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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 Amit már tudhatunk

A A tanulók párokat alakítanak, és közösen leírják, 
hogy mi mindent tudnak a D1 feladatlapon 
felsorolt nemzetközi szervezetekrôl.

10 perc

Elôzetes ismeretek 
felidézése 

Együttmûködés 

Páros munka – 
feladatlap kitöltése

D1 (Feladatlap) 

B Két-két szomszédos párból kiscsoportok alakul-
nak, és megbeszélik, hogy milyen nemzetközi 
szervezeteket ismernek. A lejegyzett gondolatokat 
a szóvivôk ismertetik.

10 perc

Elôzetes ismeretek 
felidézése

Véleményalkotás
Együttmûködés

Csoportmunka – 
kerekasztal 

Papír, írószer
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Az ENSZ és intézményei

A A tanulók az elôzôleg kialakult csoportokban 
dolgoznak tovább. Egy csomagolópapírra halmaz-
ábrát készítenek – az ENSZ intézményeit és 
szakosított szerveit bemutató szövegek alapján 
(D2, D3) úgy, hogy az ábra kifejezze az szervezetek 
egymáshoz való viszonyát, és jelezze a fô 
feladataikat is.
Végül az ábrákat felteszik a falra, és a csoportok 
összehasonlítják a munkáikat.

35 perc

Új ismeretek szerzése 
szövegek alapján

Szövegértés
Lényegkiemelés
Rendszerezés
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
kerekasztal

Frontális munka –  
az elkészült ábrák 
összehasonlítása 

D2 (Szöveg)
D3 (Szöveg)

Csomagolópapír 
Színes filctollak 
Ragasztógyurma

P1 (Háttér-
információk)

B A csoportok leírást kapnak az ENSZ-rôl és intéz-
ményeirôl, s mellé halmazábrát, amelyen az 
intézmények és szervezetek összekeverve szere-
pelnek. A feladatuk egy valódi viszonyokat 
tükrözô halmazábra rajzolása a csomagolópapírra, 
amit aztán a szövegekbôl kiemelt információkkal 
egészítenek ki. 
Végül mindegyik ábra felkerül a falra, és a csopor-
tok összehasonlítják a munkáikat.

35 perc

Az új ismeretek 
rendszerezése

Szövegértés
Rendszeralkotás
Ábrázolási készség

Csoportmunka – 
kerekasztal és közös 
ábrakészítés 

D2 (Szöveg)
D3 (Szöveg)
D4 (Halmazábra) 

Csomagolópapír 
Színes filctollak 
Ragasztógyurma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Egy új információ

A A csoportok kiválasztanak maguknak egyet  
a megismert intézmények közül úgy, hogy minden 
csoport más témával foglalkozzon. 
Ezután átmennek az iskolai könyvtárba, és keres-
nek a csoport létszámának megfelelô mennyiségû 
érdekes új információt a kiválasztott intézmény 
munkájához kapcsolódóan. Felírják ezeket egy-
egy papírra, és az osztályba visszatérve, kiragaszt-
ják azokat a falra. Aki már végzett a munkájával, 
megnézi a mások által készített információs 
anyagokat.

25 perc

Az önálló 
információszerzés 
gyakorlása

Adatkezelés
Együttmûködés

Csoportmunka – 
önálló 
információkeresés 

Iskolai könyvtár 
lexikonokkal

Papír, írószer 
Ragasztógyurma

B Hasonló módon való témaválasztás után, a felada-
tot a számítógépes teremben, az internet segít-
ségével végzik el a diákok. A megszerzett érdekes 
információkat szerkesztett és formázott lapok 
formájában nyomtatják ki, és a lapjait minden 
csoport kiragasztja a tanterem falára. Aki már 
végzett a munkájával, megnézi a mások által 
készített információs anyagokat.

25 perc

Az önálló 
információszerzés 
gyakorlása

Adatkezelés
Együttmûködés

Csoportmunka – 
önálló 
információkeresés

Iskolai gépterem 
internetes 
számítógépekkel, 
nyomtatóval 

Papír
Ragasztógyurma 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Amit még nem tudtam eddig…

A Miután végigolvasták az új információkat, minden 
diák kiemel valamit, amit eddig nem tudott, és 
amit most ismert meg társai információs 
anyagaiból.

10 perc

Összefüggések keresése, 
önálló gondolkodás

Önreflexió 

Frontális munka – 
szóforgó 

III/a Mire jó, miért jó?

A A tanulók körbe ülnek, és arról beszélgetnek,  
hogy milyen elônyökkel járhat a világ számára  
a nemzetközi szervezetek létezése. 

10 perc

Önálló gondolkodás  
a témáról

Véleményalkotás 

Frontális munka – 
beszélgetô kör 
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Háttér-információk

Az ENSZ megalakulása

Az ENSZ létrejöttének körülményeit a második világháború utáni 
nehéz helyzet befolyásolta. Igen sok megoldásra váró feladat tette 
szükségessé a nemzetközi együttmûködést, és különbözô intézmé-
nyek, szerveztek létrehozását. Az ENSZ elôzménye a Népszövet-
ség megalakulása volt, a háború utáni együttmûködés igénye és 
keretei már korábban felmerültek, még a háború befejezése elôtt. A 
késôbb létrejövô szervezet elôször a Washingtoni konferencián ki-
adott ún. „Egyesült Nemzetek Nyilatkozata” néven szerepelt elôször. 
Ezen a konferencián a négy nagyhatalom – Egyesült Államok, Egye-
sült Királyság, Szovjetunió és Kína mellett még 22 másik ország is 
képviseltette magát. Konkrétan még nem határozták meg a háború 
utáni együttmûködés formáit és a szervezet pontos feladatait, de 
egyetértettek abban, hogy a nemzetközi békét kell szolgálnia. 

Az ENSZ 1945-ben alakult meg az Egyesült Nemzetek Konferen-
ciáján San Franciscoban, ötven állam részvételével. Az eltérô néze-
teket valló két részre szakadó keleti és nyugati világ azonban nem 
tudott megegyezni sok fontos kérdésben, ezért az ENSZ jóformán 
mûködésképtelen volt hosszú évekig. Ez csak a két világ egymáshoz 
való közelítésével, az 1990-es évektôl változott meg. Ma 185 tagál-
lama van, és ezek valóban együttmûködésre törekszenek az ENSZ 
céljainak megvalósításának érdekében: a nemzetek együttmûkö-
dése, a béke és biztonság biztosítása a világban, az emberi jogok, 
szabadságjogok tiszteletben tartása.

Forrás: Blahó András – Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek  
és intézmények. 169–173. o.
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Tomory Ibolya és Binder Mátyás



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-18 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja A globális kereskedelmi kapcsolatok általános jellemzôinek érzékeltetése a csoki útjának nyomon követése 
révén, és a méltányos kereskedelem gondolatának megalapozása a tanulókban.

A modul tartalma Témái: 
konfliktus: érdekellentét, verseny; életmód: életminôség; globalizáció: világgazdaság, világproblémák.

A csokoládé alapanyaga, a kakaóbab. A világ legfontosabb kakaótermelô országai. Mekkora utat tesz meg  
a kakaó, amíg elér hozzánk? Milyen megélhetést biztosít a mi fogyasztásunk a kakaó termelôinek?  
A méltányos kereskedelem fogalma. 

Megelőző tapasztalat Külföldrôl, távoli országokból származó árucikkek, élelmiszerek ismerete.

Ajánlott továbbhaladási irány A méltányos kereskedelem formáival való ismerkedés

A kompetenciafejlesztés fókuszai A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információk rendszerezése, információfeldolgozás, 
problémaazonosítás
Társas kompetenciák: együttmûködés, szolidaritás

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Földünk és környezetünk, Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: földrajz, társadalomismeret 

Modulokhoz: Vásárlás tudatosan (szka208_41), Új Eldorado (szka208_34), Kívülrôl vagy belülrôl? (szka210_34), 
Életben maradni (szka210_52), A nepáli loktapapír-program (szka210_27), Méltányos kereskedelem (szka211_16)

Támogató rendszer Susan Fontain: Education for Development, UNICEF – Hodder &Stoughton, New York, 1995
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul feldolgozásához kettôs órára van szükség, amelyben helyet 
kap egy könyvtárban vagy számítógépes teremben végzett önálló 
kutatási feladat is. Ha ez valami miatt nem oldható meg, a méltá-
nyos kereskedelem témájával kapcsolatban az internetrôl letöltött 
és kinyomtatott anyagokat vigyünk be az órára, és a témát elôkészí-
tendô ezeket osszuk ki a diákoknak. 

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Háttér-információk a csokoládégyártásról 
P2 Háttér-információk a kakaótermelô országokról 
P3 Kivetíthetô képek a kakaófáról, a termésérôl és a termelôkrôl

Tanulói segédletek

D1  Tudod-e… honnan érkezik a kakaó? Interjúlap, amit az  
A változat esetén minden tanulónak meg kell kapnia.  

D2  Kakaótermelô országok. Kártyák. A B változat esetén 
használjuk, és minden kártyából egy darabra van szükség. 

D3  Áruk és árak. Szöveg és feladat. A segédlet az A változathoz 
tartozik, és ez esetben minden diák számára le kell másolni. 

D4  Forró csoki. Szöveg és feladat. A segédlet a B változathoz 
tartozik, és ez esetben minden diák számára le kell másolni.
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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 A csokoládé

A A tanulók a hozzájuk legközelebb ülôvel párban 
megbeszélik a következô kérdéseket: Ki milyen 
csokoládémárkákat ismer? Kinek mik a kedvencei? 
Tudják-e, hogy mibôl készül a csokoládé? Közösen 
rögzítik a gondolataikat. Az osztály összegyûjti, 
hogy milyen márkák fordultak elô a páros 
beszélgetésekben, és rögzítik, hogy mibôl készül  
a csokoládé. 

10 perc

Ráhangolódás a témára 
és elôzetes ismeretek 
elôhívása

Szóbeli kommunikáció 

Páros munka – 
beszélgetés 

Papír, írószer P1 (Háttér-
információk)

B A szomszédos párok dolgoznak együtt. Közösen 
átgondolják, hogy szerintük mibôl és hogyan 
készül a csokoládé. Vajon mi az alapanyaga? 
Közösen kitalálnak egy „házi” csokoládéreceptet.
Elôzetes ismereteik és fantáziájuk alapján 
dolgozva, elkészítenek egy ezt reklámozó plakátot.
A plakátokat felteszik egymás mellé a falra.

10 perc

Ráhangolódás a témára 
és elôzetes ismeretek 
elôhívása

Szóbeli kommunikáció 
Közös alkotás 

Csoportmunka – 
recepttervezés és 
plakátkészítés 

Rajzlap
Zsírkréták
Filctollak
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 Tudod-e?

A A tanulók, kezükben a D1 jegyzetlappal körbe 
járnak, és válaszokat gyûjtenek társaiktól. Ezután 
véletlenszerûen hat csoportot alakítanak, és 
összegzik a kapott válaszokat. 
A szóvivôk ismertetik az eredményt, majd az 
osztály közösen megbeszéli, hogy a valóságban 
mely országok adják a világ kakaótermelésének 
nagy részét. A tanár pedig képeket vetít, hogy  
a diákok lássák, milyen a kakaófa és termése. 

20 perc

Meglévô tudáselemek 
összegyûjtése és 
kiegészítése 

Kommunikáció
Rendszerezés 

Egyéni 
információgyûjtés 

Csoportmunka – 
a kapott információk 
összesítése 

Frontális munka – 
vetítés és beszélgetés 

D1 (Jegyzetlap) P2 (Háttér-
információk)
P3 (Kivetíthetô 
képek)

B A tanulók hat csoportot alkotnak. A földrajzi 
térképen megkeresik a kakaótermelô országokat. 
Minden csoport húz egy országkártyát, és meg-
próbálják kiszámítani, milyen hosszú útvonalon, 
hány országon keresztül érkezik hozzánk onnan  
a kakaó. A szóvivôk ismertetik a csoport munká-
jának eredményét. A tanár pedig képeket vetít  
a kakaófákról, a termésérôl és a termelôkrôl.

20 perc

Új ismeretek szerzése 

Térbeli tájékozódás
Térképhasználat 
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
tájékozódás a 
térképen és mérések 
elvégzése 

Frontális munka – 
vetítés és beszélgetés

D2 (Ország-
kártyák)

P3 (Kivetíthetô 
képek)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b A csoki útja

AB A tanulók öntapadós cédulák és színes fonalak 
segítségével összekötik a világtérképen 
Magyarországot azokkal az országokkal, 
amelyeket a kakaótermelés fô központjaiként 
azonosítottak a D2 vagy a P2 melléklet alapján.

5 perc

A kakaótermelô 
országok távolságának 
vizuális érzékeltetése

Térbeli tájékozódás
Összehangolt munka

Egész csoportos 
gyakorlat 

Fali világtérkép 

Öntapadós 
cédulák
Színes fonalak 

II/c A csoki útja 

A A tanulók a D3 szöveg önálló elolvasását követôen 
leírnak egy-egy gondolatot arra vonatkozóan, hogy 
milyen módon járulhatnánk hozzá ahhoz, hogy  
a kakaótermelô országok szegény munkásai több 
pénzt kaphassanak a terményeikért. A csoport 
tagjai megbeszélik az egyéni ötleteket, és 
kiválasztják közülük a leginkább reálisnak tûnôt, 
és részleteiben is átgondolják azt. A szóvivôk 
megosztják gondolataikat a többiekkel. 

20 perc

A globális problémák 
megoldásán való közös 
gondolkodás 

Empátia
Problémamegoldás 
Együttmûködés 

Egyéni 
szövegfeldolgozás 

Csoportmunka – 
ötletbörze és 
kerekasztal 

D3 (Szöveg  
és feladat)

Papír, írószer 

B Minden tanuló elolvassa a D4 melléklet cikkét.  
A csoportoknak az a feladata, hogy készítsenek 
egy ábrát, amelyek bemutatják, milyen hatással 
van egy elefántcsontparti lakos életére, ha mi 
veszünk egy csokoládét? Az elkészült ábrák 
felkerülnek a falra és a diákok megnézik egymás 
munkáját.

20 perc

Globális összefüggések 
keresése 

Empátia
Problémamegoldás 
Együttmûködés

Egyéni olvasás

Csoportmunka – 
közös ábrakészítés 

D4 (Forró csoki)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Visszapillantás

AB A tanár felírja a következô fogalmakat a táblára: 
kölcsönös függés, érdek, együttmûködés, 
méltányosság.
Minden tanuló mond egy mondatot a kakaó 
világkereskedelmérôl úgy, hogy valamelyik 
kifejezést beleszövi a gondolatába. 

5 perc

Az eddigi tapasztalatok 
összegzése 

Szintetizáló képesség
Szóbeli kifejezôkészség

Egész csoportos 
gyakorlat – szóforgó 

III/b Nézz utána! 

AB A tanulók átmennek az iskolai könyvtárba vagy  
a számítógépterembe, és korábbi csoportjukban 
maradva utána néznek annak, mit jelent a méltá-
nyos kereskedelem (Fair Trade) fogalma. 
Igyekeznek a rendelkezésre álló idô alatt minél 
több mindent megtudni. A megszerzett informá-
ciókat vázlat formájában rendszerezik. Az osztály-
ba visszatérve megosztják egymással új tudásukat.

25 perc

Új ismeretek szerzése 

Információkezelés
Környezettudatosság
Felelôsségérzet
Empátia
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
információkeresés és 
vázlatkészítés

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

Iskolai könyvtár 
vagy számítógép-
terem

III/c Gondold tovább!

AB A tanulók azt a házi feladatot kapják, hogy 
nézzenek utána, milyen termékek tesznek meg  
a kakaóhoz hasonlóan hosszú utat, amíg eljutnak 
hozzánk. 

5 perc

A vizsgált téma 
kitágítása 

Információszerzés 

Egyéni tájékozódás Földrajzi térkép
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Háttér-információk

A csokoládégyártás folyamata, a kakaóbabtól a Milka csokoládéig

A kakaófa – amely az egyenlítônél érzi jól magát 
A kakaófa a világ legrégebbi kultúrnövényei közé tartozik, és ere-
detileg Mexikóból származik. Latin neve: Theobroma. A nehéz ta-
lajt, az egyenletes meleget és a magas talajnedvességet, valamint a 
magas páratartalmat kedveli. Ezek a feltételek elsôsorban az Egyen-
lítô menti országokban adottak, így pl. a nyugat-afrikai Elefánt-
csontparton is. A Taloca, a Kraft Foods egyik leányvállalata is innen 
szerzi be a híres Milka csokoládéhoz szükséges kakaót. A Taloca 
munkatársai csak a legjobb minôséget keresik, melyet a különbözô 
exportôröknél a helyszínen személyesen is megvizsgálnak, mielôtt 
bárkivel is üzletet kötnének. 

Napfény és esô
A kakaófák a trópusi klímát kedvelve, 350 kilométerre a tengerpart-
tól az ország belseje felé haladva nônek, ahol szinte egész évben 25 
fok meleg van, és szinte egész idô alatt esik az esô – éves szinten kb. 
1 800 mm csapadékot mérnek. A hagyományos kakaófák általában 
8-12 m magasra nônek meg. A hibridfák (keresztezések), melyek a 
80-as évek óta Elefántcsontparton is jelen vannak, kb. 2,5-3 m 
magasra nônek, és egymáshoz elég közel vannak ültetve. 

18 évesen a virágzás csúcsán
Három év elteltével a kakaófa eléri az 1-1,5 m magasságot, és meg-
hozza elsô gyümölcsét. Az elsô rendes termési ciklusba a fákat 7-8 

év elteltével integrálják, termési potenciáljuk 12-18 évesen fejôdik 
ki teljes egészében. Akár egy 100 éves kakaófa is hozhat még gyü-
mölcsöt, de manapság már általában 20 évenként ültetik ôket újra.

A kakaófa levelei nagyok, virágai fehér-vörös színûek, és az egész 
fát beborítják, azaz a fa törzsén is nônek. A fa gyümölcse viszont 
csak közvetlenül a törzsön, vagy a törzshöz közeli erôs ágakon nô. 
A sárga, vagy vörösesbarna ovális alakú kakaógyümölcs kb. 25 cm 
hosszú és kb. 10 cm átmérôjû. Alakja sárgadinnyére hasonlít. Belsejé-
ben öt sorban, 25-50 db fehér bab alakú mag, a késôbbi nyers kakaó 
nô. Ez a mag, a fajtától függôen, 45-60%-ban zsiradékból, 14-18%-
ban fehérjébôl, 6-10%-ban keményítôbôl, 1-3% arányban serkentô 
hatású theobrominból és nagyon kevés koffeinbôl áll. A kakaófa a 
legtermékenyebb idôszakban, általában 6 hetenként, 40-50 db 
gyümölcsöt terem.

Kakaószüret ugyanúgy, mint 500 évvel ezelôtt 
Elefántcsontparton – ahol a Taloca munkatársai a Milka csokoládé-
hoz szükséges kakaót beszerzik – kétszer szüretelik a kakaót egy 
évben: egyrészt a fôszüreti szezonban, mely októbertôl áprilisig 
tart, másrészt a májustól szeptemberig tartó utószüretben. Általá-
ban a termés 75%-a a fôszüretbôl és 25%-a az utószüretbôl szárma-
zik. A Taloca csakis a fôszüret legjobb kakaóbabjait vásárolja fel. A 
virágzástól a kakaó gyümölcs beéréséig 175 nap telik el. A januári 
és februári száraz idôszak vegetatív pihenést jelent a kakaófának. 

A hagyományos fák érett gyümölcse sárga, a keresztezetteké vörös 
színû lesz. Ekkor kezdôdhet a szüret: hosszú botokkal vagy kések-
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kel a kakaóhüvelyeket levágják a törzsrôl, vagy a vastag ágakról, 
majd begyûjtik, és egy ügyes mozdulattal felhasítják ôket. A csont-
héjból kézzel eltávolítják az édes gyümölcshúsban megülô mago-
kat, melyeket banánlevelekre terítenek ki, majd lefednek. 

A fermentáció folyamata
A fermentáció, vagyis az erjedés folyamata következik, melynek az 
elefántcsontparti földmûvelôk a nagy „mûvészei”. A kakaó ízét és 
zsírtartalmát nagyban befolyásolja a gondos elôkészítés, a babok 
forgatása és az idôjárástól függôen különösen az, hogy meddig tart 
az erjedés folyamata. 

A fermentáció ideje alatt a babok megszabadulnak az édes fehér 
gyümölcsmasszától, és sötét színûvé válnak. Az elefántcsontparti 
földmûvelôk kb. öt napon át fermentálják a kakaóbabokat, mielôtt 
nekilátnának a kiszárításukhoz. 

