo.hu/galeria.php?cid=375468


USA 

• 2013.augusztus 22-én kihirdetett szabályok 
értelmében az amerikai tőzsdéken jegyzett 
cégeknek 2014-től jelentést kell tenniük arról, 
tartalmaznak-e termékeik Kongóból és a 
szomszédos országokból származó válságövezeti 
ásványokat.  

• „A nagyvállalatoknak két, a kisebb cégeknek 
négy évük van rá, hogy meghatározzák ásványaik 
jellegét” – magyarázza lapunknak Tim Mohin, a 
csipgyártó AMD társadalmi felelősségvállalási 
igazgatója. 
 



JGI HUN Kongo mobile  
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Forrás: 
• Magyar Természetvédők Szövetsége, Make it 

Fair, Wikipedia 

• http://www.galeria_gyonyoru_vadallatok.abb
center.com/?id=98526&cim=1#ixzz2k2bqY73l  
Under Creative Commons License: Attribution 
Non-Commercial Share Alike 

• Kriston László:Véres mobilok - Hardvergyártók 
és a kongói polgárháború 

• www. jovonk.com  2013.02.20. 

• http://tudatosvasarlo.hu/cikk/pokol-
akkumulatorai  2011.05.01.  
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