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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 Egy dal keletkezésének körülményei

A
Az osztály közösen meghallgatja a „We are the 
world, we are the children” kezdetű dalt, amelyet 
az 1985-ös monumentális segélykoncertre írtak, 
és ott adtak elő. A koncert az éhező afrikaiak 
megsegítésére szerveződött, és lenyűgöző 
példája volt a nemzetközi szolidaritásnak. A tanár 
elmeséli a szuperkoncert történetét, és kivetített 
képekkel illusztrálja az elmondottakat. (Az 
angolul tanuló osztályokban a diákok megkapják 
a dal szövegét.)

20 perc 

Érzelmi ráhangolás és 
ismeretek nyújtása

Empátia
Szolidaritás 

Frontális munka – 
zenehallgatás, és 
vetített képes tanári 
magyarázat 

 P1 (Háttér-
információk)

P2 (Kivetíthető 
képek) 
Számítógép
Projektor

A dal felvételről 
Hanglejátszó 

B Az angolul jól tudó osztályban a tanár kiosztja 
a dal szövegét, majd közösen meghallgatják 
a dal hangfelvételét. Azután párok, illetve 3 
fős kiscsoportok alakulnak, és lefordítják a 
szöveget. A tanár röviden elmondja, hogy milyen 
alkalomra készült a dal. 

20 perc  

Érzelmi ráhangolás, 
angol szöveg megértése

Frontális munka 
zenehallgatás és 
tanári magyarázat 

Kiscsoportos munka 
fordítás 

D1 (Angol nyelvű 
dalszöveg)

P1 (Háttér-
információk)



512 szociális, életviteli és környezeti komPetenciák tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

C Ha lehetőség van rá, az osztály közösen megnézi 
a koncert filmfelvételének azt a részletét, 
amely a kiválasztott dalt tartalmazza. A tanulók 
megfogalmazzák, hogy mi minden jut eszükbe 
a filmrészletről, majd a tanár elmondja a 
legfontosabb információkat az 1985-ös koncertről, 
mint a nemzetközi szolidaritás kiemelkedő 
eseményéről.

20 perc

Érzelmi ráhangolás és 
ismeretek nyújtása

Empátia
Szolidaritás 

Frontális munka – 
filmnézés, beszélgetés 
és tanári magyarázat 

 P1 (Háttér-
információk)

Részlet a 
koncert 
felvételéből 
Lejátszó 

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Ki mit gondol a szolidaritás fogalmáról?

A A tanár megkérdezi a gyerekeket, hogy kinek 
mi jut eszébe a szolidaritás szóról. Az ötleteket 
minősítés nélkül felírja a táblára. Ezután 4-5 
fős csoportok alakulnak. Mindegyik kap egy 
csomagolópapírt és filctollakat. A táblán szereplő 
ötletek alapján elkészítik a fogalom gondolati 
térképét. (olyan nagy betűkkel, amelyek a terem 
távolabbi pontjairól is jól láthatók.) A poszterek 
felkerülnek a falra. Az egyes csoportok szószólói 
röviden bemutatják ezeket. 

15 perc

A meglévő tudás 
rendszerezése 

Asszociáció 
Lényegkiemelés 
Kommunikáció
Együttműködés 

Csoportmunka – 
ötletbörze, gondolati 
térkép készítése

Csomagolópapír 
Vastag filctollak 
Ragasztógyurma 

Tábla és kréta
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók azt a feladatot kapják, hogy határozzák 
meg a szolidaritás fogalmát. Először egyénileg 
oldják meg a feladatot, majd párok vagy hármas 
csoportok alakulnak, és együtt formálják tovább 
a definíciót. Ezt követően két-két csoport 
egyesül, és ismét egyeztetnek – egészen addig, 
ameddig már csak két nagy csoport marad. Az 
így kialakult két definíciót felolvassák. A tanár 
poszteren bemutatja vagy írásvetítőn kivetíti a 
fogalom Idegen szavak szótárában megjelent 
magyarázatát, amit a tanulók összevetnek a 
sajátjaikkal 

12 perc 

Fogalomtisztázás

Egyeztetés 
Kommunikáció 
Együttműködés

Egyéni és csoportos 
munka – közös 
fogalomalkotás 

Frontális munka 
– tanári tájékoztatás

Papír és írószer P3 (Szómagya- 
rázat) 

C A tanulók 4-5 fős csoportokat alkotnak. A 
feladatuk az, hogy pantomimszerűen eljátsszanak 
egy olyan jelenetet, amely a szolidaritást fejezi 
ki. Rövid felkészülés után bemutatják ezeket az 
osztálynak. A többiek minden bemutató után 
véleményt mondanak arról, hogy sikerült-e 
megjeleníteni a fogalom lényegét. Az érintettek 
reflektálnak a véleményekre.