A fermentált kakaóbabok kiszárítása nem árnyékos helyen törté-
nik, hanem általában a falu központjában teszik ki ôket a napra. Ha 
mind megszáradt, zsákokba csomagolják, és készen állnak az elszál-
lításra. 

Kakaó – elôkészületek a csokigyártáshoz
A híres lila csomagolású Milka csokoládé legfontosabb összetevôi 
az Elefántcsontpartról származó kakaó, alpesi tej, és cukor. Legfon-
tosabb szerepet a kakaó játszik, melyet a további feldolgozás elôtt, 
a csokimasszában dolgoznak fel.

Több percen át pörkölik 
A nyugat-afrikai Elefántcsontpartról a nyers kakaóbabok hajóval 
Amszterdamba vagy Hamburgba érkeznek, majd onnan vasúton 
szállítják tovább a csokoládégyárba, ahol elôször is megtisztítják 
ôket. Ezután a babokat egy elôre meghatározott szárazsági fok eléré-

séig – a nedvességtartalomtól függôen – néhány percen át pörkölik, 
amitôl kibontakozik a kakaó tipikus íze. Végül a kakaóbabokat fel-
törik, és a pörköléstôl már meglazult héjakat kifújással eltávolítják. 

54%-os kakaóvaj 
A héj eltávolítása után a babokat megtisztítják az idegen anyagok-
tól és héjmaradványoktól is. Az így keletkezett kakaótöretet még 
egyszer hôkezelésnek vetik alá, hogy így eltávolítsák az esetlege-
sen megmaradó káros mikrobiológiai szennyezôdéseket is. Ezek 
után az ôrlés következik: ekkor a kakaóbabból kiválik a zsiradék, 
mely a kakaóban 54%-ban van jelen. Végül egy sötétbarna folyé-
kony kakaómassza keletkezik, melybôl nagy nyomás alatt kisaj-
tolják a sárgás színû tiszta kakaóvajat. A kakaóvaj a világon az egyik 
legdrágább növényi zsiradék, és a csokoládégyártáson kívül csakis 
kozmetikumok készítéséhez használják még. A megmaradt „kakaó-
pogácsából” kakaóport gyártanak. 

A folyékony kakaóvajat vagy olyan tartályokba töltik, ami a Kraft 
Foods egyéb telephelyeit látja el, vagy olyan gépekbe kerül, ame-
lyek a csokimasszát tovább finomítják. A kakaóvaj mellett a csoki-
massza nagyon sok alpesi tejet, cukrot és kis mennyiségben más 
anyagokat is tartalmaz. 

A csokimassza a gyárakba kerül… 
A finomított, folyékony csokimassza útja az alufóliába és lila papír-
ba történô csomagolásig még igen hosszú. A körülményes és jól 
kigondolt gyártási folyamat következtében a Milka csoki megkapja 
azt a finom olvadó, lágy jellegét, ami miatt a világ egyik legked-
veltebb csokoládéjává vált. 

Finomítás hengereléssel és konsolással 
Kakaóvajból, kakaómasszából, tejbôl és cukorból az elektromos 
vezérlésû adagoló berendezés jól átgyúrt csokoládémasszát kever, 
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mely elôször egy hengeres aprító berendezésen megy át. Itt egészen 
pontosan néhány ezrelék milliméter pontossággal be tudják állí-
tani, hogy mennyire finomra törjön össze a csokoládé. „Ha túl nagy 
darabokra aprítjuk a csokoládét, akkor lehet érezni a szemcséket” 
– jelzi a Milka gyár egyik szakembere. „Az ugyanis olyan érzés len-
ne, mintha homok kerülne a szánkba.” Ezért a csokoládé-részecské-
ket a lehetô legfinomabbra törik össze a henger segítségével. Végül 
az úgynevezett konsolási folyamat teszi a csokoládét igazán finom-
ra törtté és „gyengéden olvadóvá”, melynek során keverô- és daráló-
gépekkel tovább tökéletesítik a masszát. Ez a folyamat akár több 
órát is igénybe vehet. Legvégül a táblázógépbe töltik a masszát.

Kristályosodás
A további feldolgozás elôtt a csokoládét egymás után többször is 
melegítik, majd újból lehûtik. „Ezt azért tesszük, hogy bizonyos sta-
bil kristályokat képezzünk”– magyarázza a szakember. Ha ez meg-
történt, a csokoládét öntôformákba adagolják, ahol a 100 grammos 
táblás Milka csokikat elôformázzák. Vibrációk segítik a csokoládé 
egyenletes eloszlását, valamint a légbuborékok eltávolítását. A kihû-
lés következtében a csokoládé szilárddá válik. Az öntôformát meg-
fordítják, így a csokoládé egy szállítószalagra esik. A fent említett 
kristályok segítségével a táblák könnyebben kiesnek a formából. 

Automata csomagolás
A szállítószalagok segítségével a csokoládé az automata csomagoló-
gépekhez kerül, ahol elôször az alufólia, majd a híres lila papír – kü-
lönbözô nyelvezetû változata – kerül felhasználásra. A kartonba 
rakás, majd a raklapok elôkészítése úgyszintén automata módon 
történik, mielôtt a Milkát a csokoládéüzembôl Európa különbözô 
területeire kiszállítanák. 

Forrás: http://www.milka.hu 

P2 Háttér-információk  

Kakaótermelô országokról 

A kakaó a Dél- és Közép-Amerika trópusi esôerdôiben és Afrikában 
honos kakaófa – a Theobroma cacao – termésébôl, a kakaóbabból 
készül. A legfontosabb kakaótermelô országok a Ráktérítô és Bak-
térítô közötti övezetben találhatók: Nyugat-Afrika, Latin-Amerika, 
illetve Délkelet-Ázsia egyes országai.

Például: Elefántcsontpart, Ghána, Zanzibár (Tanzánia), Brazília, 
Malajzia, Ecuador.

P3  Kivetíthetô képek  
(külön mappában)

A kakaófáról, a termésrôl és a termelôkrôl
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A modul szerzôje:  
Kulcsárné Federmayer Katalin



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja A 2005. ôszi párizsi zavargások megidézése kapcsán felhívni a diákok figyelmét arra, hogy a diszkrimináció 
mindig robbanással fenyegetô helyzet, s a konstruktív megoldások keresése a társadalom valamennyi 
rétegének közös érdeke. 

A modul tartalma Témái:
identitás: család, hagyomány; kapcsolatok: szolidaritás, tolerancia; demokrácia: érdekérvényesítés; 
társadalom: politika, kisebbség, esélyegyenlôtlenség; társadalmi nyilvánosság: média, sajtó, közvélemény; 
konfliktus: szembefordulás a hatalommal, agresszió; kultúra: multikulturalitás, generációk

Az emigránsok asszimilációjának lehetôségei új hazájukban. A francia–arab konfliktus elemei. A 2005 ôszén 
kitört franciaországi zavargások eseményei. Az események értelmezése fiktív interjúk keretében. Konstruktív 
megoldási javaslatok. A tapasztalatok értékelése hazai nézôpontból. 

Megelőző tapasztalat Az európai multikulturális társadalmak kialakulása

Ajánlott továbbhaladási irány Multikulturális társadalmak problémáinak vizsgálata

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: identitás
Önszabályozás: érzelmek kezelése, tolerancia
A szociális kompetenciához szükséges kognitív készségek: információfeldolgozás, problémaazonosítás, 
kritikai gondolkodás
Társas kompetenciák: empátia, konfliktuskezelés
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: történelem, földrajz

Modulokhoz: Kultúrák találkozása (szkac209_06)
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Mivel jellegzetesen jelenismereti kérdésrôl van szó, elképzelhetô, 
hogy a téma tárgyalásának idején nem éppen az e modulban felvá-
zolt párizsi események lesznek a figyelem fókuszában. Hasonló 
módon feldolgozható azonban más éppen az adott idôpontban adó-
dó aktuális téma is. Sajnos a kérdés különféle vetületei (az asszimi-
láció gondjai, a mobilitás lelassulása, az idegengyûlölet, a multikul-
turalitás szaporodó feszültségei) még hosszú ideig aktuálisak ma-
radnak. 

Mivel elsô látásra úgy tûnhet, nagyon távol áll a magyar valóságtól, 
tehát a gyerekektôl mindaz, ami Párizsban történt, feltételezhetô, a 
beleélés segíthet abban, hogy a téma közelebb kerüljön hozzájuk. 
Ezért lényeges, hogy érzelmileg is megérintsük a diákokat, és fel-
hívjuk a figyelmet a probléma bennünket is érintô súlyára. Mi is 
ismerünk olyan csoportokat/személyeket, akik hasonló helyzetben 
élnek, mint a párizsi külvárosok lakói, akikkel szemben a többség 
hasonlóképpen kirekesztô. Talán jobb is, ha nem mondatik ki ez a 
hasonlóság, hadd éljék meg ôszintén, a beléjük nevelt sztereotípiák 
kiiktatásával a kisebbség-többség, a másság konfliktusát.

A téma feldolgozására 2 x 45 percet terveztünk. Vigyázzunk arra, 
hogy az érzelmeket, indulatokat (esetleg) felkavaró részfeladatoknál 
csak annyi idôre torpanjunk meg, amennyire ez – érzelmi, intellek-
tuális okoknál fogva – feltétlenül szükséges. A feldolgozást jórészt 
csoportmunka keretében érdemes elvégezni. Ennek az eljárásnak 
a hatékonyságát, intimitását növeli, ha sikerül megbontani a terem 
térbeli egységét. A feladatok kiadásánál gondoljuk végig, hogy 
„személyre szabottan,” vagy épp ellenkezôleg, a véletlenre hagyat-
kozva osztjuk-e ki a szerepeket.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Háttér-információk a francia-arab konfliktus eredetérôl
P2 Kérdések az asszimilációról folytatott beszélgetéshez
P3 A párizsi események rövid krónikája (2005)
P4 Kivetíthetô képek (külön mappában). A párizsi eseményekrôl 
P5 Az interjú szabályai
P6  Háttérolvasmány. Ligeti György: A kritikátlan zsörtölôdés lángjai 

– a franciaországi zavargások margójára

Tanulói segédletek

D1  Cikkrészletek. A két lapot annyi példányban kell lemásolni, 
ahány csoport dolgozik az osztályban, és részekre vágva kell 
odaadni nekik. 

 
D2  Megoldási javaslatok. Kártyák. A lapot annyi példányban kell 

lemásolni, ahány csoport van, és szétvágva kell odaadni neki. 
Egy szétvágatlan összesítô lapra a tanárnak is szüksége lesz. 
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MODULVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Elôzetes feladat

A Néhány önként vállalkozó tanuló információkat 
gyûjt a szüleitôl külföldön élô ismerôsök, barátok, 
rokonok, illetve az ô leszármazottaik sorsáról. 
Különösen azt rögzítik, hogy miként változott meg 
az országot elhagyó emberek mindennapi élete új, 
választott hazájukban.

Az asszimilációs 
lehetôségekkel 
kapcsolatos információk 
gyûjtése

Szóbeli kommunikáció 

Egyéni interjúk 
készítése

I/a A francia–arab konfliktus felvázolása

A A tanár megkérdezi a tanulókat, hogy mit tudnak 
a francia-arab konfliktusról. Ezt követôen a P1 
melléklet alapján támpontokat ad nekik az ellentét 
megértéséhez. Ennek során tisztázzák a következô 
fogalmakat is: emigráns, muzulmán, olajválság, 
asszimiláció. Végül a térkép segítségével 
azonosítják a történetben érintett volt francia 
gyarmatokat.

10 perc

A modul kontextusának 
felvázolása és néhány 
fogalom értelmezése 

Összefüggéslátás
Tájékozódás térben  
és idôben 
Térképhasználat

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

Történelmi és 
földrajzi falitérkép

P1 (Háttér-
információk)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/b Új élet egy új hazában

A Az erre elôzetesen vállalkozó tanulók elmondják, 
hogy milyen tapasztalatokról értesültek a szülôk-
kel folytatott beszélgetések keretében, majd az 
osztály arról beszélget, hogy vajon milyen 
lehetôségei vannak az asszimilációra a külföldrôl 
betelepülteknek. Mi mindentôl függ, hogy 
integrálódni tudnak-e új hazájuk társadalmába?

15 perc

Az emigráns és  
a befogadó ország 
viszonyának elemzése

Empátia
Kritikai gondolkodás
Szóbeli kommunikáció

Frontális munka – 
szóforgó és 
beszélgetés 

A tanulók által 
készített jegyzetek 

P2 (Kérdések)

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Párizsi események (2005)

A A tanulók 4-5 fôs csoportokat alakítanak. Minden 
csoport megkapja a D1 mellékletet, aminek részeit 
a tagok szétosztják egymás között. A szövegek 
egyéni elolvasása után mindenki leír a lapjára egy 
olyan kérdést, amivel folytatná a most olvasott 
interjúrészletet. Ezt követôen mindenki elmondja 
a társainak, hogy mirôl olvasott, és mit gondol arról. 
A kölcsönös tájékoztatás után új csoportok szerve-
zôdnek azok, akik ugyanazt a cikkrészletet kapták. 
Az azonos témával foglakozók felolvassák egymás-
nak az általuk megfogalmazott kérdéseket. A 
közösen tovább alakított interjúkérdéseket felírják 
egy-egy poszterre, amikkel majd a második órán 
fognak dolgozni.
(Itt az elsô 45 perc vége.)

20 perc

A vizsgált események 
egy-egy részletének jobb 
megismerése

Szövegértés
Szövegalkotás
Szóbeli kommunikáció 
Együttmûködés 

 

Csoportmunka – 
szakértôi mozaik

D1 (Interjú-
részletek) 



TANÁRI VIGYÁZÓ SZEMETEK PÁRIZSRA VESSÉTEK! – 10. ÉVFOLYAM  401

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Az események krónikája

A A tanár írásvetítôn kivetíti a párizsi események 
tényszerû krónikáját, amit közösen végig olvasnak 
a tanulók. Ezután megnézik az eseményekrôl 
készített hírügynökségi képekbôl összeállított 
válogatást. Mindenki megfogalmaz egy gondolatot, 
ami történetek kapcsán az eszébe jutott.

15 perc

Új ismeretek és 
benyomások szerzése

Befogadás
Reflexió 

Frontális munka – 
vetítés és szóforgó 

P3 (Krónika)
P4 (Kivetíthetô 
képek)

Laptop
Projektor

II/c Az események értelmezése

A Az elôzôleg megírt interjúkérdéseket tartalmazó 
poszterek felkerülnek a falra. Az osztály két részre 
oszlik. Az egyik tagjai lesznek a riporterek, a másik 
tagjai pedig a válaszolók. A tanár ismerteti a 
szabályokat. (P5)
A riporterek tetszés szerinti sorrendben tesznek 
fel kérdéseket. Választhatnak a listán szereplôk 
közül, de újat is fogalmazhatnak. A másik csoport 
tagjai pedig a megszólítottak szerepét magukra 
véve válaszolnak – a megismert tények alapján.

15 perc 

A megszerzett ismeretek 
szimulált helyzetekben 
való alkalmazása 

Empátia
Szóbeli kommunikáció 
Érvelés
Véleményalkotás 

Egész csoportos 
gyakorlat – 
interjúkészítés tanári 
moderálással 

A korábban 
készült poszterek 
a kérdésekkel 

Ragasztógyurma 

P5 (Szabályok)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Megoldási lehetôségek

A Mindkét nagy csoport 3-3 kisebbre oszlik, és 
megkapja a D3 melléklet javaslatkártyáit, amelyek 
gondolatai a Le Parisien címû újság 2006. novem-
ber 3-i számában jelentek meg. Értékelik az 
ötleteket, és sorba állítják azokat aszerint, hogy 
mennyire látszanak célra vezetônek a jövôbeni 
hasonló zavargások elkerülése szempontjából.  
A tanár egyenként felolvassa a gondolatokat, és  
a saját lapján összesíti, hogy melyik csoport 
listáján hányadik helyen szerepel az adott javaslat. 
Egy jól számoló diák gyorsan összegzi az adatokat, 
és ismerteti a többiekkel, hogy az osztály melyik 
három javaslatban látta a legtöbb lehetôséget. 

10 perc  

A konstruktív 
problémakezelés 
lehetôségeinek 
átgondolása

Szövegértés
Véleményalkotás
Rangsorolás
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
kerekasztal és közös 
döntéshozatal 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó és 
adatösszesítés 

D2 (Javaslatok)

III/b Tanulságok

A A foglalkozás végén az osztály arról beszélget, 
hogy vajon van-e a francia történetnek valamilyen 
tanulsága Magyarország számára. Ha a diákok 
maguk nem fogalmaznák meg, a tanár felveti  
a hazai szegényeknek sokszor a diszkrimináció 
miatt is kilátástalan helyzetének problémáját.  

5 perc

Hazai analógiák 
keresése és a francia 
események 
továbbgondolása

Kritikai gondolkodás
Szóbeli kommunikáció 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

P6 (Háttér-
olvasmány) 
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1  Háttér-információk

A francia-arab konfliktus eredete
(A bevezetô tanári magyarázat háttéranyaga)

Az algériai háború
A szálak az ötvenes évek végéhez nyúlnak vissza, mikor az utolsó 
Magreb (kelet-afrikai) gyarmat, Algéria is kirobbantotta szabad-
ságharcát. Ez a háború jobban fájt a franciáknak mint bármely más 
gyarmatuk elvesztése. Hosszú, kegyetlen harcok után 1964-ben 
kénytelenek beismerni a vereségüket. A békét követô napokban, 
hónapokban óriási tömegben költöznek haza a kint élô franciák, 
akiknek munkát, lakást kellett biztosítani. A hazatelepedés nem 
ment minden nehézség nélkül, hiszen sok esetben olyan családok 
jöttek „haza”, akiket már generációk óta semmilyen tényleges kap-
csolat nem fûzött az anyaországhoz, hiszen kint születtek, éltek.

Az olajválság hatása
Az újabb bonyodalmat a két ország, illetve térség kapcsolatában az 
olajválság okozta, mikor is a franciák – elkerülendô a költséges tech-
nológiai fejlesztést – felhívással fordultak a volt arab gyarmatok la-
kóihoz, hogy jöjjenek dolgozni Franciaországba. Reményeik szerint 
a beáramló olcsó munkaerô kihúzza az országot a válságból. Az 
arabok jöttek is nagy számban, a nagy gyárak pedig mohón beszip-
pantották a munkáskezeket. A férfiak után jöttek a nôk és a gyere-
kek. A baj akkor kezdôdött mikor kiderült, a válságot nem lehet 
ezzel a megoldással elkerülni, muszáj korszerûsíteni, ami új, ter-
melékenyebb gépsorok beállítását jelentette. Ennek következtében 

kevesebb ám kvalifikáltabb munkaerôre volt szükség, tehát a fran-
cia alkalmazottak lassacskán kiszorították az arabokat. Így szorul-
tak elôbb a munka világának, majd a társadalom peremére. 

Az arabok kiszorulnak a gettókba
A másik, elôre nem látott problémát az okozta, hogy az arab asszo-
nyok nem mentek el dolgozni, tehát a „külvilággal”, vagyis Francia-
országgal gyakorlatilag nem érintkeztek. Nem tanulták meg a nyel-
vet, nem vitték a gyerekeket orvoshoz stb. soha nem hagyták el a 
kerületüket, ahol már nem arabok árultak a boltokban. A családok 
belsô életét alapvetôen a nôk határozzák meg, bármennyire is a 
férfi keresete az egyetlen megélhetési forrása a családnak. Ennek 
oka a tradíciókban keresendô. Ez mindig is így volt a muzulmán 
családokban. A nôk konzervatívak, vallásosak – tehát a család is az.

A második, harmadik generáció
A két világ – kultúra közti töréspróba a gyerekek életében kelet-
kezett. Ôk francia iskolába járnak, megtanulják a nyelvet, franciák 
a haverok, Corneille-t, Racine-t tanulják az iskolában, viszont haza-
jôve a 10 emeletes házgyári házak lépcsôházban szúrják le a Rama-
damhoz nélkülözhetetlen birkát. Ebben a sajátos kulturális kettôs-
ségben, egyre nagyobb szegénységben, az arab gettókban bent 
rekedve növekedett az ifjúság, született meg a második, sôt, a har-
madik generáció anélkül, hogy valamerre is elbillent volna a kul-
turális, érzelmi identitástudatuk. Gyakorlatilag sem ôk, sem az ál-
lam nem tudja megfogalmazni, kik is ôk. Francia állampolgárok, 
tehát az alkotmány értelmében semmilyen mutató alapján nem 
különböztethetôek meg az „igazi” franciáktól, ugyanakkor mégis 
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csak mások. Mások, mert arabok, tehát a bôrszínük, arcberende-
zésük stb. más, illetve mások mert arabul beszélnek, muzulmánok 
…és még folytathatnánk. Különösen kényes tehát a helyzetben, 
hogy egy szociális probléma (szegregáció, elszegényedés) egybe-
esik egy kulturális, etnikai mássággal.

