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MOdULVÁZLAT
Tevékenységek – időmegjelöléssel

A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a ábrahám áldozata és más bibliai történetek

A A tanulók felidézik Ábrahám történetét 
a Bibliából. Ábrahám döntés elé kerül: 
feláldozza-e fiát, Izsákot az Úr parancsára 
vagy sem. A tanulók megkapják az Ábrahám 
történetét tartalmazó szöveget kérdésekkel és 
feladatokkal. A kérdéseken először mindenki 
maga gondolkodik el, majd párt választanak, és 
a párok röviden egyeztetik válaszaikat. (Ha az 
osztály páratlan létszámú, hármas csoportok 
is létrejöhetnek.) Ezután a tanár vezetésével 
megbeszélik, hogy miért nehéz Ábrahámnak 
döntenie. Az Úrba vetett hit és a fia iránti szeretet 
közötti választás súlyos erkölcsi dilemma. 

10 perc

Ismert történet felidézése, 
erkölcsi dilemmához 
kapcsolódó döntés 
mérlegelése

Véleményalkotás
Döntés 

Frontális munka – 
beszélgetés 

Páros munka –  
kérdések 
megválaszolása

Frontális munka – 
szóforgó 

D1 (Szöveg 
és feladatok)

P1 (Kivetíthető 
képek)

A vetítéshez 
szükséges eszköz
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A Bibliában számos olyan történet található, 
amelyben valaki erkölcsi dilemma elé kerül. 
A tanulók feladata, hogy ilyen történeteket 
idéznek fel. (A 9. évfolyam törzsanyagából több 
ilyet is lehet említeni. Például József történetének 
több részlete: testvérei eladják, József nem enged 
Potifárné csábításának, József próbára teszi 
testvéreit.) A történetek felidézése után a tanár 
irányításával arról beszélgetnek, hogy miért 
nehezek az ilyen  döntések. 
Történetek a kivetített képek segítségével is 
felidézhetők (Ádám és Éva bűnbeesése, Ábrahám, 
József és Potifárné, Júdás). 

10 perc

Ismert történetek 
felidézésével a figyelem 
ráterelése az erkölcsi 
dilemmákra és az 
ezekhez kapcsolódó 
döntések problémáira

Kommunikáció

Frontális munka –  
szemléltetés 
és beszélgetés 

P1 (Kivetíthető 
képek)

A vetítéshez 
szükséges eszköz

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Antigoné története

A Minden tanuló megkapja az Antigoné című 
dráma történetének rövid leírását (D2), amit 
önállóan elolvas.  

5 perc

A foglalkozás központi 
témájának bevezetése

Szövegértés

Egyéni feladat – 
olvasás 

D2 (Szöveg)

B Ha mód van rá, a tanulók megnézik az Antigoné 
című film egy részletét. 

5 perc

A foglalkozás központi 
témájának bevezetése
Kép befogadása 

Frontális munka –  
filmnézés 

P2 (Filmrészlet) 
A vetítéshez 
szükséges eszköz
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/b A történet főszereplői

A A diákok négyfős csoportokat alakítanak. Minden 
csoport kap négy különböző szerepkártyát, 
amelyen Antigoné, Iszméné, Kreón és Teiresziász 
neve szerepel. A kártyákat sorsolással vagy 
választással elosztják egymás között. 
Ha az osztály létszáma nem osztható néggyel, 
akkor csatlakozhat a csoporthoz egy ötödik 
szereplő is, aki majd Kreón egyik katonájának 
szemszögéből foglalkozik a történettel.

5 perc

A soron következő 
munkafázis előkészítése, 
szervezés

Együttműködés
Szabálykövetés 

Frontális munka –  
csoportalakítás és 
feladatkijelölés

D3 (Szerepkártyák)

B Az osztály négy egyenlő nagyságú csoportot alkot.  
Mindegyik csoport választ egy csoportfelelőst. A 
felelősök kihúznak egy-egy kártyát valamelyik 
főszereplő nevével.

