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Ki vagy te? 
Kultúrák találkozása a népvándorlás korában 

 
 
 

Kompetenciaterület:  
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

 
 
 

9. évfolyam 
 
 

Programcsomag:  
Polgár a demokráciában 

 
 

A modul szerzői: Erdei Erika, Kabdebó Ferenc, Ur Anita  
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 14-15 évesek 
Ajánlott időkeret 2 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Identitásunk értelmezése, felkutatása, felvállalása családban, közvetlen környezetünkben. Cselekvéseink, 

szokásaink, gesztusaink identitásbeli magyarázatainak megismerése. 
A modul témái, tartalma Témák: 

Identitás – család, közösség; kultúra – multikulturalitás, népcsoportok 
Tartalom: 
Családi, rokoni kapcsolatok ábrázolása családfa segítségével. A népcsoportok találkozása a népvándorlás 
idején 

Megelőző tapasztalat Az antik római társadalom, életforma felbomlása, változása; népek Európában a Római Birodalom határain 
túl a IV. században 

Ajánlott továbbhaladási irány A Róma Birodalom felbomlásának külső és belső tényezői, gazdasági, társadalmi, politikai előzményei és 
következményei 

A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: identitás, önállóság 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: problémakezelés 
Társas kompetenciák: szociális érzékenység 

NAT-hoz: Ember és társadalom; Magyar nyelv és irodalom; Művészetek  
Tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom; rajz; etika 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Európából jöttünk; Nemzetségek nemzete 
Támogató rendszer dr. Szegfű László: Címertan röviden. Szeged, 2003 
 
 
Módszertani ajánlás 
  
A modul megszakítás nélküli feldolgozása ajánlott. Ha ez nem lehetséges, akkor a jelzett helyen lehet bontani. A terem elrendezése adjon 
lehetőséget a csoportmunkára is.  

Ha használjuk, akkor a népvándorlási játék kellékeit (D4) lehetőleg már előzetesen gyűjtsük össze. 
 
A modul mellékletei 
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Tanári segédletek 
 
P1 – A szóhálóban előforduló lehetséges fogalmak 
P2 – Kinyomtatható címerek  
P3 – Megoldókulcs: A népcsoportok nevei helyes sorrendben 
 
Tanulói segédletek 
 
Eszközök: írólapok, íróeszközök, rajzeszközök (zsírkréta, színes filc), Blue tack, történelemkönyvek, atlaszok – tanulónként.  
Kellékek: textilek, sálak, övek, csatok, kardok, íjak, nyilak, botok, sminkkészlet. 
 
D1 – Címertan röviden (szöveg) 
Csoportonként 1 példány. 
 
D2 – Népkártyák  
Népenként 5 példány szükséges.  
 
D3 – Számkártyák a feladatkiosztáshoz  
 
D4 – Egymás mellett élünk. Egymás ellen élünk? (feladatleírás)  
Csoportonként 1 példány. 
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