A helyzet megoldhatatlannak tûnik
A gettókba szorult, javarészt munkanélküli bevándorlók számára 
gyakorlatilag lehetetlen a kitörés a társadalmi felemelkedés, amit a 
Szabadság, Egyenlôség, Testvériség országa természetesen nem 
ismerhet el, nézhet tétlenül. A reménytelenek tétlensége, ellustulá-
sa az egyik oldalon, míg a rossz lelkiismeret kényszermegoldásai a 
másik oldalon. Közben az indulatok, az elôítéletek izmosodnak. Ez 
a helyzet rémisztô táptalaja a szélsôségesen jobboldali demagógia 
számára. Bizonyíték: a legutóbbi elnökválasztáskor a franciák meg-
döbbenve vették észre az utolsó pillanatban, hogy majdnem egy 
szélsôjobboldali jelöltet szavaztak meg.

A szövevényes arab–francia ellentét brutálisan leegyszerûsített el-
lentétpárok formájában szokott megfogalmazódni: muzulmán– 
nem-muzulmán; szegény–gazdag; iskolázott–iskolázatlan.

P2 Kérdések az asszimilációról folytatott beszélgetéshez

•  Mi könnyítheti, illetve mi nehezítheti az asszimilációt egy idegen 
országban?

•  Mit tehet az egyén az asszimiláció sikeréért?
•  Hogyan segítheti az egyént ebben a társadalmi környezet? 
•  Hogyan lehet megôrizni a nemzeti identitás-tudatot külföldön?

P3 A párizsi események rövid krónikája (2005)

A krónika írásvetítô fóliára nyomtatható, és így ki lehet vetíteni a 
diákoknak. 

Október 27.
•  Az Észak-Keleten lévô Seine-Saint-Denis külvárosban fiatalok 

egy csoportja néhány autót felgyújt. A tettesek 13–18 éves gyere-
kek.

•  A következô napokban a gyújtogatás egyre nagyobb méreteket 
ölt és más külvárosokra is átterjed. Az elkövetôk továbbra is gyere-
kek, fiatalok akik Molotov-koktéllal gyújtogatnak autókat, bolto-
kat, iskolákat, kommunális létesítményeket.

November 2.
•  Jacques Chirac köztársasági elnök elôször szólal fel a parlament-

ben, ahol nyugalomra, összefogásra buzdítja a franciákat. A kor-
mány ez idáig gyakorlatilag semmit nem tett a zavargások elfoj-
tása érdekében.

•  A kemény fellépést Sarkozy belügyminiszter szorgalmazza (Sar-
kozy, aki pár héttel azelôtt, egy külvárosi konfliktusra reagálva 
csôcseléknek nevezte a randalírozó fiatalokat, akik ellen be kell 
vetni a vízágyút, hogy kitakarítsák az országot, Sarkozy, aki min-
dig is a bevándorlók elleni határozott fellépés szorgalmazásáról 
híresült el). A kormányfô (Villepin) nem nyilatkozik, illetve csak 
nyugalomra inti a lakosságot. 

•  A lakosság öntevékeny szervezkedésbe kezd, hogy az autókat, 
szemetes kukákat, a parkokat megvédje.

•  Tüntetések Párizsban a rend helyreállításáért.
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November 5.
•  Felröppen a hír, hogy a zavargások mögött szervezett muzulmán 

erôk lehetnek. Ezt többen cáfolják.

November 9.
•  Még mindig nem csitulnak a lázongások. Egyre több autó, épület 

esik a tûz martalékául. 3 halálos kimenetelû összetûzés robban ki 
a gyújtogató fiatalok és a lakosok között.

•  Sárközy kihirdeti a rendkívüli állapotot. A prefektúrák belátásuk 
szerint dönthetnek arról, hogy bevezetik-e a kijárási tilalmat. 
Több kerület él a lehetôséggel.  Felszólítja az illetékes intézmé-
nyeket, hogy a randalírozásért már elôbb is elitélt bevándorlókat 
utasítsák ki az országból. Ez az intézkedés 120 fiatalt érint.

•  Közben vidékre is átterjed a felkelés
•  Németországban, Belgiumban néhány autót felgyújtanak, ám az 

események nem harapódznak el.

November 17.
•  A város lassan elcsendesedik.
•  Végsô mérleg: 8400 felgyújtott kocsi, 2 652 fiatal elôzetes letartóz-

tatásban 

P4  Kivetíthetô képek  
(külön mappában)

A párizsi eseményekrôl 

P5 Az interjú szabályai

•  EGY RIPORTER EGYSZERRE CSAK EGY KÉRDÉST TEHET FEL,
•  A VÁLASZADÓ A MÁSIK CSOPORTBÓL KERÜL KI, 
•  AZ SZÓLALHAT MEG, AKI JELENTKEZIK, 
•  A MEGSZÓLALÓKAT NEM SZABAD MINÔSÍTENI,
•  HA A VÁLASZADÓK CSOPORTJÁBÓL SENKI SEM TUD VÁLA-

SZOLNI, A RIPORTEREK EGYIKE IS MEGADHATJA A FELE-
LETET, 

•  VÉGSÔ ESETBEN A KÉRDÉS FELTEVÔJE AD VÁLASZT.

P6 Háttérolvasmány

Ligeti György A kritikátlan zsörtölôdés lángjai – a franciaországi 
zavargások margójára (részletek)

Mi történik Párizsban?
Nem tudjuk. Semmiben nem lehetünk biztosak. Minden végtelenül 
bonyolult, bármely társadalmi jelenségnek ezer és ezer oka van, s 
hasonló jelenségek mögött homlokegyenest más indítékokat talál-
hatunk. Azután a különbözô jelenségeket és a mögöttük álló motí-
vumokat csoportosíthatjuk, ôket ilyen vagy olyan rendezôelvek 
alapján csokorba szedhetjük. Erre tesz kísérletet például a szocio-
lógia, mely más világ-megismerési módszerek közül azzal tûnik ki, 
hogy megismerésének tárgyát megkísérli objektív módon, a vizs-
gálódó ember elôítéleteitôl lehetôleg mentesen, jól körülírható 
fogalmi rendszerrel vizsgálni.

Ha a szociológus vagy társadalomkutató szemével tekintünk a pá-
rizsi és még néhány nyugat-európai városban lezajló eseményekre 
– például autók felgyújtására –, akkor mindenekelôtt azt kell tudato-
sítanunk magunkban, hogy honnan szerezzük információinkat. 
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Jelen esetben tudásunk legnagyobb része a médiából (nyomtatott 
sajtó, internet, rádió és televízió) származik, tehát ilyen módon 
tekintettel kell lennünk arra, hogy egy tôlünk ezerötszáz kilomé-
terre, heteken át zajló eseménysorozatnak – mely szûken számítva 
is több tízezer ember érintettségét jelenti (közvetve pedig tízmillió-
két) – elsôsorban a látványos, a hírértékkel rendelkezô mozzanatai 
jutnak el hozzánk.

Mégis, mi történik odakint? A nyugat-európai országok a korábbi 
évszázadok során számtalan gyarmatterülettel rendelkeztek, ahol 
– európai mércével mérve – sokkal rosszabb körülmények között, 
fejletlenebb társadalmi, gazdasági és technikai szinten éltek – és 
élnek ma is – emberek. A gyarmatbirodalmak a második világháború 
idején és az azt követô évtizedekben gyakorlatilag teljes egészében 
megszûntek, a szoros kapcsolat a hajdani gyarmati területek és az 
„anyaországok” között azonban megmaradt. Az ott élô emberek egy 
jobb élet és az esélyek egyenlôsége reményében Nyugat-Európa 
különbözô országaiba – elsôsorban Franciaországba, Hollandiába 
és Nagy-Britanniába – költözött. Emellett nagyszámú török és a volt 
Jugoszlávia területérôl származó bevándorló jutott munkához Né-
metországban.

Ennek eredményeként napjainkban több millió észak-afrikai él 
Franciaországban, és több millió török származású ember Német-
országban. Több százezres szurinámi közösség él a holland nagy-
városokban és azok környékén. E milliós népesség jelentôs része 
olyan fiatalember, akinek a szülei vagy inkább a nagyszülei hajdan 
a társadalom számára nélkülözhetetlen, de igen alacsony presz-
tízsû munkákat vállalták el. Számukra az áruház-takarítás, a taxi-
sofôrködés is nagyságrendekkel jobb életlehetôségeket biztosított, 
mint a hazai viszonyok tették volna. A gyerekeik, unokáik már fran-
cia, holland és német állampolgárrá váltak, azonban esélyeik a tár-

sadalmi ranglétrán való feljebbjutásra megközelítôleg sem voltak 
azonosak a többségi társadalomhoz tartozókéval.

Azokon a lakóhelyeken, ahol ezek az emberek élnek, korántsem 
található azonos színvonalú oktatás, szolgáltatás és kulturális lehetô-
ség, mint francia, német és holland származású középosztálybeli 
társaik lakókörnyezetében. (Pontosabban, ahol élni kényszerülnek, 
mert a lakásvásárlás és a lakóhelyválasztás mögött is a legkülön-
bözôbb társadalmi jelenségek, okok húzódnak meg.) A bevándor-
lók vagy azok többedik generációs leszármazottai rendszerint ked-
vezôtlenebb életlehetôségeket nyújtó, külvárosi lakótelepekre 
kényszerülnek. Integrációjukat (tehát saját kultúrájuk megôrzése 
melletti társadalmi beilleszkedésüket) nagyban gátolja az, hogy a 
legtöbben közülük a többségi társadalomtól elkülönülten élnek e 
helyeken, ahol nincsen arra mód, hogy a francia és az észak-afrikai, 
illetve a török és a német gyerekek együtt tanulhassanak, empati-
kussá válva ezáltal egymás iránt.

A tanulás helye, szerepe is megváltozott az elmúlt években: a nagy-
arányú munkanélküliség, az esélyek egyenlôtlensége mind többek 
számára azt sugallja, hogy még a tanulás sem lehet kiút jelenlegi 
helyzetükbôl. Ilyen módon sok fiatal tengeti hétköznapjait az élhe-
tetlen lakótelepeken, perspektíva, jövôkép és persze iskolai vég-
zettség nélkül.

Mi történik tehát Párizsban? Kirekesztett, színes bôrû emberek pers-
pektívátlan gyerekei közül néhányan, ráérezve a „siker” és a „ref-
lektorfény” ízére, gyújtogatni kezd, s ezzel hívja fel a problémákra 
vagy csak magára a figyelmet. Itt mutatok rá a szociológus és – a 
házunkban a negyediken lakó – Sklepcsák néni megközelítésének 
különbségére: míg ez utóbbi randalírozó fiatalok (azok egyébként) 
tömegét látja, azt kívánja, hogy azok bármi módon, de megfékezve 
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legyenek (e megfékezés is szükséges egyébiránt), s tettük lehetôleg 
megtorolva, addig a társadalomkutató a jelenségek okain, az azok 
közötti összefüggéseken gondolkodik, s megkísérli megérteni a 
gyújtogatássorozatot magát, aktívan részt vállal a probléma gyöke-
rének (kevéssé a felszínének) kezelésében.

(…)

Nem tudni pontosan, mekkora a száma a Nyugat-Európában élô 
bevándorlóknak, s azok – már állampolgárságot szerzett – második 
és harmadik generációs leszármazottainak, s nyilvánvalóan társa-
dalmi helyzetük is rendkívül sokféle. Ahány autófelgyújtás, ahány 
eldobott kô, annyi élettörténet, annyi indíték. Természetesen az 
autógyújtogatások mögött található olyan szociológiai, történelmi, 
szociálpszichológiai háttér-ok, mely az egyedi eseményeket az 
okok tekintetében egy (vagy néhány) csoportba tereli. Azonban a 
dolog semmiképpen sem intézhetô el azzal, hogy a színes bôrû csô-
cselék, pardon, a „fiatalok” minden ok nélkül, leginkább unalomból 
ôrjöngenek az utcán.

Az autógyújtogatást, a kôdobálást természetesen meg kell fékezni, 
ám e tüneti kezelést követôen tárgyalni kell, kommunikálni, s nem 
utolsó sorban vitát indítani, majd cselekedni azon háttér-okok fel-
számolásáért, melyek az eseményekhez vezettek. Csak gondolat-
ébresztôként néhány: a jóléti állam visszahúzódása, az elégtelen 
szociális és munkaerô-piaci integrációs programok, a markáns elôí-
téletek, az oktatás elégtelenségébôl fakadó ismeret- és készséghiány 
a kisebbségi csoportok körében, a külvárosi lakótelepen tengôdôk 
munkanélkülisége és kilátástalansága gerjesztette jövôkép hiánya.

A franciaországi és más nyugati országokban zajló események nem 
csak önmaguk miatt elborzasztóak, hanem azért is, mert általuk 
megnyílni látszik a felszín, mely alatt úgy tûnik, izzó lávaként for-
rongnak az indulatok. Rá kell döbbennünk, hogy színes bôrû em-
berek, hajdani bevándorlók leszármazottai koránt sincsenek olyan 
jól Európában, mint azt itt mi Kelet-Európában titkon reméltük, s 
magunk elé mintaként állítottuk, amikor például a magyarországi 
romák diszkriminációjáról folytattunk diskurzust. 

Forrás: www.szochalo.hu, 2005. november.
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A modul szerzôje:  
Szekszárdi Júlia



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja Annak bemutatása, hogy a történelem idônként alapvetô módon szól bele az emberek személyes sorsába,  
és így sokszor olyan abszurd helyzetek jönnek létre, amelyek terhe csak az emberi kapcsolatok világában 
enyhíthetôk. 

A modul tartalma Témái:
identitás: család, családtörténet, közösség, magyarságtudat; társadalom: politika, kisebbség, 
esélyegyenlôtlenség; konfliktus: érdekellentét, elôítélet; életmód: életminôség, érzelmek, szabadság, 
ünnepek; kultúra: multikulturalitás, népcsoportok; erkölcs és jog: szabályozás
 
Magyarország és a Felvidék határainak változásai a 20. században. A határváltozások hatása az egyszerû 
emberek életére. Egy általánosnak tekinthetô egyedi történet közös feldolgozása.

Megelőző tapasztalat A 20. század határváltozásai Közép-Európában 

Ajánlott továbbhaladási irány A határok funkciójának átalakulása az Európai Unióban 

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: identitás
Önszabályozás: nyitottság
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: problémaazonosítás, kritikai gondolkodás
Társas kompetenciák: empátia, véleményalkotás, konfliktuskezelés
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom, Földünk és környezetünk

Tantárgyakhoz: történelem, társadalomismeret, földrajz

Modulokhoz: Együtt a Kárpát-medencében (szka210_16)

Támogató rendszer Zelei Miklós: A kettézárt falu. Adolf Buitenhuis fényképeivel. Ister Kiadó és Kultúrális Szolgáltató Iroda, 
Budapest, 2000. 
Dokumentum hangjáték Zelei Miklós dokumentum könyve alapján (2005.), Zelei Miklós: A 342-es határkô 
(Negyedszázad Kárpátalján) címû dokumentumregénye. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kiadása, 
CD-melléklettel, Ungvár, 2006.
http://www.zelei.hu/cikk-meghallgatas.html, 2004. április 4. Meghallgatás Szelmenc ügyében (Zelei Miklós)
http://www.radio.hu/?cikk_id=96984 (Trebitsch Péter rádiómûsora, 2006. január 27.)
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A téma nagyon összetett, és viszonylag sokrétû elôzetes tudást fel-
tételez. Mindenképpen célszerû a ráhangoláshoz szánt feladatokat 
elôzetesen kiadni, hogy elég idô maradjon az új anyag feldolgo-
zásához. Feltételezhetôen különbözô mélységig lehet eljutni a kér-
déskörrel az egyes osztályokban. Az A variánst a felkészültebb, a B 
variánst a kevésbé felkészült tanulócsoportoknak javasoljuk. 

A beszélgetésekhez célszerû körben elhelyezni az ülôhelyeket. 
Szükséges eszközök: írás- és diavetítô vagy laptop és projektor, 
magnó, esetleg DVD-lejátszó.

A tanulócsoport összetételét, érdeklôdését, felkészültségét figye-
lembe véve a feldolgozás hangsúlya helyezôdhet a történelmi-föld-
rajzi változások követésére (Trianontól napjainkig), amihez illuszt-
rációként szolgálnak az egyes emberi sorsok. De elképzelhetô az is, 
hogy az egyéni történetek kerülnek a középpontba, és ezek mögé 
vetítôdik a történelmi-társadalmi kontextus. 

Ennél a modulnál különös hangsúlyt kap a nemzeti identitás kér-
dése, mégpedig egy a Kelet-Európára jellemzô abszurd formában. 
Elképzelhetô, hogy a gyerekek kicsit archaikusnak, távolinak érzé-
kelik a szelmenciek történetét, hiszen errôl a kérdésrôl alig hallot-
tak/hallottunk korábban. Nagyon fontos, hogy egyáltalán el tudják 
egyáltalán képzelni, mit jelenthet egy ilyen helyzet az ott élôk szá-
mára. Sokat segíthet, ha a különben is „kis Berlinként” emlegetett 
falu történetéhez felidézzük a kettészelt Németország és a kettéosz-
tott Berlin emlékét. Errôl számos film készült, talán akadnak az 
osztályban olyan tanulók, akik látták egyiket-másikat. Mivel ennek 
a korosztálynak fejlett a humorérzéke, az ügy abszurditása jól 
érzékeltethetô számukra például a Határvillongások címû filmsza-
tíra segítségével. Ha a pedagógus ezt szükségesnek és lehetséges-

nek tartja, a film megtekintésére nyilván a tanítási órán kívül, a 
feldolgozást követô idôszakban kerülhet sor.

Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban

Bizonyos tények ismeretére feltétlenül szükség van a téma megér-
tése érdekében, ezért ennek (a nem nagyszámú) tényanyagnak a 
számonkérése indokolt. Fontos azonban az is, hogy visszajelzést 
kapjunk arról, vajon sikerült-e a diákok érdeklôdését felkelteni a 
téma iránt. 

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1  Feladatleírás a szendvics-fólia készítéséhez (Így változtak a 
határok)

P2  Háttér-információk (Szelmenc helyzetének alakulása, és a 
történelem fordulópontjai)

P3 Megoldó kulcs a D2 feladatlap kitöltésének ellenôrzéséhez
P4  Írásvetítô fóliára nyomtatható, vagy poszterre írható 

szemléltetô vázlat
P5 Kivetíthetô képek (külön mappában)
P6 Háttér-információk az Európai Unió kisebbségi politikájáról 
P7 Megoldó kulcs a Tudáspróba ellenôrzéséhez
P8 Filmajánló (a foglakozást követô délután megtekinthetô film)
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Tanulói segédletek

D1  Kettészelt falu Kárpátalján. Szemelvények. A cikket annyi 
példányban kell lemásolni, ahány csoport dolgozik majd vele. 
A sokszorosítást követôen minden példányt részekre kell 
vágni, és úgy kell odaadni a csoportoknak. 

D2  A kettészelt falu. Csoportos feladatlap. A lapot annyi 
példányban kell sokszorosítani, ahány csoport van. 

D3  Egy szelmenci asszony története (9 részben). A történet 
minden részletét annyi példányban kell lemásolni, ahány 
tagúak a csoportok. 

D4  A határátkelô megnyitása. Riportrészletek. A kétféle szövegbôl 
összesen annyi példányra van szükség, hogy minden tanuló-
nak jusson az egyikbôl vagy a másikból. 

D5  Elsô napi bélyegzô. Riport. Ha egyvalaki olvassa fel a szöveget, 
a lapból csak egy példányra van szükség. 

D6  Tudáspróba. Egyéni feladatlap. A lapból minden tanulónak 
szüksége van egy példányra. 

D7  Értékelô lap. A lapot a tanulók számának megfelelô mennyi-
ségben kell sokszorosítani.
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MODULVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Elôzetes feladat (szendvicsfólia készítése)

A A tanár az óra elôtt néhány nappal megkér két 
önként jelentkezô tanulót arra, hogy készítsen el 
egy egyszerû segédletet a foglalkozáshoz, amely  
a határok mozgását szemlélteti Kárpátalja 
térségében.

Szemléltetô eszköz 
készítése

Segítségnyújtás
Kézügyesség 

Páros alkotómunka P1 (Feladatleírás)

Iskolai atlasz
Írásvetítô fólia

I/a Érzelmi ráhangolás

A A tanár megkérdezi, hogy hallott-e már valaki  
a tanulók közül Szelmencrôl, és ha igen, mit tud 
róla. Közösen megkeresik a térképen a falut, és 
azonosítják az országot.