10 perc

Fogalomtisztázás

Kreativitás 
Együttműködés 
Nonverbális 
kommunikáció 

Drámajáték – 
csoportos rögtönzés 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/b szolidaritás szóban és tettben

A A tanulók a korábban kialakult csoportokban 
dolgoznak tovább. Mindenki megkapja a 
közmondásokat tartalmazó D2 feladatlapot. 
A tanulók először önállóan oldják meg a feladatot, 
majd elmondják az ötleteiket egymásnak, és 
közösen kiválasztják azt a közmondást, amelyik 
szerintük a legtöbbet fejez ki a szolidaritás 
fogalmának tartalmából. A szóvivők ismertetik és 
indokolják a csoport véleményét. (Itt az első 45 
perc vége.)

10 perc

A szolidaritás 
jelentéstartalmának 
újragondolása, 
kommunikáció, 
együttműködés, 
általánosítás, érvelés

Egyéni és 
csoportos feladat 
– képzettársítás 

Frontális munka 
– csoportszóforgó 

D2 (Feladatlap) P4 (ötletek 
a feladatlap 
megoldásához) 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanár rövid szerepjátékot kezdeményez.  
Az alaphelyzet: új tanuló kerül a jól összeszokott 
osztályba. Aki vállalja az új tanuló szerepét, 
kimegy a teremből, és felkészül a bemutatkozásra. 
Közben a tanár elmondja a többieknek, hogy 
az ismeretlen gyerekről, akit személyesen még 
senki sem látott, az a hír járja, hogy lopás miatt 
csapták ki az előző iskolájából. Ebben ugyan 
senki sem biztos, de ezt beszélik. Ezután kijelöl 
két megfigyelőt. Az egyik az új osztálytárs szavait, 
gesztusait figyeli és rögzíti majd írásban, a másik 
pedig a többi tanuló viselkedését dokumentálja.
A jelenet azzal kezdődik, hogy az új osztálytárs 
egy óraközi szünetben belép a terembe. A diákok 
a szünetnek megfelelően helyezkednek el. Az új 
gyerek pedig megpróbál bemutatkozni… 
Végül mindenki elmondja az érzéseit, a 
megfigyelők pedig ismertetik, amit rögzítettek. 
(Itt az első 45 perc vége.)

13 perc

Személyes érzések 
kiváltása a szolidaritás 
meglétével illetve 
hiányával kapcsolatban

Kreativitás
Empátia
Szolidaritás
Önkifejezés  

Drámajáték 
– egész csoportos 
improvizáció 

Frontális munka 
– jelenetértelmezés 

Papír és írószer P5 (Útmutató)

C Egy diák felolvassa Lázár Ervin Sírós Frukk 
című meséjét. Az esetleges spontán reflexiókat 
követően a tanulók megbeszélik, hogy milyen 
üzenete bontható ki a történetből. 
Ezután példákat hoznak saját életükből, a 
hírekből vagy olvasmányaikból arra, hogy az 
egyének valamilyen jó ügy érdekében egységbe 
kovácsolódnak. (Itt az első 45 perc vége.)

15 perc

Az ösztönös 
szolidaritás irodalmi 
szövegen való 
bemutatása

Általánosítás
Élmények előhívása

Frontális munka – 
felolvasás és irányított 
beszélgetés 

D3 (Lázár Ervin 
meséje)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/c Mit jelent szolidárisnak lenni?

A Minden tanuló megkapja a D4 feladatlapot, és 
egyénileg megoldja. Ezután megvitatja csoportja 
tagjaival. Végül a szóvivők ismertetik, hogy a 
csoport mely feladatokat találta olyannak, amiket 
önmagában is elvégezhet egy tizenéves mások 
érdekében. 