5 perc 

A soron következő 
munkafázis előkészítése, 
szervezés

Feladatvállalás

Frontális munka –  
csoportalakítás és 
feladatkijelölés

D3 (Szerepkártyák)

II/c Önjellemzések és a jövőre vonatkozó elképzelések

A Minden tanuló ír magáról (az általa megtestesített 
szereplőről) egy 6-8 soros jellemzést. Majd ennek 
alapján bemutatkozik csoporttársainak.

15 perc

A szerepre való 
ráhangolódás

Önkifejezés 

Egyéni munka – 
fogalmazás 
Csoportmunka – 
szóforgó 

Papír és írószer

B Minden csoporttag a csoportjának kisorsolt 
szereplő nevében ír egy levelet, amelyben 
elmeséli, hogyan élte meg a történteket, és milyen 
elképzelései vannak a jövőről.  (D4). 

15 perc

A szerepre való 
ráhangolódás

Önkifejezés

Egyéni munka – 
fogalmazás 

D4 (Feladatlap)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/d A probléma feltérképezése az egyes szereplők szemszögéből

A Mindenki megkapja a D5 feladatlapot, 
és a kihúzott szereplő „bőrébe bújva” kitölti azt. 
(Itt van vége az első 45 percnek. )

10 perc

A megoldáskeresés 
átélése

Egyéni 
feladatmegoldás 

D5 (Feladatlap)

B Mindenki választ magának egy párt egy másik 
csoportból, akivel megvitatja, hogy milyen 
megoldást lehetne találni a kialakult helyzetre. 
(Itt van vége az első 45 percnek. )

10 perc

A megoldáskeresés 
átélése

Kreativitás

Páros szerepjáték

II/e Megoldási javaslatok megvitatása

A A korábbi vegyes csoportok felbomlanak, és most 
azok ülnek össze, akik azonos szerepet húztak. 
Egyeztetik és megvitatják a D5 feladatlapra írt 
válaszaikat.

10 perc.

Megoldáskeresés 

Együttműködés 

Csoportmunka – 
nézetek egyeztetése

B A párbeszédet folytató párok egymás után 
tömören összefoglalják, hogy mire jutottak. 
A tanár minden új megoldási javaslatot felír egy 
közös poszterre. 

10 perc

A megszületett javaslatok 
összegzése

Frontális munka – 
a párok beszámolói 

Csomagolópapír 
Vastag filctollak 
Ragasztógyurma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/f A megoldási javaslatok egyeztetése

A Mindenki visszatér eredeti (homogén) 
csoportjába, és elmondja, hogy ő milyen módon 
szeretné megoldani a problémát. A többiek 
minden javaslatra reagálnak, és csak azok az 
ötletek maradnak meg, amelyeket a csoport 
valamennyi tagja elfogadott. A szóvivők ismertetik 
a javasolt megoldásokat az osztállyal. 

10 perc

Konszenzusteremtés

Vitakészség
Konstruktív 
problémamegoldás

Csoportmunka – 
gondolatok 
egyeztetése

Frontális munka – 
csoportbeszámolók

A tanulók által 
kitöltött D5 
feladatlapok 

B Egy tanuló egyenként felolvassa a megoldási 
javaslatokat, és a különböző szerepeket 
megszemélyesítő csoportok tagjai jelzik, hogy az 
ő nézőpontjukból elfogadható-e a megoldás vagy 
sem. Csak azok a javaslatok maradhatnak fenn, 
amelyeket mindenki támogat.  Ha egyetlen vétó is 
akad, az adott javaslatot ki kell húzni a listáról. 

10 perc

Konszenzusteremtés

Vitakészség
Konstruktív 
problémamegoldás

Frontális munka – 
vita és 
konszenzuskeresés

Az előzőleg 
elkészült poszter 
a falon, filctollak
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/g Az erkölcsi dilemmahelyzetek megoldásának gátjai

A A csoportok megvitatják, hogy mi minden 
segítette, illetve gátolta a megegyezés létrejöttét. 
A tanár kitesz a táblára két posztert a következő 
címekkel: 1. SEGÍTI A PROBLÉMA KÖZÖS 
MEGOLDÁSÁT, 2. GÁTOLJA A PROBLÉMA 
KÖZÖS MEGOLDÁSÁT. 
A csoportok sorra elmondják, hogy milyen 
segítő és gátló tényezőket találtak. Egy diák 
minden újonnan felvetődő gondolatot rögzíti 
a posztereken. 