5 perc

A téma azonosítása, az 
érdeklôdés felkeltése

Tájékozódás a térben 

Frontális munka – 
beszélgetés és 
szemléltetés

Kelet-Európa 
térképe

I/b A kapcsolódó történelmi ismeretek felidézése és kiegészítése

A A tanulók 4-5 fôs csoportokat alkotnak. Minden 
csoport kap egy kisebb részekre vágott információs 
anyagot (D1) és egy feladatlapot (D2). A szövegek-
ben található információk felhasználásával vála-
szoljanak a lap kérdéseire. 
A válaszok helyességét a tanár vezetésével 
közösen ellenôrzik.  

10 perc

A falu problémájának 
exponálása

Szövegértés 
Információcsere
Együttmûködés

Csoportmunka – 
közös feladatmegoldás

D1 (Szövegek)
D2 (Feladatlap)

P2 (Háttér-
információk)
P3 (Megoldó 
kulcs)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B A falu sorsát érintô történelmi eseményeket  
a tanár ismerteti, írásvetítô fólia segítségével 
szemléltetve az idôpontokat. 

10 perc

Új ismeretek nyújtása

Figyelem

Frontális munka – 
tanári magyarázat 

P4 (Szemléltetô 
vázlat)

I/c A határok mozgásának szemléltetése

A Azok a tanulók, akik elôzetesen elkészítették  
a határok mozgását szemléltetô fóliákat, most 
bemutatják azt.

 5 perc

A vizsgált helyzet 
vizuális érzékeltetése

Tájékozódás az idôben

Frontális munka –  
az erre felkészülô 
diákok bemutatója

Szendvicsfólia
Írásvetítô 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Egy szelmenci asszony története

A A tanár elmondja, hogy egy asszony történetét 
fogják megismerni, aki a határ váratlan létrehozása 
miatt gyermekként véletlenül a nagyszüleinél 
rekedt, és évtizedekig nem találkozhatott a Szovjet-
unióban maradt szüleivel és testvéreivel. Az ô 
története jól érzékelteti a szelmenci családok 
általános sorsát. 
Az osztályban 9 csoport alakul, s mindegyik kap 
egy részletet K.I.-né történetébôl annyi példány-
ban, ahányan vannak a csoportban. A tanulók 
elolvassák a szöveget, és megbeszélik társaikkal 
azokat a gondolatokat, amelyek az eszükbe 
jutottak a szövegrészlet alapján. 
A szövegek számozásának megfelelô sorrendben 
minden csoportból elmeséli valaki a megismert 
részletet a többieknek, s így összeáll az egész 
történet. Végül a diákok elmondják, hogy milyen 
érzéseket keltettek bennük a hallottak.

20 perc

Egy jól átélhetô, de 
általánosnak tekinthetô 
konkrét emberi sors 
bemutatása

Szövegértés 
Empátia
Kommunikáció 
Együttmûködés

Csoportmunka – 
érzések megbeszélése

Frontális munka – 
történet 
rekonstruálása és 
beszélgetés

D3 (Történet)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b A határátkelô megnyitása 

A A tanár képeket vetít a faluról és a határ meg-
nyitásáról. Ezután az osztály egyik felének a D4a,  
a másiknak pedig a D4b szöveget adja oda.  
A diákok elolvassák a riportokat, majd megpró-
bálják megfogalmazni, hogy szerintük mit jelent-
hetett a szelmencieknek a határ megnyitása. 
Gondolataik alátámasztására rövid részleteket 
olvasnak fel a náluk lévô szövegekbôl.

20 perc

A határnyitás 
pillanatnak megidézése

Empátia 
Összefüggések 
felismerése 
Önkifejezés

Frontális munka – 
személtetés 

Egyéni szövegolvasás

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

D4 (Riportok) P5 (Kivetíthetô 
képek)

Számítógép  
és projektor

B A pedagógus kivetíti a falu és a határmegnyitás 
képeit. Viszonylag hosszabban idôznek el minden 
kép mellett, és megbeszélik, hogy milyen 
érzéseket keltenek bennük a látott képek. 
Mindenki mond egy mondatot egyes szám elsô 
személyben, amely kifejezi, hogy milyen érzések 
és gondolatok lehettek a szöges drót mögött álló 
emberekben a határnyitás pillanatában.

20 perc

A határnyitás 
pillanatnak megidézése

Empátia 
Összefüggések 
felismerése 
Önkifejezés

Frontális munka – 
személtetés és 
beszélgetés

Egyéni munka – 
gondolatkivetítés 

P5 (Kivetíthetô 
képek)

Számítógép  
és projektor
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c Mit jelent számunkra Szelmenc példája? 

A Egy szépen olvasó diák felolvassa Zelei Miklós 
riportjának a részletét, amely a 2005 karácsonyán 
történt eseményeket idézi fel. (D5) A tanulók 
ezután sorra kimondják az elsô gondolatokat, amik 
a cikk hallatán az eszükbe jutottak. 
Utána tanári irányítással arról beszélgetnek, vajon 
szükségszerû-e, hogy ilyen tragikusan alakuljon  
a kisebbségek sorsa. A tanár megemlíti, hogy 
vannak pozitív példák is Európában (pl. Dél-Tirol 
helyzete). Ha még van rá idô, arról is szól, hogy  
az Európai Unió kiemelt feladatának tekinti  
a kisebbségek védelmét. 

15 perc

Az érzékenység és  
a szolidaritás érzésének 
felkeltése

Empátia
Jogérzék
A multikulturalitás 
tényének elfogadása

Frontális munka – 
felolvasás és 
beszélgetô kör
 

D5 (Riportrészlet) P6 (Háttér-
információk)

B A tanulók az elôzôekhez hasonló módon megis-
merik a cikk tartalmát, majd 3-4 fôs csoportokat 
alkotnak. Minden csoport megvitatja azt a kérdést, 
hogy vajon mit jelenthet Szelmenc számára az 
Európa Unióhoz való tartozás? (Jelenleg megint 
csak Szelmenc egyik része tartozik az EU-hoz, és 
Kis-Szelmenc mint Ukrajnához tartozó település 
ismét a „határon túlra” került.) Végül minden 
csoport szóvivôje elmondja a megszületett 
gondolatokat. 

15 perc

Az érzékenység és  
a szolidaritás érzésének 
felkeltése

Empátia
Jogérzék
A multikulturalitás 
tényének elfogadása

Frontális munka – 
felolvasás 

Csoportmunka – 
kerekasztal

Frontális munka –
csoportos szóforgó

Kelet-Európa 
térképe
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Tudáspróba

A A diákok rövid teszt segítségével ellenôrzik, hogy 
rögzültek-e bennük a témával kapcsolatos legfon-
tosabb tények. Miután kitöltötték a feladatlapot, 
mindenki kicseréli azt a szomszédjával, és a tanár 
irányításával közösen elvégzik a javítást. 

5 perc

Az ismeretek 
elsajátításának 
ellenôrzése

Emlékezet

Egyéni munka – 
feladatlap kitöltése  
és javítása 

D6 (Feladatlap) P7 (Megoldó 
kulcs)

III/b Tanulói értékelés 

A Az értékelô lap segítségével a tanulók összefog-
lalják a foglalkozással kapcsolatos érzéseiket és 
reflexióikat.  

5 perc

Személyes reflexió

Kritikai gondolkodás 
Véleményalkotás

Egyéni munka – 
értékelô lap kitöltése

D7 (Értékelô lap)
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Feladatleírás

Így változtak a határok 
Szendvicsfólia készítése

A határok alakulásának szemléltetése 5 darab egymásra tehetô tér-
képvázlatot kell rajzolni az írásvetítô fóliákra a kárpátaljai térség-
rôl. Ezek a következôk:

1.  Az alaptérkép az 1920 elôtti határokat és országneveket mutatja 
(Szelmenc magyar település). 

2. A trianoni döntés utáni állapot (Szelmenc Csehszlovákia része). 

3. 1938. Szelmenc Magyarországhoz tartozik. 

4. 1947. Szelmencen húzódik keresztül a szovjet–csehszlovák határ. 

5. 1991. Szelmencen húzódik át az ukrán szlovák határ. 

A fóliákat írásvetítôn vetítjük majd ki.

P2 Történelmi háttér és kislexikon

A nyolcszáz lelkes ungvidéki magyar ikerfalu évszázadokon át egy-
beépülve élte az életét. 

Az elsô világháború utáni Párizs környéki (trianoni) békeszerzôdé-
sek alapján Csehszlovákiához került.

Az elsô bécsi döntést követôen, 1938 és 1944 között, újra Magyar-
országhoz tartozott. 

Kárpátalját 1944 novemberében elfoglalta a Vörös Hadsereg. A no-
vemberi manifesztum megjelenése után megindult a Szovjetunió 
új nyugati határának kiépítése. Ennek lett áldozata Szelmenc, ame-
lyet a szovjet–csehszlovák határral szétvágták.

Egészen 2005 karácsonyáig szögesdrót választotta el egymástól a 
falu két részét.

Az I. világháború (1914–1918)
Az összesen több mint 15 millió ember halálát okozó, négy éven át 
tartó öldöklô küzdelem a korabeli gyarmati és érdekeltségi rendszer 
újrafelosztásáért indult. Bár valamennyi résztvevô nemzet meg volt 
gyôzôdve arról, hogy gyors offenzívával legyôzheti ellenfeleit, s fél 
év alatt véget érhetnek a hadmozdulatok, a háború végül négyévnyi 
véres küzdelemmé terebélyesedett. A területszerzés illúziója is szer-
tefoszlott: legalábbis az abban résztvevô Osztrák–Magyar Monarchia 
területe zsugorodott össze a legnagyobb mértékben.
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Trianoni békeszerzôdés 
az I. világháború gyôztes hatalmai és Magyarország, mint vesztes 
állam között létrejött megállapodás. 1920. június 4-én írták alá a 
Párizs melletti Versailles kastélykertjének Nagy Trianon nevû palo-
tájában. A nemzetgyûlés 1920. november 15-én fogadta el, és 1921. 
július 31-én emelkedett törvényerôre (XXXIII. tc.). A 14 részes szer-
zôdés a Nemzetek Szövetségének alapokmányával kezdôdött. A 
második rögzítette Magyarország új határait. Ennek értelmében 
Magyarország területe – Horvátországot nem számítva – 282 ezer 
négyzetkilométerrôl 93 ezer négyzetkilométerre, lakóinak száma 
pedig 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Az elcsatolt területeken 
élô 10,6 millió ember közül 3,2 millió volt magyar. Ezek közül 1,6 
millió Erdélyben, 1 millió Szlovákiában és Kárpátalján, csaknem fél-
millió pedig a Délvidéken élt. A trianoni békeszerzôdést a magyar 
társadalom súlyos igazságtalanságként fogta fel, és a két világháború 
közötti magyar politika legfontosabb célja annak revíziója volt. 

A II. világháború
Az emberiség történetének legnagyobb fegyveres konfliktusa volt. 
Ázsiában 1937. június 7-én kezdôdött, és Japán kapitulációjával, 1945. 
szeptember 2-án ért véget. Európában 1939. szeptember 1-jétôl 1945. 
május 8-ig tartott. A harcokban, melyek az európai, ázsiai és afrikai 
földrészen folytak, közel 70 nemzet vett részt. 57 millió civil és katona 
halálát okozták. A háború, melynek kitöréséhez nagyban hozzájárult 
a közvetlenül az I. világháború után, a Versailles-i béke nyomán kiala-
kult világpolitikai helyzet, a szövetséges hatalmak gyôzelmével zá-
rult és megalapozta az azt követô, mintegy negyvenéves szembenál-
lást, a hidegháborút. 

Elsô bécsi döntés
A Horthy Miklós vezette Magyarország az elsô világháború után 
nem törôdött bele az 1920. június 4.-én aláírt Trianoni béke rendelke-
zéseibe, ezért a két világháború között folytatott magyar külpolitika 

legfôbb célkitûzése az elszakított, magyarok által lakott területek 
visszaszerzése volt. A revíziós célok megvalósítására az után nyílt le-
hetôség, miután a hitleri Németország a maga részérôl felvetette a 
versailles-i béke felülvizsgálatát, és sikerült népszavazás útján vissza-
szereznie Németország számára a Ruhr- és Saar-vidéket (1935. január 
13.), bekebeleznie Ausztriát (Anschluss, 1938. március 12.) és a Münche-
ni egyezmény (1938. szeptember 29.) alapján megszállnia a Szudéta-
vidéket (1938. október 10.). Mindkét bécsi döntést Németország és 
Olaszország (tengelyhatalmak) hozta a bécsi Belvedere palotában. 

Vörös Hadsereg – A szovjet hadsereg elnevezése.

Vasfüggöny
A Szovjetunió által megszállt vagy befolyásolt közép-európai orszá-
gok nyugati határa mentén kialakított – az eszmék, gondolatok és 
az emberek szabad mozgását évtizedekig megakadályozó – határ-
vonal Kelet- és Nyugat-Európa között. 

Berlini fal
1961 augusztusában végrehajtott keletnémet lépés Berlin nyugati 
szektorainak kerítéssel és fallal való lezárására. Az indok a kelet-
berlini lakosság tömeges áttelepülése Nyugat-Berlinbe, illetve on-
nan az NSZK-ba. A berlini fal leomlása, a német egyesítés 1990. ok-
tóber 3-án, a közép- és kelet-európai országok szovjet ellenôrzés 
alóli felszabadulása és demokratizálódása, valamint a Szovjetunió 
felbomlása 1991 decemberében, lényegesen átalakították Európa 
politikai szerkezetét. Az évtizedes politikai szembenállás és a fagyos 
gazdasági viszony után új korszak következett az Európai Unió 
(akkor még EK) és a közép-kelet európai országok kapcsolatában.

Ukrajna  
Ma Kelet-Európa egyik önálló állama. 1991-ig a Szovjetunió tagálla-
ma volt.
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P3 A D2 feladatlap javítókulcsa

1.  Milyen nemzetiségû falu 
Szelmenc?

magyar ukrán szlovák

2. Hol található ma? Ukrajnában Magyarországon Szlovákiában

3.  Mikor került 
Csehszlovákiához?

1945-ben 1938-ban 1920-ban

4. Mikor vágták ketté? 1920-ban 1947-ben 1991-ben

5.  Melyik országhoz 
tartozott 1938 és 1944 
között?

Magyarországhoz Szovjetunióhoz Csehszlovákiához

6.  Milyen országhoz 
tartozott 1947 és 1991 
között?

Magyarországhoz Csehszlovákiához Szovjetunióhoz

7.  Mikor jött létre közvetlen 
határátkelôhely Kis- és 
Nagyszelmenc között?

1947-ben 1991-ben 2005-ben

Szlovákia
Csehszlovákia feldarabolása után (Hitler támogatását élvezve) 
1938-ban kikiáltották az önálló Szlovákiát. A második világháború 
végén Csehszlovákia módosított határok mellett az 1938-as Cseh-

szlovákia örököse lett. 1968-ban Csehszlovákiát szövetségi állam-
má szervezték. 1993. január 1-jén Csehszlovákia felbomlott. Azóta 
Szlovákia független állam, és 2004. május 1. óta az Európai Unió 
tagja.
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P4  Írásvetítô fóliára nyomtatható vagy poszterre írható 
szemléltetô vázlat

Szelmenc története

Magyarok lakta ikerfalu (Kisszelmenc, Nagyszelmenc)

I. világháború (1914–1918) után Trianonban Csehszlovákiához 
kerül.

1938 Hitler támogatásával visszakerül Magyarországhoz

II. világháború során 1944-ben elfoglalja  a Vörös Hadsereg

1947-ben kettévágják,  Kisszelmenc a Szovjetúnió, Nagyszelmenc 
Csehszlovákia része.

1991-ben (Szlovákia elválik Csehországtól; a Szovjetúnió 
megszûnésével Ukrajna önálló állam lesz) – Kisszelmenc Ukrajna, 
Nagyszelmenc Szlovákia területén van

2005 karácsonyán nyílik közvetlen határátkelô az ikerfalu két 
része között. 

P5  Kivetíthetô képek Szelmencrôl és a határátkelô 
megnyitásáról

Háttér-információk és gondolatok a képekhez

„…most egy kerítés van, a jelzôrendszer, a szántás, meg az ôrtor-
nyok. A tojók, hogy nálunk mondják, de sokszor csak fabábu ôrkö-
dik bennük. Jönnek idegenek Vietnamból, Indiából, ott a bábu, és 
azt hiszik, hogy mindig látja ôket a katona.”

Zelei Miklós: A kettézárt falu. Budapest, 2000, 8. o.

2005. december 23. A határátkelôhely megnyitása. Határátkelôt 
jelképezô székelykapu, amelynek egyik fele a szlovák, másik fele 
az ukrán oldalon található. Egy bizonyos szögbôl nézve a két fél 
egy egésznek látszik.

A székelykapu átadása 2003-ban…

2005. augusztus. A két település között húzódó szögesdrótok el-
távolítása. Ekkor érkezett meg az engedély a határátkelôhely meg-
nyitására.

2005. december 23. A határátkelôhely megnyitása
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P6  Az Európai Népcsoportok Föderális Uniójának 48. 
kongresszusáról – részletek 
(háttérolvasmány)

A 2003. május 29-31-én megrendezett háromnapos konferencia 
során számos elôadás és hozzászólás hangzott el, amelyek jelentôs 
része Dél-Tirol helyzetével, autonómiájával foglalkozott, illetve 
egy-egy kisebbségi közösség (pl. a krími tatárok, a lettországi oro-
szok, a görögországi macedónok) problémáit mutatta be. 

A konferencia egyik legérdekesebb panelje az európai kisebbség-
védelem fejlôdésével, a nemzetközi szervezetek keretében bizto-
sítható kisebbségvédelem perspektívájával foglalkozott, különös 
tekintettel az EU-bôvítéssel kapcsolatos lehetôségekre. John Packer, 
az EBESZ Kisebbségi Fôbiztosa Hivatalának igazgatója elmondta, 
hogy egyre fokozódó igény az EBESZ tagállamai részérôl, hogy a 
fôbiztos tevékenysége a nyugat-európai kisebbségekkel kapcsola-
tos problémákra is összpontosítson, és ezáltal földrajzilag kiegyen-
súlyozottabb arányban foglalkozzon mind a nyugat-, mind a kelet-
európai kisebbségekkel. 

Ebner rámutatott arra, hogy mivel az EU-n belül nem érvényesül 
egységes kisebbségvédelmi rendszer, a jelenlegi tagjelölt országok 
gyakorlatilag csak felvételükig (annak érdekében) kénytelenek 
megfelelni a taggá válás feltételeként szabott kisebbségvédelmi 
követelményeknek. Csatlakozásuk után azonban velük szemben 
ugyanúgy támasztanak kisebbségvédelmi követelményeket, mint 
a jelenlegi tagállamokkal szemben. 

Magyarország, illetve a határon túli magyarság ügye is felmerült 
néhányszor a konferencián: az itthoni kisebbségi önkormányzati 
rendszerrôl Kaltenbach Jenô ombudsman beszélt, erre késôbb pozi-
tív példaként utaltak más elôadók is. A kisebbségi összefogás fon-

tosságát hangsúlyozva Siegfried Brugger, a Dél-tiroli Néppárt elnö-
ke viszont negatív példaként említette, hogy a szlovákiai magyarok 
inkább egymással küzdenek, ami megnehezíti számukra kisebbsé-
gi érdekeik érdekérvényesítését. 

A konferencián elhangzottak alapján is megerôsítést nyert, hogy az 
EU-n belüli kisebbségvédelmi kezdeményezések egyelôre gyerek-
cipôben járnak, ezen a téren jelentôs elmozdulás – politikai akarat 
hiányában – egyhamar nem várható. Ezért a leginkább járható út-
nak az tûnik, ha az EU átveszi az Európa Tanács keretében kiala-
kult kisebbségvédelmi normákat, és mint szervezet csatlakozik az 
ET vonatkozó egyezményeihez. 

Éppen az egységes uniós kisebbségvédelmi rendszer hiánya miatt 
az unió keretei között a kisebbségek érdekei a régiókhoz kötôdôen 
érvényesíthetôk a leghatékonyabban, ahogyan az Dél-Tirol pél-
dájából is kitûnik. 