15 perc

Az önvizsgálat 
ösztönzése 

Önismeret 
önreflexió 
Együttműködés

Egyéni olvasás és 
csoportos mérlegelés 

D4 (Feladatlap)

B Minden tanuló megkapja a szolidaritással 
kapcsolatos erkölcsi elveket ismertető négy 
szöveg egyikét (D5), és elolvassa azt. Ezután az 
azonos szöveggel foglalkozók csoportot alkotnak, 
és megbeszélik, milyen válaszokat tudnak adni 
a lapjukon szereplő kérdésekre. A szóvivők 
ismertetik az osztállyal azokat az általános 
érvényű gondolatokat, amikre jutottak. 

15 perc

Az önvizsgálat 
ösztönzése 

Szövegértés
Önismeret 
önreflexió 
Együttműködés

Egyéni olvasás és 
csoportos mérlegelés 

D5 
(Szövegkártyák) 

C Egy diák felolvassa Adrian Mole naplójának rész-
letét. A tanár elmondja, hogy a történetben sze-
replő angol fiú számára természetes az idős em-
bernek való segítségnyújtás. Ezután arról beszél-
getnek, hogy kinek milyen lehetőségei vannak a 
családjukban, illetve a közvetlen környezetükben 
arra, hogy időseknek, gyerekeseknek, betegeknek 
segítsenek. Közben tudatosítják, hogy a rászorul-
taknak való segítségnyújtás is a szolidaritás egyik 
megnyilvánulási formája.

15 perc

Az önvizsgálat 
ösztönzése 

Empátia
önreflexió
Önismeret

Frontális munka – 
felolvasás és irányított 
beszélgetés 

D6 melléklet
regényrészletek
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/d A szolidaritásról történelmi nézőpontból

A, 
B, 
C

A tanár bepillantást ad abba, hogy miként jelent 
meg a szolidaritás a különböző történelmi 
korokban. Közben kérdéseket tesz fel a tanulók 
ismereteinek felelevenítéséhez. A fő gondolatokat 
vázlat formájában rögzíti a táblán. (P6)

15 perc

Ismeretek előhívása és 
kiegészítése

Eligazodás az időben 
Összefüggések 
felismerése

Frontális munka 
– tanári előadás

P6 (Útmutató) 

II/e feladatok kijelölése a következő órára

A, 
B, 
C

A tanár a P7 útmutató alapján önmagában vagy a 
tanulókkal közösen eldönti, hogy a D7 munkalap-
ok melyik elemeire épüljön a házi feladat során 
elvégzendő önálló munka. Ha van rá mód, ér-
demes mind a négy témát mind a négyfajta mó-
don feldolgozni, de lehet választani is közülük.
A döntésnek megfelelően a tanulók 4-5 fős mun-
kacsoportokat alakítanak, és megkapják a szük-
séges segédleteket. Megtervezik, hogyan fognak 
együtt dolgozni a kitűzött cél megvalósítása érde-
kében. Egy külön papírra leírják, hogy kinek mi 
lesz a feladata, és a tervet odaadják a tanárnak. 
(Itt a második 45 perc vége.)

15 perc

Az önálló tanulói 
munka megszervezése

Feladatvállalás, 
Együttműködés 
Tervezés 

Frontális munka 
– csoportszervezés és 
feladatkiadás 

Csoportos munka – 
az önálló tevékenység 
megtervezése 

D7 (Munkalapok) P7 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/f Az önálló munkák eredményeinek bemutatása

A, 
B, 
C

Az előző óra végén kialakított csoportok 
megtartják a bemutatójukat. (Ha mind a négy 
téma sorra kerül, egy-egy bemutatóra kb. 8-9 perc 
jut.) 
Ha poszterek is készültek, azokat már az óra előtt 
érdemes felerősíteni a falra. A tanulók véleményt 
mondanak egymás munkájáról. 

35 perc

A csoportok 
munkájának 
bemutatása

Együttműködés 
Megbízhatóság 
Kreativitás
Véleményalkotás 

Frontális munka – 
csoportos bemutatók 

A bemutatókhoz 
szükséges 
eszközök 

III. Az új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a A bemutatók értékelése

A Minden tanuló kitölti a D8 értékelő lapot. A 
tanár pedig zárásként rövid visszajelzést ad a 
benyomásairól, és megköszöni a munkájukat. 