10 perc

A konkrét helyzet 
elemzése és kitágítása 

Összefüggések 
felismerése
Kritikai gondolkodás
Általánosítás

Frontális munka – 
irányított beszélgetés

Csomagolópapírok
Vastag filctollak
Ragasztógyurma

P3 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók megnézik, hogy maradt-e a listán olyan 
megoldási javaslat, amelyet minden szereplő 
elfogadhatónak tartott. Ha igen, megbeszélik, 
hogy vajon milyen következményei lehetnek 
ennek a megoldásnak. Ha nem volt ilyen, 
akkor arról beszélnek, hogy vajon mi gátolta 
meg az összhang létrejöttét. Feltételezhetően 
bebizonyosodik, hogy ebben a történetben 
a konszenzushoz arra van szükség, hogy 
mindenki engedjen. (Kreón ne ragaszkodjon 
minden áron az eredeti parancsához, Antigoné 
legyen hajlandó alkudni, Teiresziász éljen bölcs 
előrelátással, és figyelmeztesse az érintetteket, 
ő vagy  Iszméné töltsön be közvetítő szerepet. 
A görög sorstragédiában ez elképzelhetetlen. De 
a mindennapi élet dilemmáiban azért lehet esély 
az egyeztetésre, a vélemények egymáshoz való 
közelítésére, a megegyezéses megoldásra.)

10 perc

A konkrét helyzet 
elemzése és kitágítása 

Összefüggések 
felismerése
Kritikai gondolkodás
Általánosítás

Frontális munka – 
irányított beszélgetés

A korábban 
készített lista

III. Az új TARTAloM ÖsszEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a Tanulói visszajelzések

A A tanulók írásban fejezik be a D6 melléklet nyitott 
mondatait. 

5 perc

Visszatekintés a munkára
Önreflexió

Egyéni feladat – 
értékelő lap kitöltése

D6 (Értékelő lap)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók körben állnak. A tanár labdát dob az 
egyik diáknak, és megkéri, hogy mondjon egy 
mondatot, amivel a foglalkozást jellemezni tudná. 
A diák tovább dobja a labdát egy társának, aki 
ugyanezt a feladatot kapja. Aki már válaszolt, leül. 
A gyakorlat addig tart, amíg mindenki sorra nem 
került.

5 perc

Visszatekintés a munkára

Hangulati visszajelzés 

Frontális munka – 
beszélgetőkör

Labda
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TANÁRI SEgÉdLETEK
P1 
Kivetíthető képek a Bibliában előforduló erkölcsi dilemmákról

1. Rubens: Ádám és Éva
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2. Carravaggio: Izsák 3. Guercino: József és Potifárné
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4. Rembrandt: József és Potifár

5. Caravaggio: Judit megöli Holofernest
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P2 
Részlet Dzavallasz görög rendező Antigoné című filmjéből

P3 
Útmutató gondolatok a vita összegzéséhez

Fontos, hogy a tanulók végül eljussanak addig a felismerésig, hogy 
erkölcsi döntési helyzetekben lehet ugyan egyeztetni, de minden-
kinek saját felelőssége, hogy elhatározásra jusson az adott kérdés-
ben. A következmények ugyanis nem mindig tudhatók előre, s a 
döntések kockázatát kinek-kinek önmagának kell vállalnia. 
Jelen esetben: Ha Kreón enged, akkor csorbát szenvedhet az ural-
kodói tekintély. Ha Antigoné mond le tervéről, saját elveivel kerül 
szembe. A bölcs jós, Teiresziász és a nővérénél félénkebb, de egyút-
tal higgadtabb Iszméné esetleg közvetíthetne kettejük között. Bár 
a görög sorstragédiában nincs esély az ilyen megegyezésre, a min-
dennapi életünkben felmerülő dilemmákban  komoly támaszt je-
lent, ha van, aki segít mérlegelni és elgondolkodni döntéseink le-
hetséges következményein.

6. Antigoné szerepében Iréne Papasz