***

Dél-Tirol autonómiája alapvetôen sikeresnek mondható, de nem 
problémamentesnek. Kialakulásához és sikeréhez több tényezô 
járult hozzá: az általános regionalizációs folyamat elôrehaladása 
Olaszországban, az 1955. évi osztrák államszerzôdés, amely az 1938. 
évi keretek között biztosította Ausztria határait, és kizárta Dél-Tirol 
visszacsatolásának lehetôségét, az etnikai-nyelvi status quo biztosí-
tása, a kiegyensúlyozott hatalommegosztás. Jelentôs befolyása volt 
az Európai Unió létének, amelynek Olaszország tagja volt, Ausztria 
pedig tagjává akart válni. Olaszország és Ausztria együttmûködé-
sének, valamint a szubregionális együttmûködés perspektíváinak 
lehetôsége az Unióban csökkentette Dél-Tirol lakosságának bizal-
matlanságát. A mégis meglévô problémák abból adódnak, hogy az 
olasz nyelvû lakosság hátrányos helyzetben lévônek érzi magát, a 
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német anyanyelvûek pedig úgy vélik, hogy nem értek el mindent, 
amit kívántak, így például az oktatásnak az autonómia hatáskörébe 
való teljes átutalását, a tanárok ugyanis Olaszországban az állam 
alkalmazottai. 

Hosszas tárgyalásos folyamat vezetett az Olaszországban élô német 
kisebbség helyzetének rendezéséig. Az alapokat az 1946. szeptem-
ber 5-én Párizsban aláírt szerzôdés határozta meg. A szerzôdést De 
Gasperi olasz miniszterelnök és Gruber osztrák külügyminiszter 
írta alá a dél-tiroli német anyanyelvû lakosság jogainak tárgyában. 
Ezt követôen az olasz alkotmányozó nemzetgyûlés 1948-ban elfo-
gadta az autonómiatörvényt, amelynek rendelkezései azonban 
nem elégítették ki teljes mértékben a német kisebbség igényeit. A 
vita odáig vezetett, hogy Ausztria többször fordult az ENSZ köz-
gyûléséhez, amely határozataiban mindannyiszor békés, tárgyalá-
sok útján történô rendezésre szólította fel a szembenálló feleket. 
Ennek eredményeként a két állam 1969-ben megegyezett abban, 
hogy kiterjesztik az általuk 1960-ban ratifikált, a viszályok békés 
rendezésérôl szóló 1957. évi strasbourgi egyezmény idôbeli hatályát. 
Ezt követôen 1971. november 11-én Olaszországban elfogadták az 
1948. évi autonómia-törvény alkotmányos revízióját, így 1972. ja-
nuár 20-án hatályba léphetett a Trentino-Dél-Tirol régió autonó-
miáját kiszélesítô statútum, amely máig meghatározza e terület jogi 
státusát.

A régió a német többségû Bozen (Bolzano) és az olasz többségû  
Trient (Trento) provinciákból áll. Az 1991-es népszámlálás szerint 
kétharmad arányban németek (287 ezer, 68%), egynegyed arány-
ban olaszok (117 ezer, 27,6%) és kis számban ladinok (18.500, 4,4%) 
lakta Dél-Tirol provincia területi autonómiája az egyik legtöbbet 
emlegetett kisebbségvédelmi modell Európában. Az 58 milliós olasz 

állam lakosságának 0,5%-át teszi ki a dél-tiroli német kisebbség. 
Figyelemre méltó, hogy az 1960-as évek elején megállt az olaszok 
Dél-Tirolba történô beáramlása, és az elmúlt évtizedekben számos 
német ajkú tért vissza Ausztriából és Németországból a szülôföld-
jére. Jelenleg az autonóm tartományon belül inkább fordított asszi-
miláció figyelhetô meg.  

Dél-Tirolban a hovatartozás kérdése a nyelvcsoportok tekintetében 
nagy jelentôséggel bír. A provinciában az országos népszámlálás 
során mindenkinek hivatalosan nyilatkoznia kell arról, hogy me-
lyik népcsoporthoz tartozik. Ez teszi ugyanis lehetôvé, hogy az etni-
kai arányosság elve érvényesülhessen az összes állami és vegyes 
közhivatalban, a belügyi igazgatás magasabb szolgálatainak állásai 
és a biztonsági rendôrség alkalmazottainak kivételével.

A német, olasz és ladin nyelvet Dél-Tirolban egyenlônek ismerik 
el. Bozenben/Bolzanoban az utcai feliratok, de még a telefonkönyvek 
is kétnyelvûek.  A közalkalmazotti és köztisztviselôi helyek betöl-
tése minden szinten nyelvvizsgához kötött, azaz a hivatalokban 
kötelezô a kétnyelvûség, ahol pedig ladinok is élnek, ott a három-
nyelvûség. Kivételt képeznek ez alól a katonai intézmények, ame-
lyekben érintetlen maradt az olasz nyelv kizárólagos használata. 
1993. május 2-a óta a bíróságokon is kötelezô a kétnyelvûség. Az okta-
tási intézményekben anyanyelven folyik az oktatás, és csak anya-
nyelvû tanárok taníthatnak. A második nyelv oktatása minden 
iskolában kötelezô, a ladin iskolákban pedig németül és olaszul is 
meg kell tanulni. 

Forrás: Határon Túli Magyarok Hivatala honlapja, 2006. február 10. 
http://www.htmh.hu/?menuid=0601&news018_id=1100D/8.D/1
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P7 Tudáspróba és javítókulcs

1.  Mikor csatolták el Szelmencet Magyarországtól? Melyik 
országhoz került? 

2.  Mikor került vissza a falu Magyarországhoz? 
3.  Mikor vágták ketté, és melyik két ország része lett? 
4.  Mely országokhoz tartozik most Kis-, illetve Nagyszelmenc?
5.  Tagja-e Szelmenc az Európai Uniónak? 

Megoldások:
1. 1920-ban Csehszlovákia része lett (Trianon).
2. 1938-ban német segítséggel ismét Magyarországhoz kerül.
3.  1947-ben vágták ketté Nagy- és Kisszelmencet, egyik része 

Csehszlovákiához, a másik a Szovjetúnióhoz került.
4. 1991-tôl Nagyszelmenc Szlovákia, Kisszelmenc Ukrajna része.
5. A szlovákiai tagja az EU-nak az Ukrajnához tartozó nem.

P8  Ajánlott film: Határvillongások 
színes magyarul beszélô angol vígjáték, 80 perc, 2002.  
(Rendezô: Terence Ryan)

Jó, de hol húzzuk meg a határt? – kérdezte hirtelen mindenki az 
északír Puckoon nevû falucskájában, mikor az atyafiak kitalálták, 
hogy legyen végre igazi határ Észak-Írország és Írország között. 
Sietni kellett, a kocsmazárás elôtt meg kellett húzni a határt, és ez 
meg is történt! Csakhogy ezután évtizedekre való vitás érv maradt 
ezzel kapcsolatban. A kocsmát is kettészelte a határ: mindenki egy 
sarokba bújt, mert az északír részen olcsóbb a sör. A templom az 
egyik országba került, a temetô a másikba: a halottaknak érvényes 
útlevél kellett a végsô utazáshoz.

Spike Milligan író fergeteges története a kettészelt faluról állítólag 
az utóbbi évtizedek egyik legszórakoztatóbb angolszász vígjátéka.
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A modul szerzôje:  
Tomory Ibolya és Binder Mátyás



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja Annak megvilágítása, hogy a hatékony segítségnyújtáshoz nem elegendô a segítô szándék, hanem szükség 
van az adott helyzet és a célcsoport alapos ismeretére is. 

A modul tartalma Témái: 
kapcsolatok: segítségnyújtás, szolidaritás; életmód: életminôség; kultúra: multikulturalitás, interkulturalitás; 
globalizáció: világgazdaság, világproblémák, nemzetközi szervezetek

A fejlesztés és a segélyezés mint a rászoruló országoknak, illetve térségeknek való segítségnyújtás két 
alapformája. Konkrét helyzetek elemzése és javaslatok kidolgozása. A segítség megítélése az érintette  
és a külvilág nézôpontjából. A helyi kultúra figyelembevételének fontossága. 

Megelőző tapasztalat Találkozás a világszegénység problémájával

Ajánlott továbbhaladási irány Segítô szervezetek és konkrét programok megismerése

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önszabályozás: törôdés, tekintet másokra
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információk rendszerezése, problémaazonosítás,  
kritikai gondolkodás
Társas kompetenciák: empátia, együttmûködés, vitakészség, szociális érzékenység, szolidaritás
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Földünk és környezetünk, Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: földrajz, társadalomismeret  

Modulokhoz: Vásárlás tudatosan (szka208_41), Új Eldorado (szka208_34), Életben maradni (szka210_52),  
A nepáli loktapapír-program (szka210_27), Méltányos kereskedelem (szka211_16)

Támogató rendszer Tax Sol: Action anthropology. Megjelent: Current Anthropology 16, 1976.
Swindel, K. – Baba, J. M. – Mortimore, M.J: Inequality and development. London, McMillan, 1988.
Chambers,E.: Applied Anthropology. A practical guide, University of Maryland, College Park, 1985.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul két tanítási órát igényel, amely külön-külön, de dupla órá-
ban is felhasználható. 

Különösen az erdélyi példa kapcsán elképzelhetô, hogy a diákoknak 
vannak személyes tapasztalataik, élményeik. Ez esetben nyugod-
tan teret engedhetünk arra, hogy ezeket megosszák a többiekkel – 
személyességük révén azok talán még elgondolkodtatóbbak lehet-
nek, mint a mellékletben leírt anyag.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Útmutató a téma összegzéséhez

Tanulói segédletek

D1  Országkártyák a csoportalakításhoz. Minden kártyából egy 
darabra van szükség.

D2  Segélyezés és/vagy fejlesztés. Szöveges információs anyag. Az 
A változat esetén minden tanuló számára le kell másolni. A B 
változatban elegendô belôle egy példány a tanár számára. 

D3  Példa a segítségnyújtásra. A segítségnyújtás két konkrét 
esetének leírása. A mellékletet csak a B változat esetén hasz-
náljuk. Ekkor annyi példányban kell sokszorosítani, hogy 
minden tanuló dolgozhasson a kétféle szöveg valamelyikével.

D4  Beszédes adatok. Adatkártyák. A lapot annyi példányban kell 
lemásolni, ahány csoport alakult, és felhasználás elôtt részekre 
kell vágni. 

D5  Milyen beavatkozásra van szükség? Helyzetkártyák. Minden 
kártyából egy példányra van szükség. 

D6  A fejlesztés dilemmái. Értékmentési akció egy székelyföldi 
faluban. A szöveget minden tanuló számára sokszorosítani 
kell. 

D7  Vitázó vagy megfigyelô? Szerepkártyák. Összesen annyi 
kártyára van szükség, amennyi az osztály létszáma. 
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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 Csoportalakítás kártyákkal

A Minden tanuló húz egy zászlókártyát. A feladata 
az, hogy megtalálja az osztályban azokat, akik az 
övével azonos földrészen lévô ország kártyáját 
húzták. Így jönnek létra a csoportok. (Ha valame-
lyik túl nagy létszámú lenne, azt ketté lehet 
osztani.)

5 perc

Földrajzi ismeretek 
felfrissítése 

Együttmûködés

Kooperatív 
csoportalakítás

D1 (Ország-
kártyák)
Földrajzi atlasz

I/b Fejlesztés és segélyezés 

A A csoportok megpróbálják megfogalmazni, hogy 
egy országnak nyújtott segítségként mit jelenthet 
a fejlesztés és mit a segélyezés fogalma. Gondola-
taikat egy két hasábra osztott papíron rögzítik. 
A szóvivôk ismertetik elôbb az egyik, majd  
a másik fogalom általuk elgondolt jelentését. 
Végül az osztály megalkotja azt a két definíciót, 
amivel mindenki egyetért.

10 perc

Elôzetes ismeretek 
elôhívása és 
fogalomtisztázás

Koncentráció
Lényeglátás
Írásbeli szövegalkotás
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
kerekasztal 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó és 
közös pontosítás

Papír, íróeszközök
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Fogalmi pontosítás

A Ezután minden tanuló megkapja a D2 mellékletet, 
és elolvassa azt. Aláhúzással jelöli benne, hogy  
a szöveg mit emel ki a kétfajta segítségnyújtás fô 
jellemzôjeként. 
Az osztály egybeveti a szövegben szereplô lényegi 
elemeket az elôzôleg született saját 
meghatározásokkal.

10 perc

Új ismeretek szerzése és 
a fogalmak pontosítása

Lényegkiemelés
Önkorrekció
Együttmûködés 

Egyéni olvasás

Frontális munka –  
a korábbi definíciók 
pontosítása 

D2 (Szöveg)

B Minden csoport megkapja a D3 melléklet kétfajta 
leírását, annyi példányban, hogy mindenkinek 
jusson valamelyikbôl. Megállapítják, hogy melyik 
tekinthetô segély- és melyik fejlesztési 
programnak. Kigyûjtik a leírásokból a programok 
tartalmi elemeit, és elemzik azokat a várható 
hatások idôtartama szempontjából. 
A szóvivôk ismertetik gondolataikat a többiekkel, 
majd közösen megfogalmazzák, hogy melyek  
a legfontosabb különbségek egy segélyezési és egy 
fejlesztési program között. A tanár a D2 alapján 
szükség szerint kiegészíti az elhangzottakat.  

25 perc

Két konkrét program 
megismerése, és  
a fogalmak pontosítása

Elemzôkészség 
Összefüggéslátás
Kombinatív képesség
Együttmûködés 

Egyéni olvasás

Csoportmunka – 
jellemzôk kigyûjtése 
szóforgóval 

Frontális munka – 
irányított megbeszélés

D3 (Szövegek) D2 (Szöveg)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Tények és adatok

A A tanulók csoportokban dolgoznak tovább. 
Minden csoport megkapja a D4 kártyasorozatot, 
amit szétosztanak egymás között. Mindenki 
felolvassa a többieknek a nála lévô kártya 
tartalmát, és hozzáfûzi a maga gondolatát. Ezután 
közösen megbeszélik, hogy vajon milyen jellegû 
segítségekre lenne szükség a megismert adatok 
alapján Mozambikban. Gondolataikat írásban is 
rögzítik. A szóvivôk megosztják azokat a 
többiekkel. 

20 perc

Néhány konkrét tény 
megismerése a világ 
egyenlôtlen fejlôdésére 
vonatkozóan

Elemzôkészség
Empátia 
Összefüggéslátás 

Egyéni gondolkodás 

Kooperatív munka – 
szóforgó és ötletbörze 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

D4 (Adatkártyák)

B A tanár írásvetítôn kivetíti a D4 mellékletet.  
Az adatokhoz kapcsolódóan az osztály arról beszél-
get, vajon milyen jellegû segítségekre lenne 
szüksége Mozambiknak. 

5 perc

Néhány konkrét tény 
megismerése 

Empátia 
Összefüggéslátás 

Frontális munka – 
szemléltetés és 
irányított beszélgetés  

D4 (Adatkártyák)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c Mi a teendô?

A (Itt kezdôdik a második tanóra.)
A tanulók hat csoportot alkotnak. Minden csoport 
húz egy helyzetkártyát. Valaki felolvassa a rajta 
lévô szöveget, és közösen átgondolják, hogy vajon 
milyen lépésekkel lehetne beavatkozni az adott 
probléma lehetô legjobb megoldása érdekében. 
A szóvivôk ismertetik a kártyájukon szereplô 
helyzetet, és elmondják az annak megoldásával  
kapcsolatban felvetôdött gondolataikat. 

20 perc

Néhány konkrét helyzet 
megismerése és 
elemzése a lehetséges 
problémák 
szempontjából

Empátia 
Problémaérzékenység 
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
közös helyzetelemzés 
és javaslatok 
megfogalmazása

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

D5 (Helyzet-
kártyák)

II/d A fejlesztés dilemmái

A Az osztály két részre oszlik. Mindenki megkapja 
az erdélyi segítô programról szóló D5 szöveget.  
A tanulók egyik fele az érintettek szemszögébôl,  
a másik pedig a kívülállók nézôpontjából olvassa 
el azt. A szövegben valamennyien aláhúzzák a saját 
nézôpontjukból megfogalmazódó gondolatokat. 
A két oldal képviselôi egy-egy csomagolópapíron 
összegzik a szövegbôl kiemelt érveket, és továb-
biakkal egészítik ki azokat. Mindkét csoport tagjai 
húznak egyet-egyet a szerepkártyák közül, aminek 
alapján eldôl, hogy ki lesz vitázó és ki lesz megfi-
gyelô. A vitázók az összegyûjtött érvek felhaszná-
lásával lefolytatják a vitát, a megfigyelôk pedig 
értékelik az elhangzottakat. (A gyakorlat során vala-
melyik oldalon mindenkinek meg kell szólalnia.)

20 perc

Egy segítô program 
dilemmáinak 
megismerése, a külsô és 
a belsô szempontok 
egybevetése

Empátia
Nézôpontváltás
Rendszerlátás
Érvelés
Vitakészség 

Egyéni munka – 
szövegértelmezés 

Csoportmunka – 
érvek gyûjtése  

Egész csoportos 
gyakorlat – szerepek 
szerinti vita és 
értékelés 

D6 (Szöveg)
D7 (Szerep-
kártyák) 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Tanulságok

A A diákok körbe ülnek, és mindenki megfogalmaz 
egy tanulságot a segítségnyújtó programokkal 
kapcsolatban a foglalkozáson szerzett élményei 
alapján. A tanár szükség szerint kiegészíti a 
felmerült gondolatokat. 

5 perc

A tapasztalatok 
összegzése 

Általánosítás 
Szóbeli önkifejezés 

Egész csoportos 
gyakorlat –  
szóforgó 

P1 (Útmutató)

B A tanár irányításával a tanulók megválaszolják  
a fejlesztési programok lehetôségeivel kapcsolatos 
kérdéseket: Mire épüljön egy fejlesztési program, 
mit kell figyelembe venni? Miért fontos a helyi 
feltételek, igények és kultúra ismerete?

9 perc

Ismeretek összegzése, 
véleményalkotás

Páros munka
Páros szóforgó

C A tanulók házi feladatként esszészerûen 
összefoglalják az alapvetô fogalmakat és 
tanulságokat.

2 perc

Ismeretek összegzése Egyéni munka
Házi feladat
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Útmutató a téma összegzéséhez

A pedagógus a téma megvitatását nagyon figyelmesen kövesse, 
törekedjen arra, hogy a beszélgetés folyamán egymást kölcsönösen 
meghallgassák. Amikor úgy látja, hogy mindkét fél érvei szót kap-
tak, segítsen összegezni és megfogalmazni, hogy nincs egyetlen 
igazság, és hogy amennyiben nem veszzük figyelembe a helyi 
szükségleteket, viszonyrendszereket, a segítô kezdeményezés akár 
visszájára is fordulhat. 

A segélyezés káros lehetôségeinek jól ismert példája a Nestlé tejpo-
ra Afrikában, ami sok problémát okozott az összetevôkre érzékeny 
gyerekeknek. 

Hasonlóan visszájára fordulhat például a gabonasegély, amikor 
egy-egy segítô akció miatt a helyi termelés elsorvad. 

Lényeges, hogy tudatosítsuk a tanulókban a helyi kultúra ismereté-
nek fontosságát. Gyôzzük meg ôket arról, hogy a helyi kultúra is-
meretének hiánya könnyen egyoldalú, külsô látásmódhoz vezet, 
és a legjobb szándék mellett is komoly károkat okozhat. A követ-
kezmények, adott esetben emberi jogokat is sérthetnek, és konflik-
tushoz vezethetnek. 

A segítésnyújtás egyidejûleg jár kötelezettséggel és felelôsséggel.
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A modul szerzôje:  
Bányai László



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16 évesek

Ajánlott időkeret 3 x 45 perc

A modul közvetlen célja A pályaválasztással kapcsolatos döntés segítése a különféle foglalkozásokhoz kapcsolódó elvárások és értékek 
elemzése révén.

A modul tartalma Témái: 
identitás: szocializáció, család, kapcsolatok: felelôsség, kommunikációs; társadalom: iskola, intézmények; 
konfliktus: értékek ütközése, dilemmahelyzet, életmód: életminôség; világkép: értékek, jövô; kultúra: 
generációk 

Egyéni pályaelképzelések. A foglalkozás és a tanulás kapcsolata. A szellemi és a kétkezi munka értékei, a két 
terület közötti határ átalakulása. A foglalkozások társadalmi státusa. A szülôk elvárásai. A pályaválasztás 
szempontjai. Az élethosszig tartó tanulás. 