10 perc

Értékelés, és összegzés Egyéni írásbeli feladat D8 (Értékelő lap)

B A tanulók körben ülnek. Sorra mindenki mond 
egy mondatot arról, hogy a milyen érzésekkel 
zárja a foglalkozást. Végül a tanár megköszöni a 
részvételt, és rövid összegzi a saját benyomásait. 

10 perc

Érzelmek kifejezése, 
feszültségoldás

Frontális munka 
– érzéskör, tanári 
reflexió
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tanári segédletek 
P1 
Háttér információk – A Live Aid

A live Aid 1985. július 13-án megszervezett monumentális szuper-
koncert. Célja az afrikai – etiópiai – éhezők megsegítése volt. A te-
levíziós követítésnek hála több mint másfél milliárd ember látta 
egyenes adásban, így ez lett az emberiség egyik legnagyobb kol-
lektív eseménye.

Bob geldof (a Boomtown Rats punkegyüttes frontembere, a 
Pink Floyd „The Wall” c. filmjének főszereplője, újságíró) 1984-ben 
látott egy televíziós riportot az éhező etiópiai gyermekekről. A lát-
vány annyira megindította, hogy Midge Ure-rel (az Ultravox éne-
kesével) megírta a „Do They Know It’s Christmas?” c. számot, ter-
ve volt, hogy híres énekesekel énekelteti fel lemezre és a bevételből 
élelmiszer szállítmányokat indít Afrikába. A kislemez nagy siker-
nek bizonyult, a Band Aid-re keresztelt alkalmi csapat felvételéből 
egyedül Angliában 3 milliót adtak el, összegyűjtve így 70 ezer fon-
tot. Geldof a sikeren felbuzdulva elhatározta, hogy megszervez egy 
nagy jótékonysági koncertet, ami elegendő bevételt hozna, hogy 
rendszeres segélyszállítmányokat indíthassanak az éhezőknek. Ez-
zel nagyjából párhuzamosan Amerikában is indult egy hasonló 
összefogás: lionel Ritchie és Michael jackson megírták a „We Are 
The World” c. dalt, amit az amerikai sztárokból összeállt US For 
Africa nevű formáció adott elő.

A koncert és az azt követő segélyprogram megszervezéséért a 
Királynő Bob Geldofnak lovagi címet adományozott. Geldof később 
több dokumentumfilmet forgatott Afrikában a BBC-nek, nem csak 
a Live Aid programról hanem általában Afrika és az afrikaiak hely-
zetéről.

A koncertet két fő helyszínen, a londoni Wembley stadionban, 
és a philadelphiai john f. Kennedy stadionban tartották. London-
ban mintegy 72 ezer, Philadelphia-ban 90 ezer nézője volt. A prog-
ram a Wembley-ben, helyi idő szerint délben kezdődött a Status 
Quo Rockin All over the World című dalával, a jFK Stadionban 
két órával később lépett színpadra az első előadó. Londonban este 
10-ig, Philadelphia-ban helyi idő szerint 11-ig tartott a koncert, ami 
összesen 16 órát jelent, de mivel többnyire párhuzamosan zajlottak 
az események, a műsorok összhossza ennél jóval több volt. Mind-
két helyszínen a fent említett közös dallal, Londonban a Do They 
Know It’s Christmas-szel, Amerikában a We Are The World-del zá-
rult a helyi (és utóbbi esetben a teljes) program.

20 évvel később, 2005. július 2-án live 8 címmel rendeztek kon-
certeket, ráirányítva a világ vezető politikusainak figyelmét, hogy 
a problémák nagyrésze még mindig nem oldódott meg. vezető po-
litikusainak figyelmét, hogy a problémák nagyrésze még mindig 
nem oldódott meg.

