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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 Előzetes feladat

A A tanulók az előző óra végén megkapják a D2 
kérdőívet, amit otthon kitöltenek. 

Személyes döntések 
hozatalának ösztönzése

Egyéni munka 
– kérdőív kitöltése

D1 (Kérdőív)

I/b „Vétkesek közt cinkos, aki néma”

A A tanár feltesz egy posztert a falra a következő 
Babits idézettel: „VÉTKESEK KözT CINKoS, 
AKI NÉMA” (Jónás könyve). Megkérdezi a 
tanulókat, hogy mit gondolnak erről a mondatról. 
A tanulói reflexiókat minden kommentár és 
minősítés nélkül rögzítik egy poszteren. Erre 
a feladatra célszerű két diákot felkérni, akik 
egymást váltogatva írják az elhangzottakat. 
Az elkészült poszter a két óra során fenn marad 
a falon, és esetenként hivatkozni lehet az ott 
szereplő gondolatokra. A tanár felhívja a tanulók 
figyelmét arra, hogy a téma tárgyalása során 
további gondolatok is felkerülhetnek a lapra. 
A tanulók ezután olyan konkrét helyzeteket 
idéznek fel, amelyekben bebizonyosodott a 
babitsi gondolat érvényessége.

10 perc

Ráhangolódás a témára, 
tapasztalatok, élmények 
felidézése

Önkifejezés

Frontális munka – 
közös gondolkodás

Csomagolópapír a 
Babits idézettel

Vastag filc- 
tollak
Ragasztógyurma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a A Kész őrület című novella bemutatása 

A A tanár vagy egy diák felolvassa Rákosy Gergely 
Kész őrület című novelláját A tanulók spontán 
módon reflektálnak a hallottakra. Megbeszélik, 
hogy miként érvényesül a novellában a korábban 
elemzett babitsi idézet.

10 perc

Szépirodalmi szöveg 
értelmezése

Hallás utáni megértés
Elemző készség  

Frontális munka 
– bemutatás és 
beszélgetés 

D3 (Novella)

II/b Tévéadás az eseményről 

A A tanár kijelöl három diákot, akik a tévéstábot 
(riporter, operatőr, rendező) alkotják. A többi 
tanuló kártyákat húz, amelyeken a novella 
kilenc szereplőjének a megnevezése található. 
Az azonos kártyát húzók fognak együtt dolgozni. 
Minden csoport megkapja a novella szövegét is. 
Feladatuk, hogy saját szerepük nézőpontjából, 
egyes szám első személyben értelmezzék 
a történetet.
A forgatócsoport minden szereplővel rövid 
riportot készít. Ideális, ha a videofelvételeket 
a valóságban is el tudják készíteni. De ha erre 
nincs mód, használható a hangfelvétel, vagy 
a képzeletbeli riport is. 
(Itt az első 45 perc vége.)

25 perc

Egy konkrét történet 
több nézőpontú 
interpretációja

Empátia
Kapcsolatteremtés
Kommunikáció
Együttműködés

Kiscsoportos 
szerepjáték 

D2 
(Szerepkártyák)

D3 (Novella)

D3 instrukciók a 
tévéstáb (illetve 
a rádióműsort 
készítők) számára 
videókamera, 
vhs kazetta 
vagy magnó 
mikrofonnal és 
magnókazetta

P1 sorszámozott 
szereplők,
kihúzható 
sorszámok 1-től 
9-ig
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/c A műsor bemutatása

A A készítők bemutatják a tévé-, illetve 
rádióműsort.  Társaik elmondják véleményüket. 
Beszélnek arról, hogy számukra milyen üzenete 
volt a műsornak: a szenzáción volt-e vagy az 
erkölcsi tanulságon volt-e a hangsúly. 

15 perc

A történet 
újraértelmezése

Kreativitás 
Kritikai gondolkodás, 
Reflexió és önreflexió

Bemutatás, 
beszélgetés az 
egész osztály 
bevonásával

A bemutatásra 
alkalmas 
eszközök 

P1 (Útmutató a 
beszélgetéshez)  

II/d Erkölcsi tanulságok

A 5 csoport alakul az osztályban. Minden csoport 
kap egy-egy rövid filozófiai szöveget a hozzá 
kapcsolódó kérdésekkel, annyi példányban, 
ahány tanuló van a csoportban. Mindenki 
elolvassa a szövegét, majd a kiscsoportban 
közösen megvitatják a kérdéseket. A jegyző 
rögzíti a beszélgetés fő gondolatait, amiket a 
aztán a szóvivő ismertet az osztállyal. 
(Ha marad idő, a tanár utalhat a Dávid és Góliát 
bibliai történetével való párhuzamra.)

20 perc

A tárgyalt problémák 
általánosítása

Normatudatosság
Belső kontrollosság 
Kritikai gondolkodás

Differenciált 
csoportmunka, 
majd
beszámoló az egész 
osztály előtt

D5 (Szövegek és 
feladatok)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzésE és éRTéKElésE

III/a Térjünk vissza az induláshoz!

A Az osztály a ráhangoló feladatnál elkészített 
posztert használja újra. A tanulók elmondják, 
hogy mit módosítanának az ott szereplő 
gondolatok közül, mit tartanak cáfolhatónak, 
illetve mivel egészítenék ki a poszter tartalmát. 
A hozzászólások alapján a poszter elnyeri 
végleges formáját. 

8 perc

Visszacsatolás a modul 
indulásához

Lényegkiemelés 
Reflexió és önreflexió 
Általánosítás

Frontális munka –
közös gondolkodás

Vastag filctollak A Vétkesek közt 
cinkos… poszter

III/b otthoni feladat

A A tanulók átnézik a foglalkozást megelőzően 
kitöltött kérdőíveiket, és bejelölik azokat 
a pontokat, ahol változtatnának korábbi 
döntéseiken. A következő alkalomra átgondolják 
a változtatás indokait.

2 perc   

Visszacsatolás a modul 
indulásához

Reflexió és önreflexió 

Egyéni munka Kitöltött 
kérdőívek
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tanári segédletek 
P1 
Javasolt kérdések a novella feldolgozásához

Miért kell minden körülmények között a védtelen, a gyenge vé-
delmére kelni? 
Miért veszélyes a beavatkozás? És miért veszélyes a közömbösség? 
Tapasztaltatok-e már hasonló helyzetet? Hogyan viselkedtek az 
emberek? Ti mit éreztetek, mit tettetek? Hogyan értékelitek az ese-
tet utólag? 
Idézzetek fel olyan híreket, filmeket, irodalmi alkotásokat, ame-
lyekben hasonló jelenség fordul elő!