Megelőző tapasztalat Beszélgetés az egyéni életúttal kapcsolatos általános elképzelésekrôl

Ajánlott továbbhaladási irány A választott szakirányok alaposabb megismerése

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: önállóság, autonómia
Önszabályozás: sikerkezelés, kudarctûrés, kitartás, felelôsségvállalás, nyitottság, véleményelfogadás
Énhatékonyságérzés: egészséges önbizalom
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információgyûjtés, információk rendszerezése 
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: társadalomismeret, osztályfônöki beszélgetések

Modulokhoz: A Felnôtt szerepek címû programcsomag életpályával kapcsolatos moduljai
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul két tanítási óráját célszerû külön megtervezni annak 
érdekében, hogy a házi feladatként elkészítendô szülôi interjúkat 
valóban be lehessen építeni a foglalkozásba. Amennyiben csak egy 
kettôs órára van lehetôség, akkor érdemes az interjú elkészítését 
elôzetes feladatként kérni a tanulóktól. Az interjúk megvalósítására 
45 percet terveztünk a modulban.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1  Útmutató a szülôkkel készített interjú során nyert információk 
feldolgozásához

Tanulói segédletek

D1  Öltöny vagy overall? A csoportalkotást segítô kártyák.  
A mellékletben szereplô lap akkor tartalmaz elegendô kártyát, 
ha az osztály maximum 30 fôs. Ha a diákok többen vannak, 
értelemszerûen ki kell egészíteni a sorozatot. A lapot az óra 
megkezdése elôtt kis részekre kell vágni. 

D2  A foglalkozások társadalmi rangja. Csoportos feladatlap.  
A lapból annyi példányt kell sokszorosítani, ahány csoport 
dolgozik majd az osztályban. 

D3  Szülôi kérdôív. Egyéni feladatlap – a szülôkkel készítendô 
interjúhoz. A lapból minden tanulónak egy példányra van 
szüksége. 

D4  Ami igazán fontos. Kártyák. A kártyákat tartalmazó lapból 
annyi példányt kell készíteni, ahány csoport alakult. A lapokat 
felvághatják maguk a tanulók is, de akár elô is készíthetjük a 
számukra. 
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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 Mi szeretnék lenni?

A A tanulók párokat alkotnak, és elmondják 
egymásnak, hogy milyen foglalkozást szeretnének 
majd maguknak. 
A tanár közben kitesz a falra egy nagy csomagoló-
papírt, amelyet gondolatban két részre oszt.  
Az egyik oszlop tetejére felírja, hogy ÖLTÖNY,  
a másikra pedig azt, hogy OVERALL. Utána 
elmondja a tanulóknak, hogy a két szó csak 
szimbólum: a szellemi és a kétkezi munka jelképe 
az óra keretében.
Sorban mindenki elmondja, hogy a párja mi 
szeretne lenni. A foglalkozásokat felírják a poszter 
megfelelô rovatába. Amirôl nem tudják eldönteni, 
hogy inkább szellemi vagy inkább kétkezi 
munkának tekinthetô, azt középre írják. 

10 perc

Személyes kapcsolódás 
a modul témájához 

Önkifejezés
Befogadás
Empátia
Együttmûködés 

Páros munka – 
személyes jövôképek 
egymásnak való 
elmesélése

Frontális munka – 
páros szóforgó 

Csomagolópapír
Vastag filctollak
Ragasztógyurma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/b Mennyit kell hozzá tanulni?

A A csomagolópapírra felkerült foglalkozásneveken 
végighaladva, a tanulók – tanári irányítás mellett – 
megpróbálják eldönteni, hogy melyik munkának 
milyen minimális iskolai végzettség a feltétele. 
Ennek megfelelôen betûjeleket írnak a foglal-
kozásnevek mellé a következô módon:  
SZ = szakiskola / szakmunkás bizonyítvány,  
K = középiskola / érettségi bizonyítvány,  
F = felsôfokú oktatási intézmény / diploma.

5 perc

Meglévô ismeretek 
elôhívása és 
rendszerezése 

Összefüggéslátás 

Frontális munka – 
közös rendszerezés 

Az elôzôleg 
elkészített 
poszter

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a A szellemi és a kétkezi munka értékei

A Minden tanuló húz egy csoportkártyát (D1),  
s az azonos kártyát húzó 3 diák alkot egy-egy 
csoportot. A feladatuk az, hogy a húzott kártyának 
megfelelô módon gyûjtsenek érveket a kétkezi, 
illetve a szellemi munka mint pályaelképzelés 
mellett. Gondolataikat leírják egy papírra. 
Az azonos pályakép mellett érvelôk (az öltöny, 
illetve az overall kártyák tulajdonosai) egy oldalra 
ülnek, és váltott megszólalással megpróbálják 
meggyôzni a többieket arról, hogy miért jó az 
egyik vagy a másik foglalkozási típust választani.

10 perc

A kétféle munka 
értékeinek azonosítása

Empátia
Érvelési képesség
Nézôpontváltás

Csoportmunka – 
kerekasztal  

Egész csoportos 
gyakorlat – két nagy 
csoport közötti vita 

D1 (Kártyák)

Írólapok és 
írószerek 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b A szellemi és a kétkezi munka határai

A A diákok – tanári irányítással – arról beszélgetnek, 
hogy hol húzódnak ma a szellemi és a kétkezi 
munka közötti határok. Ennek során megálla-
pítják, hogy a magas szintû gépesítettség 
következtében ma már nem áll olyan távol 
egymástól a munkának ez a két területe. Az igazi 
szakadék ma a képzett szakemberek és a korszerû 
szakmai tudással nem rendelkezôk között van. 

5 perc

Elôzetes tapasztalatok 
rendszerezése és közös 
továbbgondolása

Önkifejezés
Szóbeli kommunikáció 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

II/c A különbözô foglalkozások társadalmi státusa

A A tanulók 3-4 fôs csoportokat alkotnak, és a D2 
feladatlap segítségével megpróbálják besorolni  
a poszteren található foglalkozásokat a társadalmi 
elismertség szerinti kategóriákba. Amelyik 
kategória ezt követôen még üres marad, oda saját 
ismereteik alapján írnak be foglalkozásneveket.
Ezután az osztály egy nagy papíron összesíti, hogy 
a diákok szerint milyen foglalkozásokat értékelt a 
legmagasabbra, illetve a legalacsonyabbra a hazai 
társadalom.

10 perc

Az egyes foglalkozási 
típusok társadalmi 
elismertségének 
mérlegelése

Véleményalkotás
Általánosítás 
Konszenzuskeresés

Csoportmunka – 
közös kategóriaalkotás

Frontális munka – 
csoportos szóforgó  

D2 (Feladatlap) Csomagolópapír
Vastag filctollak
Ragasztógyurma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/d Vajon mit gondolnak a szüleink? (Házi feladat)

A A diákok azt a házi feladatot kapják, hogy  
a D3 kérdôív segítségével derítsék ki, hogy az 
eddig megvitatott kérdésekrôl miként vélekednek 
a szüleik. 

5 perc

A második tanóra 
elôkészítése 

Hallás utáni szövegértés 

Frontális munka –  
a házi feladat kiadása

D3 (Kérdôív)

A szülôi interjúk elkészítése (Önálló munka)

Minden tanuló interjút készít saját szüleivel  
a D3 melléklet felhasználásával. 

45 perc

A személyes életbôl vett 
információk bevonása

Egyéni munka – 
interjú készítése

D3 (Kérdôív)

II/f Szülôi elvárások

A Itt kezdôdik a második tanóra. 
A tanulók – a tanár irányításával – összesítik  
a szülôi interjúk 1. és 2. kérdésére kapott válaszo-
kat, és egy-egy mondatban megfogalmazzák  
a szülôi elvárások általánosnak látszó jellemzôit. 
Az elvárt végzettségek és kívánatos foglalkozások 
jellemzôit összevetik azzal a képpel, amely  
a társadalmi megbecsültséggel kapcsolatban  
az elôzô órán körvonalazódott elôttük. 

10 perc

Betekintés nyújtása  
a kérdôíves adatok 
feldolgozásának 
módszereibe 

Rendszerezés 
Együttmûködés

Frontális munka – 
szóforgó és 
adatrögzítés 

A tanulók által 
készített interjúk

P1 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/g Ami igazán fontos

A A tanulók 3-4 fôs csoportokat alkotnak. Minden 
csoport kap öt üres cédulát és öt olyat, amelyen 
azok a választási szempontok olvashatók, amelyek 
a szülôi interjúban is szerepeltek. A feladatuk az, 
hogy írjanak további öt fontos szempontot az üres 
cédulákra, majd állítsák egy olyan fontossági 
sorrendbe a szempontokat, amelyben közösen 
meg tudnak egyezni. Végül ebben a sorrendben 
ragasszák fel egymás alá, egy hosszú papírcsíkra  
a kis cédulákat. Az elkészült csíkokat minden 
csoport felteszi egymás mellé a falra, és megnézik, 
hogy miben hasonlítanak, és miben különböznek 
a szempontsorok.
Ezután közösen feldolgozzák a szülôi interjúk  
3. kérdésére adott válaszokat a P1 melléklet 
szerint, majd saját rangsoraikat összevetik a szülôk 
értékválasztásaival.

15 perc

Pályaválasztási 
orientációs pontok 
keresése

Értékválasztás 
Véleményalkotás 
Elemzôkészség
Konszenzusteremtés
Együttmûködés 

D4 (Kártyák)

A tanulók által 
készített interjúk

Hosszú 
papírcsíkok
Ragasztó stiftek
Ragasztógyurma

P1 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Pályaválasztás régen és ma

A A tanulók körben ülnek, és az interjúk alapján 
sorban elmondják, hogy milyen szempontok 
határozták meg egy generációval korábban  
a szüleik pályaválasztását. Ezután arról beszél-
getnek, hogy mi minden változott meg alapvetôen 
azóta, és mi az, amiben az ô lehetôségeik már 
egészen mások, mint az elôdeiké. 
Végül megpróbálják megfogalmazni, hogy mit 
jelent az a napjainkban egyre többször hallott 
kifejezés, hogy „élethosszig tartó tanulás”,  
és miként befolyásolja ez egy mai fiatal 
pályaválasztását.

20 perc

A saját lehetôségek 
tudatosítása

Empátia
Önkifejezés
Figyelem 
Szóbeli kommunikáció 

Frontális munka – 
beszélgetô kör

A tanulók által 
készített interjúk
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Útmutató 

A szülôkkel készített interjú során nyert információk feldolgo-
zásához.

Az iskolai végzettséggel kapcsolatos véleményeket a következô lé-
pésekkel érdemes feldolgozni: 
1. a táblára felírjuk a három lehetséges kategóriát, 
2. a tanulók sorban bemondják a lapjukon szereplô adatokat, 
3. valaki strigulákat húz a táblán a megfelelô kategóriák mellé, 
4. összesítjük a kategóriákhoz tartozó strigulákat, 
5. kiszámítjuk a kategóriák közötti százalékos megoszlást.

A kívánatos foglalkozások áttekintése során az alábbi eljárást ér-
demes alkalmazni: 
1.  a tanulók sorban bemondják azt a három foglalkozást, amit szü-

leik ajánlanak nekik, 
2.  ezeket az elsô elhangzáskor felírjuk a táblára vagy egy nagy 

papírra egymás alá, 
3.  amikor egy foglalkozásnév másodszor vagy többedszer hangzik 

el, akkor már csak strigulákat húzunk mellé, 
4.  végül soronként összeszámoljuk a különféle foglalkozások emlí-

tési gyakoriságát, és a számot odaírjuk melléjük, 

5.  ezután összeadjuk az összes említés számát (ez lesz a 100 száza-
lék), és kiszámítjuk az egyes foglalkozásokra adott szavazatok 
százalékos megoszlását. (ez lesz a relatív gyakoriság)

(Ha túlságosan szétaprózódik a lista, akkor érdemes a számítások 
elôtt nagyobb elemszámú csoportokat alkotni.)

A választási szempontok áttekintésekor a következô eljárást követ-
hetjük: 
1.  felírjuk a táblára vagy egy nagy papírra a vizsgált öt szempon-

tot, 
2.  a tanulók sorban bemondják, hogy szüleik milyen pontszámot 

adtak az egyes szempontoknak, 
3.  valaki felírja ezeket a számokat a szempont mellé, 
4.  miután így kigyûjtöttük az összes adatot, egy gyorsan számoló 

diák kiszámolja az egyes szempontok által kapott pontértékek 
átlagát (összeadja a kapott pontszámokat, és elosztja az összeget 
az elemek számával), 

5.  ezután megállapítjuk a szempontoknak az osztályon belüli szülôi 
sorrendjét.

Az adatok feldolgozását követôen mindhárom területen érdemes 
egy-egy bôvített mondatban összegezni, hogy mi jellemzi a szülôk 
véleményét, illetve elvárásait az adott részterületen. 
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A modul szerzôje:  
Mandák Csaba



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 14-16 évesek

Ajánlott időkeret 4 x 45 perc

A modul közvetlen célja Az iskolai demokrácia, az iskolai személyes érdekérvényesítés kereteinek, módszereinek meghatározása és 
gyakorlása. A témakörhöz kapcsolódó személyes élmények nyújtása.

A modul tartalma Témái: 
identitás: szocializáció, közösség; kapcsolatok: együttmûködés, kommunikáció; demokrácia: szabályalkotás, 
véleménynyilvánítás 

Felnôtt képzéseken bevált közösségépítô, kommunikációs tréningtechnikák, gyakorlatok a korosztályhoz 
igazítva.

Megelőző tapasztalat Az iskolában megélt kommunikációs nehézségek 

Ajánlott továbbhaladási irány Konfliktuskezelés a közösségben.

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: érzelmeink tudatossága, autonómia, hitelesség
Önszabályozás: felelôsségvállalás, tolerancia
Társas kompetenciák: empátia, véleményalkotás, vitakészség, együttmûködés

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: osztályfônöki óra

Modulokhoz: A Felnôtt szerepek programcsomag moduljai
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Támogató rendszer Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás. Önkonet,  Budapest, 2001.
Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethôné Nagy Csilla, Priskiné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése. 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2002. 



452 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A tréning sajátos mûfaj. Nem célszerû a foglalkozásokat 45 perces 
szakaszokra szétosztani, mert önmagukban általában kevésbé ha-
tásosak. Az itt leírt gyakorlatok azonban egyenként, külön-külön is 
megvalósíthatók egy-egy tanítási óra keretében. Az egyes gyakorla-
toknál megjelölt idôkeretek minden egyes alkalommal, témától, és 
csoporttól függôen változhatnak. Minden csoport, minden szituá-
ció más és más. Elôfordulhat, hogy valamelyik feladat olyan lendü-
letet ad a csoportnak, hogy nem szabad a munkát leállítani, ez vi-
szont az idô kitolódásával jár. A tanárnak menet közben kell eldön-
tenie, hogy van-e mód az összidô meghosszabbítására (pl. tábori 
keretek között), illetve, hogy melyik következô feladatot hagyja el 
a programból. 

A helyszín berendezésénél mindenképpen célszerû oldani a hagyo-
mányos iskolai kereteket, a székek körberakásával, csoportmunka-
helyek kialakításával. A konstruktív vita témája mindig élô, az isko-
lai közéletbôl vett téma legyen, e köré kell felépíteni az egész mo-
dult! Ez, az iskola, a közösség szempontjából fontos téma töltheti 
meg igazi tartalommal a modult!

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Útmutató a „Névalliteráció” címû gyakorlat irányításához 
P2 Útmutató a „Szerzôdéskötés” címû gyakorlat irányításához
P3  Mintatáblázat az iskolai véleménynyilvánítás formáinak 

áttekintését szolgáló gyakorlathoz
P4 Útmutató az „Énkép-máskép” címû gyakorlat irányításához
P5 Útmutató a konstruktív vita vezetéséhez

Tanulói segédletek

D1  Énkép – máskép. Közösen elkészített szerepkártyák – néhány 
megadott példával. A kártyákat a foglalkozás keretében 
közösen készítik el a tanulók a P4 melléklet útmutatása szerint. 
Összesen annyi darab szerepkártyára van szükség, ahány 
tanuló vesz részt a tréningen. 

D2  Énkép – máskép. Közösen elkészített helyzetkártyák – néhány 
megadott példával. A kártyákat a foglalkozás keretében 
közösen készítik el a tanulók a P4 melléklet útmutatása szerint. 
Összesen annyi darab helyzetkártyára van szükség, ahány 
tanuló van a tréningen. 

D3  Értékelô lap. A lapból annyi példányra van szükség, ahányan 
részt vettek a foglalkozáson. A tapasztalat azt mutatja, hogy  
a segédletben található lap jól használható. De a gyerekek és  
a tréning központi témájának ismeretében egy hasonló jellegû, 
ám teljesen új elemekbôl álló értékelôlapot is lehet készíteni.
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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 Névalliteráció

A A tanár arra kéri a gyerekeket, hogy válasszanak  
a keresztnevükhöz – illetve, ahhoz a névhez, 
ahogy szeretnék, ha a többiek szólítanák ôket – 
egy azzal alliteráló jelzôt. Ezután a P1 útmutató-
ban leírt módon sorban bemutatkoznak, közösen 
megbeszélik a gyakorlat során szerzett élmé-
nyeiket.

15 perc

A közös munka érzelmi 
megalapozása

Önkifejezés
Memória
Önszabályozás

Egész csoportos 
munka – 
tréninggyakorlat  
és beszélgetés 

P1 (Útmutató)

I/b Szerzôdéskötés

A A gyerekek kis öntapadós papírokra felírják a tré-
ninggel kapcsolatos gondolataikat (kérdéseiket, 
aggodalmaikat, elvárásaikat). A cédulákat – 
tematikus csoportokba rendezve – felragasztják a 
terem falára. A tanár a P2 útmutatónak megfelelô 
módon, szükség szerint reagál a cédulák tartal-
mára. Ezután közösen megbeszélik, hogy melyek 
legyenek az elôttük álló foglalkozás legfontosabb 
szabályai. A szabályokat egy nagy csomagoló-
papíron rögzítik, majd a csoport minden részt-
vevôje aláírja az így megszületô szerzôdést. 

15 perc

A munka közös 
kereteinek kialakítása  
a foglalkozás 
idôtartamára

Önkifejezés
Szabályalkotás 
Együttmûködés 

Egész csoportos 
munka – 
tréninggyakorlat  
és beszélgetés 

Post-it papírok
Írószerszámok

P2 (Útmutató)

Csomagolópapír
Ragasztógyurma
Színes filctollak



454 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/c Véleménynyilvánítás az iskolában

A A gyerekek ötletroham keretében összeszedik, 
hogy ki mirôl/kirôl és milyen formában szokott 
véleményt mondani az iskolában, majd a tanár 
irányításával közös beszélgetés keretében 
megvitatják, hogy milyen esetekben fordulnak elô 
ebbôl a leggyakrabban konfliktusok, és miért.

20 perc

A tréning témájának 
meghatározása

Önkifejezés
Koncentráció 

Frontális munka – 
ötletroham

P3 (Minta-
táblázat)

Csomagolópapír
Ragasztógyurma
Vastag színes 
filctollak

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Énkép-máskép

A Az elôzô tevékenység során kialakult táblázat 
felhasználásával a diákok és a tanár közösen meg-
határoznak lehetséges iskolai szerepeket és olyan 
helyzeteket, amelyek valamilyen feszültséget 
hordoznak magukban. Ezek alapján, a P4 útmutató 
szerint kártyákat készítenek. 
Mindenki húz egy szerep- és egy helyzetkártyát. 
Átgondolja, majd egy percben bemutatja, hogy  
a kihúzott szerepnek megfelelôen mit tenne az 
adott helyzetben.  
Végül közösen megbeszélik, hogy ki milyen 
kommunikációs eszközöket használt és miért, mi 
okozott gondot az adott helyzetben, és mi az, amit 
valaki legközelebb másképp csinálna.

60 perc

A kommunikációs 
eszközök használatának 
gyakorlása és 
tudatosítása

Önkifejezés
Kreativitás
Szóbeli szövegalkotás 

Dramatikus játék – 
egyéni bemutatással  
és élményfeldolgozó 
beszélgetéssel

D1 (Közösen 
elkészített 
szerepkártyák)
D2 (Közösen 
elkészített 
helyzetkártyák)

P4 (Útmutató)

Stopperóra
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Konstruktív vita

A A tanár két részre bontja az osztályt. Ismertet egy 
olyan témát, illetve álláspontot, amely egyaránt 
kínálja magát arra, hogy egyet lehessen érteni vele, 
illetve el lehessen utasítani azt.  Egy pénz 
feldobásával eldöntik, hogy melyik csoport fogja 
védeni, és melyik támadni az adott álláspontot.  
A tanár ismerteti a vita szabályait (P5), majd egy 
rövid felkészülési idô után a két csoport tagjai 
megpróbálják meggyôzni egymást az általuk 
képviselt álláspont helyességérôl.

50 perc

Az érvelés és az eltérô 
gondolatok 
befogadásának 
gyakorlása

Önkifejezés 
Vitakézség 
Szabálykövetés
Nézôpontváltás 

Csoportmunka – 
konstruktív vita

P5 (Útmutató)

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a A foglalkozás értékelése

A A gyerekek az értékelô lap segítségével megfogal-
mazzák véleményüket, érzéseiket a tréningrôl.  
A tanár beszedi a lapokat, és felhasználja azokat  
a késôbbi munkája során.