(Forrás: Wikipédia, a szabad lexikon, http://hu.wikipedia.org)
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P2 
Kivetíthető képek a Live Aidről

(london és Philadelphia) (A változat)

01. Live Aid plakát (éhező afrikai kisgyerekkel)

02. Lady Diana, Károly herceg és Bob Geldof (a koncert létrehozója,  
akit az angol királynő ezért a tettéért lovaggá ütött)
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03. A Wemblay Stadion Londonban 04. A j. F. Kennedy Stadion Philadelphiában
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05. Bob Geldof és Paul McCartney Londonban

06. A londoni közönség
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07. A philadelphiai közönség

08. London
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09. Lionel Ritchie (a We are the World zeneszerzője) 10. Michael Jackson, a dal szövegírója
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11. Jack Nicholson a philadelphiai koncerten

12. Tina Turner és a Rolling Stones egy tagja
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13. Sting

14. Stevie Wonders
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16. Madonna

17. Paul McCartney

18. Led zeppelin
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19. Duran Duran

20. David Bowie
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 21. Brian Adams 22. Black Sabbath



530 szociális, életviteli és környezeti komPetenciák tanári

23. Elton John 24. Freddy Mercury
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25. Freddy Mercury és a Queen

23. Phil Collins
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P3 
A szolidaritás fogalma (B változat)

1. közös kölcsönös kötelesség- és segítségvállalás
2.  összetartás, közösségvállalás az eszmei és gyakorlati azonosság 

vagy a közös érdekek alapján
3. (jog) egyetemleges, együttes kötelezettségvállalás, felelősség

(Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, 
1978)

P4 
Ötletek a D2 mellékletben található feladat megoldásához 
(A változat)

1. Jobb adni, mint kapni. Jó érzés, amikor 
segíteni, adni tud az 
ember.

2. Kétszer ad, aki gyorsan ad. A gyors segítség 
megsokszorozza a 
hatékonyságot.

3. Mindenkit érhet baleset. Bárki kerülhet olyan 
helyzetbe, hogy 
segítségre szorul.

4.  Barátot szerencse hoz, szükség 
próbál.

Az igazi barát a bajban 
is mellettünk áll. 

5. Sok az eszkimó, kevés a fóka. Azt kell elosztanunk 
magunk között, ami 
rendelkezésre áll, 
„korlátozottak az 
erőforrások”.

06. Ne csak tudd a jót, hanem tedd is. Nem elég frázisokat 
mondani, „prédikálni” 
a jót cselekedni kell. 

07. Szükség törvényt bont. Ha nagy a gond, akár 
szabálytalanul is 
segíteni kell.

08.  A nagy teher is könnyű, ha sokan 
emelik.

Nagy problémáknál, 
gondoknál segít, ha 
a terheket meg lehet 
osztani.

09. Egy mindenkiért mindenki egyért. Az egyéni és a közösségi 
érdek egymással 
egyensúlyba kerül, ha 
az egyén szívén viseli 
a közös ügyeket, és a 
közösség védi, befogadja, 
segíti valamennyi 
tagját. 

10.  A gazdagnak sok barátja van, 
a szegénynek nincs. 

A szegény, problémákkal 
küszködő ember nehezen 
talál igaz barátokat.

11.  Amilyen mértékkel mérsz, olyannal 
kapod vissza.

Amilyen te vagy 
másokkal, olyanok 
lesznek mások is veled. 



tanári „we are the children” – 9. évfolyam  533

P5 
Ismeretlen osztálytárs – instrukciók a szerepjátékhoz  
(B változat)

Nagyon lényeges, hogy az új osztálytárs szerepét vállaló tanuló ne 
tudja előre, hogy róla valamilyen rémhír terjedt el, tehát koncent-
rálhasson a kapott feladatra: igyekezzen minél kedvezőbb benyo-
mást kelteni magáról az új osztályában.
Ne adjunk instrukciót az osztálynak az új társsal való viselkedésre. 
Csak annyit mondjunk, hogy ezt a gyereket állítólag azért csapták 
ki az előző iskolájából, mert lopott. Éreztessük, hogy ez nem fel-
tétlenül igaz. Engedjük, hogy a gyerekek ennek megfelelően fo-
gadják az új társukat.
Ha a főszereplő menetközben nagyon kellemetlenül érzi magát, 
nem viseli el a keletkező feszültséget, azonnal le kell állítani a já-
tékot. Különben se tartson az egész 3-5 percnél tovább.
Utána megkérdezzük a szereplőket, hogy hogyan érezték magukat 
a jelenet alatt. A megfigyelők is elmondják a benyomásaikat. 
Az esetmegbeszélés témánkhoz kapcsolódó lényege az, akadt-e az 
osztályban olyan társ, aki az előítéletesen fogadott gyerek mellé 
állt, és segíteni próbált neki. Mi volt az oka annak, hogy segített, il-
letve nem segített valaki. A szolidaritás megléte, illetve hiánya fon-
tos tapasztalat.
A gyerekek jussanak el az alapvető felismerésig: bárki kerülhet 
olyan helyzetbe, hogy valahol (okkal vagy ok nélkül) ellenszenvvel 
fogadják. Ilyenkor rendkívül fontos, hogy akadjon valaki, aki kezet 
nyújt neki, és segít kijutnia a nehéz helyzetből. 

P6 
A szolidaritás értelmezése történelmi nézőpontból 
(ötletek, javaslatok a tanári magyarázathoz)

(A következő vázlat csak ötletek gyűjteménye. A saját érdeklődéstől, felké-
szültségtől, a gyerekek előzetes ismereteitől, érettségétől függően válogas-
sanak, hangsúlyozzanak ki egyes részleteket, illetve építsenek be egyéb kap-
csolódó  témákat. A rendelkezésre álló idő amúgy sem teszi lehetővé a tel-
jességet. A cél a szolidaritás fogalmának alaposabb megértése, illetve e fo-
galom függése az adott történelmi és kulturális kontextustól. Amennyiben 
úgy vélik, a téma iránt erős az érdeklődés, érdemes lenne vele alaposabban 
foglalkozni, tervezzenek evvel kapcsolatban projektet.)
•  Hagyományos (törzsi) közösségek szolidaritása (az egymásra 

utaltság, a túlélés feltétele is az egymás iránti szolidaritás)
•  Minden világvallás jellemzői között ott található (pl a buddhiz-

mus által hirdetett bölcs mértékletesség, tökéletes önzetlenség; 
az öregek tisztelete az iszlámban, a zsidó vallásban a családtagok 
egymás iránti felelőssége, a szeretet és az elesettek segítésének 
kötelezettsége a keresztény vallásban) 

•  Példák a keresztény középkorból: az emberiséget megvál-
tó szent ügy érdekében feladni saját személyes életünket 
(keresztesháborúba vonulni, szerzetesrendhez csatlakozni) vagy 
a világ megváltása, az emberiség megmentése érdekében eret-
neknek számító közösséghez csatlakozni, összetartani, akár a 
mártírhalált is vállalni az ügyért és egymásért;betegek ápolóinak, 
szegények támogatóinak tisztelete (irgalmas szamaritánus, gyó-
gyító szerzetesrendek, szentté avatás, pl. Magyarországi Szent 
Erzsébet legendája)

•  A francia forradalom hármas jelszava: a „szabadság, testvériség, 
egyenlőség” meghirdeti a polgárok egymás iránti, mindenkire 
nézve érvényes eszményeit. Ettől az eseménytől számítható a 
társadalmi szolidaritás világi eszményének megjelenése. 
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•  1848/49-es magyar szabadságharc sokfelől érkező támogatói, 
majd az aradi nem magyar vértanuk témája (más nép ügyéért 
készek voltak vállalni a mártírhalált.

•  A XIX. sz. második felétől szociális, főleg a munkásosztályt érin-
tő megmozdulások: szolidaritási sztrájk, általános sztrájk, felvo-
nulások, szakszervezeti mozgalmak, esti iskolák 

• Békemozgalmak a XX. században
•  A II. világháború időszakában az üldözött zsidók bujtatása, men-

tése.
•  1945-ben több ezer magyar gyermek nyaraltatása Dániában, Hol-

landiában 
•  Az 1956-os forradalmat követően kétszázezer magyar menekült 

befogadása 
•  A Szovjetunióban és a volt szocialista országokban a demokrá-

ciáért küzdők (szamizdat, aláírási ívek Charta68, vers, SzETA; 
említésre érdemes a lengyelországi „Szolidaritás” létrejötte, te-
vékenysége – nem véletlen a névválasztás!)

•  A szolidaritás kölcsönössége is átgondolandó téma lehetne, az 
1990. március 19-i marosvásárhelyi konfliktusnál a romák kiál-
lása a magyarok mellett: („Ne féljetek magyarok, megjöttek a ci-
gányok”).

•  Az Európai Unió szerepevállalása a nemzetközi szolidaritás erő-
sítésében (Az Európai Unió költi a világon a legtöbbet a fejlődő 
országok fejlesztésére, és a kutatások szerint az EU állampolgá-
rainak több mint 80 százaléka tartja fontosnak a fejlődő országok 
segítését. 