5 perc

A személyes érzések 
összegzése

Véleményalkotás 
Önkifejezés

Egyéni munka – 
értékelô lap kitöltése 

D3 (Értékelô lap)

III/b A saját élmények összegzése

A A gyerekek körbe ülnek, és közösen értékelik  
a tréninget. Átgondolják, és rögzítik a maguk 
számára, hogy mi mindent tanultak a foglalkozás 
során.

15 perc

Az elsajátított elemek 
összegzése és 
tudatosítása

Önkifejezés

Frontális munka – 
beszélgetô kör
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Útmutató a „Névalliteráció” címû gyakorlat irányításához 

Ez a feladat elsôsorban az egymást nem, vagy kevésbé ismerô cso-
portok esetén (például újonnan megalakult diáktanács) lehet na-
gyon hasznos. De évek óta egy osztályba járó gyerekeknek is új-
szerû élményt nyújthat.

Cél: 
A résztvevôk hozzásegítése ahhoz, hogy a csoporton, illetve a fela-
daton belül érezhessék magukat. Mindenki megszólalhasson, ami a 
„belülre kerülésnek” fontos feltétele. Mivel a gyakorlat egyben 
memóriagyakorlat is, – amelyet a résztvevôk automatikusan szem-
kontaktussal kísérnek –, felgyorsul és megerôsödik az ismerkedés 
természetes folyamata.

Tartalom: 
1.   A tanár arra kéri a csoport tagjait, hogy a keresztnevükhöz – illet-

ve, ahogy szeretnék, hogy a csoport szólítsa ôket – válasszanak 
egy hozzá alliteráló jelzôt. Például Aranyos Anna: Bölcs Béla, 
Zseniális Zsolt stb. 
Feltételként meg kell szabnunk azt, hogy csak pozitív jelzô lehet!  
(mivel a választott neveket mindenki végig fogja ismételni, nem 
tenne jót, ha sokszor elhangzana például, hogy „idióta Ildikó”)
A feladatnak nem része az, hogy felmérjük, milyen szókinccsel 
rendelkeznek a résztvevôk, vagy mennyire gyorsan találnak 

nevet maguknak. Ezért szabad, sôt ajánlott segíteni egymásnak, 
amennyiben valakinek nem jut eszébe jó jelzô. Ez egyúttal már 
az elsô együttmûködési lehetôség is a csoport épülésében.

2.  Amikor mindenki megtalálta azt a nevet, amelyet kényelmesnek 
talál a maga számára, kezdôdhet a bemutatkozás. Valaki elindítja 
a kört azzal, hogy elmondja a jelzôvel ellátott nevét. A mellette 
ülô megismétli az elôzô alliterált nevet, s hozzáteszi a sajátját. A 
kör így halad tovább, s egyre hosszabb a megjegyeznivaló.  Auto-
matikus segítségként néznek egymás szemébe a résztvevôk, s a 
megnevezendô alany drukkol, hogy a nevére emlékezzen az ép-
pen szereplô társa. 

A megbeszélés módszere: körben ülve, szabad megszólalással, beszél-
getés

Tartalma: 
Hasznosnak találták-e? Ha igen, miért? Hogy éreztétek magukat 
közben? Okozott-e valaki meglepetést a választásával? Ha igen, 
miért? (A megismerkedés elsô lépése, könnyebb névtanulás, vidám 
és izgalmas, mindenki bevonódik a feladatba, izgulás egymásért, 
felfedezôdnek humoros, kreatív egyéniségek stb.)

Idôbeosztás: 
10 perc gyakorlat, 5 perc megbeszélés.
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P2  Útmutató a „Szerzôdéskötés” címû gyakorlat irányításához 

A gyakorlat során a tanár és a gyerekek megállapodást kötnek a 
tréning szabályairól. Ennek részeként mindenképpen érdemes kitér-
ni az alábbiakra: mindenkinek joga van a megszólaláshoz, és nem le-
het lehurrogni egymást; mindenkinek lehet legalább egyszer passzolni.

Cél: 
Az eredményesség és az együttmûködés megalapozása. Az esetle-
ges félelmek felszínre hozása, válaszadás az aggodalmakra. A közös 
munkával kapcsolatos összes megegyezés rögzítése annak érdeké-
ben, hogy békés, kiszámíthatóságot, biztonságérzetet teremtô, bár-
miféle kiszolgáltatottsági érzéstôl mentes lehessen a foglalkozás.

Tartalom: 
A gyerekek egyéni munkában, anonim módon felírják a foglalkozás-
sal kapcsolatos elvárásaikat és esetleges félelmeiket. Mit vársz ettôl 
a foglalkozástól? Mikor lennél elégedett? Mitôl tartasz? Stb.

Az összegyûjtött papírok felkerülnek egy csomagolópapírra, s a 
tanár felolvassa azokat. Értelemszerûen válaszol, ahol szükség van 
erre. Akár párbeszéd is kialakulhat, a feladat lényege a félelmek 
eloszlatása és a munkával kapcsolatos megegyezések rögzítése. 

A szerzôdés felírása egy csomagolópapírra, amelyet mindenki aláír. 

A megbeszélés módszere: beszélgetés szabadon, körbeülve.

Tartalma: 
Miért fontos, hogy elhangozhasson mindenféle félelem, aggodalom, 
és elvárás? Miért fontos az egymással való elôzetes megegyezés?

Idôbeosztás: 
Egyéni munka 5 perc; Összegzés, aláírás 10 perc

P3 Mintatáblázat az iskolai véleménynyilvánítás formáinak áttekintését szolgáló gyakorlathoz

Az alábbi fejlécû táblázatot célszerû elôre elkészíteni, jól látható méretben, csomagolópapírra.

Tanár Diák
Kirôl/Mirôl? Milyen formában? Kirôl/Mirôl? Milyen formában?
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P4 Útmutató az „Énkép-máskép” címû gyakorlat irányításához

A kártyák elkészítése
Az elôzô tevékenység során kialakult táblázat felhasználásával a 
diákokkal közösen meghatározunk minél többfajta lehetséges isko-
lai szerepet, és olyan helyzeteket, amelyek valamilyen feszültséget 
hordoznak magukban. Ezeket két oszlopban felírjuk a táblára. A 
tréningen jelen lévô tanulók számát elosztjuk elôbb az azonosított 
szerepek, majd pedig a helyzetek számával, s így megkapjuk, hogy 
hány példányt kell készítenünk a kártyákból ahhoz, hogy végül 
mindenkinek jusson egy szerep és egy helyzetleírás.

Ezután odaadjuk a gyerekeknek az elôre elkészített üres kártyákat, 
és ôk gyorsan ráírják azokra a szerepek és a helyzetek megnevezését.

Cél:
A kommunikációs készség fejlesztése, a kommunikációs eszközök 
tudatosabb használata, önismeretben való gazdagodás. Egyáltalán 
nem baj, ha a gyerekek elôadása túlzó, groteszk elemeket tartalmaz, 
ez megkönnyítheti a megértést, és jó alapot ad a téma megbeszélé-
séhez!

Tartalom: 
1.   Szemléltessük, milyen verbális, paraverbális és nonverbális hatá-

sokkal élünk/élhetünk az eredményes kommunikáció érdeké-
ben.

2.   A résztvevôk hogyan gyarapíthatják saját ilyen irányú „készle-
tüket”. 
a) beszélgetés a fentiekrôl
b)  témahúzás és 1-1 perces „elôadások” megtartása, kártyákról 

választott témakörökben és szerepekben.

A megbeszélés módszere: szabad beszélgetés körbeülve

Tartalma: 
Mi volt sikeres?  Mi okozott gondot? Miért? Hogyan tennéd legköze-
lebb? 

Idôbeosztás: 
Felvezetés 10 perc; Egyéni felkészülés 5 perc; Egyéni „elôadások” 
30 perc; Megbeszélés 15 perc

P5 Útmutató a konstruktív vita vezetéséhez 

Mindenképpen valós, a gyerekek életében megjelenô témát válasz-
szunk, de lehetôleg olyat, amelynek eldöntése nem egyértelmû! 
Példák a jól feldolgozható témákra: Kiküldheti-e a tanár az órán 
rosszalkodó gyereket az óráról? Jó-e, ha a házirend szabályozza a 
kötelezô iskolai viseletet? Lehessen-e az iskolai büfében Colát kapni? 
Rossz tanulmányi eredménye miatt el lehet-e tiltani egy diákot a 
sportolástól? Stb.

Cél: 
A saját érvelés kidolgozásának gyakorlása, mások érvelésének fi-
gyelmes meghallgatása, ezek elemzésének gyakorlása.

Tartalom:
1.   A téma ismertetése és eldöntendô kérdés formájában történô 

megfogalmazása.
2.   A két csoport tagjainak kijelölése a két lehetséges álláspont 

képviseletére. A két táboron belül párok alakítása.
3.   A párok megbeszélik a témát, és listát készítenek az álláspontju-

kat támogató, általuk legerôsebbnek ítélt érvekrôl.
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4.    A párok megosztják listájukat a csoporton belül más párokkal.
5.    Az egyik csoport tagjai elôadják érveiket a másik félnek, akik 

tisztázó kérdéseket tehetnek fel, de ezen a ponton még nem vi-
tatkozhatnak az érvekkel. A másik fél is ismerteti álláspontját.

6.    A gyerekek saját csoportjukban megvitatják a másik fél által elô-
adott érveket, majd eldöntik, hogy melyik volt a másik fél által 
felhozott öt legfontosabb érv.

7.    A két csoport egymás után adja elô a másik fél leghatásosabb 
érveit. A diákok csupán tisztázó kérdéseket tehetnek fel.

8.    Az egész osztály számára megnyitjuk a vitát. A gyerekek felso-
rolják a két fél által ismertetett legmeggyôzôbb érveket, ezeket 

a tanár a táblán (vagy csomagoló papíron) rögzíti. A tanulók 
megvitatják minden érv erôs és gyenge pontjait.

9/a  Minden egyes résztvevô megfogalmazza, és papírra veti saját 
véleményét, az azt alátámasztó érvekkel együtt.

9/b  A gyerekek tanári irányítással megpróbálnak közös nevezôre 
jutni, illetve kiválasztani a 2-2 legerôsebb érvet, egy késôbbi, 
szélesebb körû vita lefolytatásához. 

Idôbeosztás: 
1–2. lépés: 5 perc; 3–4. lépés: 10 perc; 5–7. lépés: 10 perc; 8. lépés: 20 
perc; 9. lépés: 5 perc 



SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

10. ÉVFOLYAM

MIÉRT PONT ÉN?
P

O
L

G
Á

R
 

A
 

D
E

M
O

K
R

Á
C

I
Á

B
A

N SZKA_210_37

A modul szerzôje:  
Pollághné Rózsa Ildikó



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 15-16 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc (egyben)

A modul közvetlen célja Annak érzékeltetése, hogy mások jelenléte hogyan hat a felelôsségvállalási hajlandóságra, valamint néhány 
olyan gyakorlat elvégeztetése, amely elôsegítheti a diákok felelôsségérzetének erôsödését. 

A modul tartalma Témái: 
identitás: önismeret, közösség, viselkedés; kapcsolatok: felelôsség, kommunikáció, szolidaritás; erkölcs és  jog: 
normák, lelkiismeret, döntés 

Koncentrációs és bizalomgyakorlatok. A csoport jelenlétének hatása az egyéni felelôsségvállalásra. A felnôtt 
lét legfontosabb jellemzôi. Az egymásra utaltság elemei: bizalom és felelôsség. A felelôs döntés. 

Megelőző tapasztalat A jelenetkészítés és a csoportmunka alapvetô szabályainak ismerete

Ajánlott továbbhaladási irány A felelôsségvállalás társadalmi szintû formáinak megismerése

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: érzelmek tudatosítása, hitelesség
Önszabályozás: felelôsségvállalás, tekintet másokra
Társas kompetenciák: empátia, véleményalkotás

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: osztályfônöki óra, emberismeret, társadalomismeret, etika

Modulokhoz: Mennyibe kerül a becsület? (szka210_41), Elfogadásunk határai (szka210_47)

Támogató rendszer Thomas Gordon: F.E.T., Fiatalok eredményességi tréningje. http://www.gordon.hu/fet.html, 2006.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A felelôsségvállalás kérdésköre nagyon bonyolult téma. Ez a korosz-
tály már alkalmas arra, hogy ne csupán a jelenség szintjén fog-
lalkozzunk a kérdéssel, hanem a konkrét gyakorlatokból általános 
következtetéseket is levonjunk. Lényeges az esetek aktualizálása, 
saját élethelyzetre vonatkoztatása, ezért dolgozunk sok valós törté-
nettel. Szintén fontos az érzelmi azonosulás lehetôsége, ezt a célt 
szolgálják a modul drámapedagógiai elemei. 

Vannak szakaszok, amelyekhez két változat készült. Ezek közül ál-
talában a B variáció kíván nagyobb koncentrációt és absztrakciós 
készséget. Mivel a kulcsfontosságú szakaszokhoz csak egy változat 
van, és a két variáció idôkerete azonos, lehetôségünk van az A és B 
változatok közül tetszésünk szerint, a konkrét körülmények is-
meretében választani.

Nagyon lényeges, hogy a gyerekek motiváltak legyenek a részvé-
telre. Bizalmon alapuló, értékelésmentes légkör biztosítása nélkül 
nem valósítható meg eredményesen a modul. Az értékelés hagyo-
mányos módja itt teljesen ki van zárva. Az összegzésnél a tanulói 
visszajelzések adhatnak támpontot arra, hogy milyen módon fog-
lalkozzunk a továbbiakban a témával.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1  Útmutató az egyéni improvizációs gyakorlathoz 
P2  Háttér-információk (Egy szociálpszichológiai kísérlet leírása, és 

néhány gondolat a téma feldolgozásához.)

P3  Segítô kérdések a D2 feladatlap megoldásához
P4  Útmutató a „Bizalom és felelôsség” címû játék tanulságinak 

összefoglalásához
P5  Útmutató az esetek megbeszéléséhez 

Tanulói segédletek

D1  Társas lazsálás és társas serkentés. Csoportos feladatlap.  
A lapból összesen hat darabot kell elôkészíteni az órához. 

D2  Aki felnôtt, az… Csoportos feladatalap – pókábra a felnôttség 
jellemzôinek összegyûjtéséhez. Annyi lapra van szükség, 
ahány csoport alakul az osztályban. 

D3  Bizalom és felelôsség. Megfigyelôi feladatlap – a játékban 
megfigyelôként résztvevô tanulók számára.  A megfigyelôk 
számának megfelelôen 2-4 lapra van szükség. 

D4  A felelôs döntés. Helyzet- és szerepkártyák. Minden kártyából 
egy-egy példányra van szükség. 

D5  A felelôs döntés. Csoportos feladatlap – a D4 kártyákon 
szereplô helyzetek elemzéséhez. A lapból hat példányt kell 
sokszorosítani. 

D6  Egyéni értékelô lap. Annyi példányra van szükség belôle, 
ahány tanuló részt vett a foglalkozáson.
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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 Te voltál, nem én voltam 

A A diákok körben ülnek. Az egyik tanuló rámutat 
valakire, és azt mondja: „Te voltál!” Akire mutatott, 
szintén mutatással kiválaszt valakit, és azt mondja: 
„Nem én voltam!” Ezután ismét a „Te voltál!” 
szöveg következik. Aki nem jót mond, vagy nem 
mutat, kiül a körbôl. Fontos, hogy mindez tempó-
san történjék.  Ezután minden tanuló egy mon-
datban elmondja, hogy milyen érzéseket váltott ki 
benne a gyakorlat. 

5 perc

A téma alaphangjának 
megadása

Koncentráció,
Érzése azonosítása
Szóbeli szövegalkotás 

Egész csoportos 
koncentrációs játék, 
érzések 
megfogalmazása
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/b Nem én voltam, ehhez semmi közöm! 

A A tanár elôször a fiúkat, majd a lányokat kéri meg 
arra, hogy képzeljék magukat egy olyan helyzetbe, 
amikor benne voltak valamiben, de elhárítják 
maguktól a felelôsséget, és egyesével fejezzék ki 
ezt az érzést arcjátékkal és gesztusokkal. (P1). 
Miközben az egyik csoport tagjai játszanak,  
a másik figyeli a mimikájukat és a gesztusaikat. 
A bemutató után mindkét csoport tagjai meg-
szavazzák, hogy szerintük melyik fiú, illetve 
melyik lány játéka volt a legkifejezôbb, s a legtöbb 
voksot kapók újra bemutatják az általuk 
megjelenített gesztust. 

10 perc

A közösen elkövetett 
hibáért való egyéni 
felelôsségvállalás 
kérdésnek felvetése

Nonverbális 
kommunikáció
Érzelmek kifejezése
Érzelmek felismerése

Egész csoportos 
improvizációs játék

P1 (Útmutató) 

B A tanár megkéri a gyerekeket, hogy idézzenek fel 
olyan konkrét helyzeteket, amikor egy embercso-
port közösen követett el valamit, és a számonké-
réskor senki sem vállalta a felelôsséget. A diákok 
elmesélnek néhány ilyen helyzetet, és elmondják, 
hogy mit éreztek közben. A beszélgetés során 
kiderülhet, hogy a csoportban könnyen el lehet 
rejtôzni, de a felelôsség valamennyi csoporttagot 
nyomaszthatja. Az evvel járó lelkiismeret-furdalás 
viszont személyenként különbözô mértékû. 

10 perc

A közösen elkövetett 
hibáért való egyéni 
felelôsségvállalás 
kérdésnek felvetése

Önreflexió 
Szóbeli kommunikáció 

Frontális munka –
irányított beszélgetés
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Az egyén felelôsségvállalása csoporthelyzetben

A A tanár ismertet egy szociálpszichológiai kísérletet 
(P2). A tanulók megpróbálják kitalálni, hogy mi 
lett a kísérlet eredménye. Ezután a tanár el-
mondja, hogy valójában mit igazolt a kísérlet, 
majd arról beszélgetnek, hogy a csoportok 
különbözô módon hathatnak az egyén felelôsség-
érzetére. Van, amikor a csoportban el lehet 
rejtôzni, és el lehet hárítani a felelôsséget. De az is 
elôfordulhat, hogy a csoportban felerôsödik az 
egyén felelôsségvállalási hajlandósága. 

10 perc

Új ismeretek nyújtása  
a csoportlélektan 
körében

Rendszerszerû 
gondolkodás
Sóbeli kommunikáció 

Frontális munka – 
tanári magyarázat  
és beszélgetés 

P2 (Háttér-
információk)

II/b Társas lazsálás és társas serkentés

A A diákok hat csoportot alkotnak. Három csoport a 
feladatlap a), három pedig a b) pontjához kapcso-
lódóan keres konkrét példákat 10 percen keresztül. 
Ezután a szóvivôk felolvassák, amit leírtak, és egy 
történetet elmesélnek az osztálynak is. A történe-
tek meghallgatása után a diákok megpróbálják 
általános érvényû módon megfogalmazni, hogy 
milyen hatást gyakorolhat az egyén felelôsség-
érzetére az ôt éppen körülvevô közösség. 

20 perc

Személyes élmények 
felidézése, és a társas 
helyzetek elemzése

Önreflexió
Önkifejezés

Csoportmunka – 
személyes emlékek 
felidézése szóforgóval

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

D1 (Feladatlap)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c Ki „számít” felnôttnek? 

A Itt kezdôdik a második tanóra.
A tanulók szabad választás szerint 5-6 fôs 
csoportokat alkotnak. A csoportok a D2 feladatlap 
segítségével három percig olyan tulajdonságokat 
és tevékenységeket gyûjtenek, amelyek szerintük 
a felnôttekre jellemzôk. 
Ezután minden csoport 1-1 percben bemutatja  
a saját ábráját. A tanár egy hasonló pókábra 
formájában minden új elemet felír egy közös 
poszterre. Közben valószínûleg kiderül, hogy  
a felnôttség számtalan felelôsséggel jár. A tanár 
pedig hangsúlyozza, hogy az osztályba járó 
diákok a felnôttség küszöbén állnak, és fontos, 
hogy megtanulják vállalni tetteikért és dönté-
seikért a felelôsséget.