•  A nemzetközi szolidaritás eszméjén alapuló fejlesztés összetett 
tevékenységet takar, többek között infrastrukturális beruházá-
sokat, kereskedelemfejlesztést vagy humanitárius segítséget. 
Mindezt 150 országban és azzal a fő céllal, hogy csökkenjen, vég-
ső soron pedig megszűnjön a szegénység a világon.)

•  A nemzetközi szolidaritás megmutatkozása különböző termé-
szetű katasztrófák idején (természeti csapások, tömegbalesetek, 
háborúk, terrorcselekmények stb.)

P7 
Javaslatok a D7 feladatok kijelöléséhez

A feladat megvalósításához 4 csoport jöhet létre az osztályban: 
1. a kutatók, 2. a hírelemezők, 3. a szervezők és a 4. plakátkészítők 
csoportja. A kutatókhoz olyan gyerekek kerüljenek, akik jól bán-
nak a számítógéppel, és jól tájékozódnak az interneten. A hírelem-
zők jó tájékozott, az összefüggéseket felismerő, saját véleményt ki-
alakítani kész és képes, jól érvelő gyerekek legyenek. A szervezők 
azok, akik az elveket készek konkrét tevékenységre váltani, és jó 
eséllyel megértik a szolidaritási mozgalmak lényegét, felelősségét. 
A plakátkészítőkhöz a jól rajzoló, kreatív gyerekek kerüljenek. 
Ha valamelyik munkaformához nincsenek megfelelő emberek, ak-
kor inkább hagyjuk el ezeket. Ez a döntés tanári hatáskör, nem cél-
szerű megszavaztatni a tanulókkal.
A létrejövő csoportok számára négy témát ajánlunk: a Live 8, a 
cunami (2004), Katrina hurrikán (2005) és a legutóbbi évben elő-
forduló tiszai árvíz. Ha közben más aktualitások adódnak, a témák 
cserélhetők. Nem szükséges valamennyi témával foglalkozni, ta-
nári döntés, hogy szélesebb körű, kicsit felszínesebb vagy szűkebb 
és mélyebb tájékozódást kezdeményez-e.
Még a felkészítés során megalakulnak a munkaformák szerinti cso-
portok. Ezek megkapják a nekik szóló feladatlapokat, és elosztják 
egymás között a témákat. A munkamegosztást írásban rögzítik.
Amikor a feladattal megbízott tanulók elkészülnek, megkeresik azo-
kat a társaikat, akik a többi csoportban foglalkoznak ugyanevvel a 
témával. A bemutatóra szánt anyagot közösen kell elkészíteniük. 
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jó, ha a feladatkijelölés és a bemutató között hosszabb idő telik el, 
mert a feladat meglehetősen időigényes. 
Az adott feltételeken múlik, hogy milyen szemléltetéssel történik 
a prezentáció. Elképzelhető, hogy poszterek készülnek, és ezekből 
az osztályban kiállítás is berendezhető. Lehet, hogy írásvetítőn ke-
rülnek bemutatásra a vázlatok, képek, de lehet, hogy számítógép 
(laptop) is rendelkezésre áll, és Power point bemutató keretében 
történik a prezentáció.
Elképzelhető, hogy azokból a tanulókból, akiknek nem jut más fel-
adat, vagy akik nem szívesen kapcsolódnak be egyik csoport mun-
kájába sem egy olyan brigád szerveződik, amelyik gondoskodik a  
szükséges technikai feltételekhez. Ehhez azonban idejekorán ösz-
sze kell gyűjteniük az igényeket.
A tanár mindvégig ott van a háttérben, segít ha szükséges. Az órát 
megelőzően azonban ki kell jelölnie egy határozott időpontot, ami-
kor a bemutatóra szánt anyag készenléti állapotát ellenőrzi. 

Minta a munkamegosztást nyilvántartó táblázatra (minden mun-
kaforma és téma megtartása esetében): 

Munkacsopor-
tok

Témák

live 8 Cunami Katrina  
hurrikán

Tiszai  
árvíz

Kutatók

Hírelemzők

Szervezők

Plakátkészítők

(Technikai 
brigád)