10 perc

A felnôtt- és  
a gyermeklét 
különbségeinek 
tudatosítása

Együttmûködés
Felelôsségvállalás
Asszociációs készség 
Szóbeli kommunikáció

Csoportmunka – 
ötletbörze 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

D2 (Feladatalap) P3 (Segítô 
kérdések)

Csomagolópapír
Vastag filctoll
Ragasztógyurma 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/d Bizalom és felelôsség

A A tanulók – különféle tárgyakat elhelyezve a tér-
ben – készítenek egy „akadálypályát”. A tanár 
kijelöl 2-3 megfigyelôt úgy, hogy a fennmaradó 
létszám páros legyen. Minden tanuló választ 
magának egy párt. A párok egyik tagjának bekötik 
a szemét. A másik diák feladata pedig az lesz, hogy 
körbevezesse a társát a teremben, és ügyeljen rá, 
hogy az semminek és senkinek ne menjen neki, ne 
érje baleset. Két percig közlekednek így az akadá-
lyok között, majd helyet cserélnek. A megfigyelôk 
közben jegyzeteket készítenek benyomásaikról a 
D3 feladatlap segítségével. A gyakorlat befejezése 
után a gyerekek körbe állnak és elmondják, hogy 
mit éreztek a kétfajta helyzetben. A megfigyelôk is 
ismertetik a tapasztalataikat. 

 10 perc

Személyes élmények 
szerzése az egymásra 
utaltságról

Bizalom
Felelôsségérzet
Önreflexió
Önkifejezés 

Drámajáték – páros 
bizalom gyakorlat 

Frontális munka – 
szóforgó és 
megbeszélés 

D3 (Feladatlap) P4 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B A diákok szorosan egymás mellett állva kört 
alkotnak úgy, hogy ne legyen közöttük rés. 
(Nagyobb létszám esetén 2-3 kör is alkotható.) Egy 
tanuló beáll a kör közepére, és lassan hátradôl. A 
mögötte állók elkapják, és gyengéden átirányítják 
a másik oldalra. A körben elhelyezkedôk szavak 
nélkül koordinálják a mozgásukat, figyelnek 
egymásra, és ügyelnek társuk biztonságára. Ha  
a gyakorlat jól mûködik, a középen álló élvezi  
a bizalmon alapuló hullámzó mozgást. (Ezt az 
élményt felerôsítheti egy olyan aláfestô zene, 
amely valamilyen lassú, hullámzó mozgás érzé-
keltet.) Több tanuló is sorra kerülhet, de ha valaki 
nem mer, vagy nem akar középre állni, azt nem 
szabad erôltetni. A gyakorlat után minden tanuló 
elmondja, hogy mit érzett a saját szerepében. 
Végül megpróbálnak valamilyen általános érvé-
nyû tanulságot is megfogalmazni. 

10 perc

Személyes tapasztalatok 
szerzése az egymásra 
utaltságról

Bizalom
Önátadás 
Felelôsségérzet

Önreflexió 
Önkifejezés 

Drámajáték – 
csoportos gyakorlat 

Frontális munka – 
szóforgó és 
megbeszélés

P4 (Útmutató) 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/e  A felelôs döntés

A Az osztály hat csoportra oszlik. Minden csoport 
kap egy feladatlapot és egy kártyát a lehetséges 
hat közül. A kártyák három helyzetet mutatnak be 
két-két szereplô nézôpontjából. 
A csoportok elolvassák a szövegüket, és megvitat-
ják a feladatlapon található kérdéseket, majd 
leírják a véleményüket. 
Ezután az azonos történettel foglalkozó két-két 
csoport összeül, és a két szóvivô elmondja, hogy 
mire jutottak, milyen megoldást javasoltak az adott 
probléma feloldására. Ha nem ugyanúgy gon-
dolkodtak, most megpróbálnak megegyezni 
egymással. 
Ezután mindhárom csoport képviselôje röviden 
ismerteti a saját történetét és az általuk javasolt 
megoldást. A többiek pedig reflektálnak rá a fele-
lôsség vállalásának szempontjából.

20 perc

A felelôs döntés 
nehézségeinek 
megtapasztaltatása 
szituációs gyakorlat 
keretében

Empátia
Kreativitás
Véleményalkotás
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
közös helyzetelemzés 
és döntés

Frontális munka – 
csoportos szóforgó és 
beszélgetés  

D4 (Helyzet-  
és szerepkártyák)

D5 (Feladatlap)

P5 (Útmutató)

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a  Egyéni értékelés

A A D6 melléklet segítségével minden tanuló 
összefoglalja a foglalkozással kapcsolatos 
gondolatait és véleményét. 

5 perc

Személyes reflexió 

Írásbeli kifejezôkészség 

Egyéni munka – 
értékelô lap kitöltése 

D6 (Értékelô lap)
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Útmutató

Egy lehetséges szituáció 

Fiúknak 
Fociztok az iskolaudvarban, és a labda betör egy ablakot. A csöröm-
pölést meghalló tanár rád mutat, és megkérdezi: te voltál? 
Minden egyes fiú fejezze ki mimikával és gesztussal, hogy neki 
ehhez a dologhoz semmi köze. 

Lányoknak
A folyosón beszélgettek, és valaki hangosan felvisít. A terembôl ki-
jön a tanár, és megkérdezi, hogy ki visított. 
Minden egyes lány fejezze ki mimikával és gesztussal, hogy neki 
ehhez a dologhoz semmi köze. 

P2 Háttér-információk 

Egy szociálpszichológiai kísérlet leírása

Szociálpszichológusok kísérletet végeztek felnôttekkel. Egyenként 
megkérték ôket, hogy húzzanak egy kötelet olyan erôsen, ahogy 
csak tudják. Mérték, hogy ki milyen erôsséggel húzza. Az eredmé-
nyeket feljegyezték. Ezt követôen kötélhúzó versenyt rendeztek. 
Mérték, hogy a csapatok együtt mekkora erôt fejtenek ki.

Tanári kérdés: 
Mit gondoltok, mi lehetett az eredmény? Mikor fejtettek ki nagyobb erôt az 
egyének,  ha egyedül az övek volt a feladat, vagy ha az egész csoporté volt 
a kihívás? 

A kísérlet adatai azt mutatták, hogy amikor együtt húzták a kötelet, 
senki nem fejtett ki akkora erôt, mint egyedül. Mérték az össztelje-
sítményt, és kiderült, hogy ha az együttes erôt elosztják annyival, 
ahányan vannak, egyenként kevesebb erôt fejtettek ki, mint a leg-
gyengébb kötélhúzó egyedül.

Tanári kérdés: 
Vajon mi magyarázza ezt az összefüggést?

Magyarázat: a csoportban az egyének így gondolták: „Majd a másik 
húzza!” Ez nem azt jelenti, hogy szándékosan másra akarták ruház-
ni a közös feladat felelôsségét. Annyi történt csupán, hogy létrejött 
a társas lazsálás jelensége. Ha mások is jelen vannak, ez gyakran 
elôfordul.

Tanári kérdés: 
Vajon mit jelenthet a társas serkentés? Mondjatok rá példákat!

Lehetséges megoldások: 
Jó tanuló érkezik az osztályba. Az osztály jó tanulói serkentve érzik 
magukat, hogy ne maradjanak le új társuk mögött. 
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P3 Néhány segítô kérdés a D2 feladatlap megoldásához

Melyek azok a tulajdonságok, amelyek megkülönböztetik a felnôt-
teket a gyerekektôl?
Mikor mondhatjuk valakire, hogy felnôtt módjára viselkedik? 
Milyen feladatai vannak egy felnôttnek?
Kiért, illetve miért kell a felnôtt embernek felelôsséget vállalnia? 

P4 Útmutató 

a „Bizalom és felelôsség” címû játék tanulságainak összefoglalásá-
hoz

Javasolt kérdések és feladatok az A változat esetében
Tegye fel a kezét, akinek könnyebb volt bekötött szemmel vezetve 
lenni, mint vezetni! Miért volt ez könnyebb a ti számotokra?  
Jelentkezzen az, akinek könnyebb volt vezetni, mint bekötött szem-
mel vezetve lenni: Miért volt ez könnyebb?
Most idézze fel mindenki a vezetés közben felmerülô érzéseit! 
Mondjátok el egymás után, mit éreztetek, mialatt a társatokat 
vezettétek? 
Idézzétek fel, hogy mit éreztetek bekötött szemmel! Mondjátok el 
ezeket az érzéseket.
Mit gondoltok, mi a tanulsága ennek a gyakorlatnak? 

A tanulság:
Vannak helyzetek, amikor felelôsséget kell vállalni egy rá-
szorult emberért. Ahhoz, hogy a segítségre szoruló valódi 
támogatásként élje meg a gesztust, a segítô iránt bizalmat  
kell éreznie.

Idézzetek fel olyan eseteket, amikor valami hasonló történt veletek 
vagy közvetlen környezetetekben!

Javasolt kérdések és feladatok a B változat esetében
Mondja sorra el mindenki, hogy mit érzett, mikor a társát kellett 
elkapnia? 
Jelentkezzen az, aki jól érezte magát a kör közepén mozgatva! Mit 
éreztetek? 
Ki nem érezte jól magát? Miért, mit érzett?
Elôfordult-e már veletek, hogy úgy éreztétek magatokat, mint 
ebben a gyakorlatban a kör közepén? Meséljetek errôl az esetrôl!
Éreztetek már hasonlót valaha, mint amikor a társatokat kellett 
elkapni, illetve mozgatni? Meséljetek errôl!
Mit gondoltok, mi a tanulsága ennek a gyakorlatnak?

A tanulság:
Vannak esetek, amikor nem lehet elhárítani a felelôsséget, 
mivel evvel más valakit veszélyeztethetünk. Nagyon nagy 
biztonságérzetet ad, ha bízhatunk egymásban, tudjuk, hogy 
nem hagynak cserben, vállalják értünk a felelôsséget.

P5 Útmutató az esetek megbeszéléséhez 

Minden egyes eset elhangzása után engedjük a gyerekeket spon-
tán reflektálni.
Azután tegyük fel kérdéseinket. 
Például ilyeneket: 
Mennyire tartjátok ebben a helyzetben nehéznek a döntést? Mi  
nehezíti a döntéshozók dolgát? Szerintetek a két fél közül kinek 
van igaza? Miért?
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Volt már valaki közületek hasonló helyzetben? Akkor mit tett? 
Hogy látja utólag: helyesen döntött? 
Kiért, illetve miért kell felelôsséget vállalniuk az egyes szereplôk-
nek? Vállalják-e ezt a felelôsséget? Milyen következményekkel jár 
a felelôsség vállalása, illetve hárítása a konkrét esetekben?

Gondolatok a helyzetek értékeléséhez
A szituációk sorrendjüknek megfelelôen egyre súlyosabb és bonyo-
lultabb döntéshelyzetet tartalmaznak, ezért célszerû a tárgyalásnál 
ezt a sorrendet megtartani. 

Matek témazáró
A dolgozatot lemásolni kívánó diák csupán önmagával törôdik, nem 
érez társa iránt felelôsséget, aki pedig ebben a szituációban nehéz 
döntés elé kerül: feláldozza-e saját elômenetelét társa érdekében. A 
hagyományos diáklogika szerint a segítség elmulasztása negatív 
cselekedet. Ugyanakkor nem mindegy, hogy az érintett a segítséget 
önként vagy kényszerbôl nyújtja-e. Az egymás iránti szolidaritás 
fontos érték, de az egyéni érdeket nem lehet minden esetben 
alárendelni a társ érdekeinek, kívánalmainak.

Elveszett pénz
A talált pénzt eltulajdonító diák védekezhet azzal, hogy a tulajdonos 
személye bizonytalan, neki viszont égetô szüksége van a pénzre. Mi-
vel ebben az esetben a tulajdonos megtalálható lett volna, sôt az érin-
tett maga jelentkezik, feltétlenül etikátlan cselekedet megtartani a 
pénzt. A pénzt elvesztô gyerek ugyan gondatlan volt, de a vétke nem 
volt olyan mértékû hogy ekkora ráfizetése legyen. Itt a lapító diák 
felelôtlenül, önzô módon viselkedett, tettére nincs mentség.

Szökés
Az apjához szökni vágyó fiatal tettére van magyarázat. Hogy meny-
nyire jelent ez mentséget, azt a közeli barátjának jobban kellene 
tudnia. Mindenképpen elítélendô, hogy a tettéért való felelôsség 
súlyának egy részét átterheli a barátjára, akinek el kell döntenie, 
hogy a társáért vállalt felelôsség értelmében tartania kell-e az ígére-
tét, és hallgatni, vagy pedig elmondania, amit tud. A helyzetet bo-
nyolítja, hogy a felelôsség a kétségbeesett anyára is kiterjed. Mivel 
a döntés idején általában hiányos információk birtokában választ-
juk valamelyik alternatívát, a barát döntése mindenképpen kocká-
zatos, és etikai szempontból nehezen minôsíthetô.
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A modul szerzôje:  
Pollághné Rózsa Ildikó



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 15-16 évesek

Ajánlott időkeret 3 x 45 perc

A modul közvetlen célja A különbözô értékvilágok egymás mellett élésének megtapasztaltatása, a tolerancia erôsítése, az értékek 
hierarchiájának érzékeltetése.

A modul tartalma Témái: 
Identitás: önismeret, szocializáció; világkép: értékek, jövô; erkölcs és jog: normák, döntés 

A saját családból hozott értékek bemutatása, összevetése a társak által fontosnak tartott értékekkel. A közeli  
és távoli jövôre vonatkozó vágyak, kívánságok feltárása. Az ezeket megszabó értékek feltérképezése a dráma-
pedagógiából vett ’értékárverés’ nevû strukturált gyakorlat alkalmazásával.

Megelőző tapasztalat A saját családban és a társak körében szerzett, értékekkel kapcsolatos tapasztalatok

Ajánlott továbbhaladási irány Értékválasztást igénylô gyakorlatok szervezése.

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák. autonómia, identitás, hitelesség
Önszabályozás: véleményelfogadás
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: kritikai gondolkodás, nyitottság

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom 

Tantárgyakhoz: osztályfônöki óra, társadalomismeret, etika

Modulokhoz: Öltöny vagy overall? (szka210_35), Elfogadásunk határai (szka210_40), „Apám hitte” (szka210_43)

Támogató rendszer Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Kiadó, Budapest, 1999.
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NÉHÁNY BEVEZETÔ GONDOLAT

Az óra központi fogalma: az érték napjainkban leginkább negatív 
összefüggésekben szerepel, pl. „értékválság”, „értékvesztés”, „érték-
zavar”. Ez nagyrészt azzal magyarázható, hogy a pedagógiai gyakor-
lat nehezen tud eszközöket találni a pluralizálódó világban, amikor 
is számos, részleteiben egymásnak ellentmondó értékrend, illetve 
értékrendtöredék létezik, sôt legitim módon létezhet egymás mel-
lett. Ennek alkotmányos garanciái vannak minden plurális de-
mokráciában. 

A tanár tehát legfeljebb képviselheti a saját maga által fontosnak 
tartott értékeket, de ezeket nem kényszerítheti tanítványaira. Köz-
belépnie csak azokon a pontokon szabad, amikor az egyén által 
képviselt értékek sértik mások saját értékeihez fûzôdô alkotmá-
nyos jogait (tehát a szélsôségek esetében). A foglalkozás maximális 
hozadéka az a felismerés, hogy értékrendünket a családunkban 
alapozzuk meg, ezt életünk során saját tapasztalataink, igényeink 
szerint tovább alakítjuk, s az így kialakult értékvilág egyénenként 
alapjaiban eltérô lehet. 

A téma rendkívül komplex, és ez a modul csak akkor tud hatéko-
nyan mûködni, ha egy pedagógiailag tudatosan átgondolt folyamat-
ba épül. A kérdésnek nyilván vannak elôzményei az osztállyal vég-
zett munka során. Feltételezhetô, hogy értékekrôl osztályfônöki és 
egyéb órákon, illetve tanítási órán kívüli foglalkozásokon esett már 
szó. Az adott osztály összetétele, érettségi szintje, konkrét tapaszta-
latai nagyban meghatározzák, hogy ennek modulnak a feldolgozá-
sa mennyire bizonyul hatékonynak.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A foglalkozás lazító, bizalomerôsítô gyakorlatokkal kezdôdik. Erre 
szükség van annak érdekében, hogy a diákok megérezzék: itt olyan 
téma kerül sorra, ahol különösen fontos az egymás iránti nyitott-
ság, az egymás iránti bizalom.

A szükséges tér egy átlagos méretû osztályterem, körbe rakott szé-
kekkel, szabad mozgástérrel. Ugyanakkor arra is tekintettel kell 
lenni, hogy szükség esetén az írásos feladatok is megoldhatóak 
legyenek (oda lehessen fordulni az asztalhoz, vagy készítsenek elô 
a diákok olyan tárgyat, amelyre rátehetik a papírt). Mivel több alka-
lommal is poszterek kerülnek a falra, szükség van szabad falfelü-
letekre.

A foglalkozáson számos drámapedagógiából ismert játékot alkal-
mazunk. Ezekben az esetekben nem a technikai rész a fontos, ha-
nem a játék (pontosabban strukturált gyakorlat) üzenete. Ha a pe-
dagógus úgy érzékeli, hogy a diákok nem szívesen végzik, esetleg 
túl gyermetegnek tartják, komolytalanul fogadják egyik-másik 
gyakorlatot, ne erôltesse. Alkalmazzon más, az adott tanulócsoport-
ban, illetve saját gyakorlatában bevált módszert. 

A foglalkozás súlyponti részét jelentô értékárveréshez szükség van 
egy kalapácsra (vagy esetleg húsklopfolóra) a kikiáltó számára, illet-
ve 50 petákra valamennyi diáknak, hogy licitálni tudjanak. (D4)

Mivel a témából adódóan több ponton átlépjük a gyerekek intim 
szféráját, nem szabad erôltetni a megnyilatkozásokat. Semmikép-
pen sem szabad megengedni, hogy a család értékeit feltérképezve 
a szülôk kritikájába fusson bele a beszélgetés. Az ilyen jellegû meg-
nyilatkozásokat mindenképpen le kell állítani. Nagyon vigyázni 
kell továbbá arra is, hogy senkinek ne sértsük az egyéni érzékeny-
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ségét. A diákokat elôre figyelmeztetni kell, hogy nem szabad minô-
síteni egymást. A tanár se minôsítsen senkit, hiszen az értékelés-
mentesség a bizalom mellett a másik olyan feltétel, amely valószínû-
síti a gyerekek aktív és odafigyelô részvételét az órákon.

A modul feldolgozását két változatban javasoljuk egészen a záró 
szakaszig. Az értékárverés mindkét változatban szerepel. Az ahhoz 
vezetô feladatsorokat azonban két nehézségi fokozatban dolgoz-
tuk ki. A B variáció valamivel nagyobb hajlandóságot feltételez az 
elvont gondolkodásra, a moralizálásra. A tanár osztálya ismereté-
ben döntheti el, hogy melyik feladatokon halad végig. 

Hagyományos értékelés, mint errôl már szó volt, ebben az esetben 
nincs. A tanár számára visszajelzést jelent a tanulók aktivitása, rész-
vételük minôsége, közvetlenül tapasztalható érdeklôdésük szintje. 
A foglalkozás zárásaként megmutatkozó értékpreferenciák a tanár 
számára jelzik az osztály és az egyes tanulók gondolkodásának 
adott állapotát. Az így szerzett tapasztalatok egy következô beszél-
getés alapjául szolgálhatnak. Akkor a tanulók a feltárt helyzetképre 
reagálnak majd, indokolják véleményüket, megvitatják a jelenrôl 
és a jövôrôl alkotott elképzeléseiket, terveiket.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Tanári instrukciók
P2 Tanári instrukciók
P3 Értéklista elôre elkészített poszteren
P4 Az értékek tartalmi rendszere

Tanulói segédletek

D1  Ilyen vagyok. Egyéni feladatlap. (Egy emberalak sematikus 
körvonala.) 

D2  A szüleim számára nagyon fontos… Egyéni feladatlap. Ha ezt a 
tevékenységi formát választjuk, a lapból minden tanuló 
számára sokszorosítani kell egyet. 

D3  A mi családunkban fontos érték… Kérdôív. Ha ezt a 
tevékenységi formát választjuk, a lapból minden tanuló 
számára sokszorosítani kell egyet. 

D4  Játékpénzek. Az „Értékvásár” címû gyakorlathoz minden 
tanuló kaphat egy játékpénzeket tartalmazó lapot. De maga a 
tevékenység ezek nélkül, képzeletbeli pénzekkel is 
lebonyolítható. 

D5  Ki mit vásárolt? Árverési jegyzôkönyv. A lapból egy példányra 
van szükség. A foglalkozás megkezdése elôtt bele kell írni a 
táblázatba az osztály tanulóinak névsorát.

D6  Mennyiért kelt el? Árverési jegyzôkönyv. A lapból egy 
példányra van szükség.
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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 Egyedül, mégis együtt 

A A gyerekek a tanár instrukciói (P1) alapján 
helyezkednek el és mozognak a térben. Még 
mindenki egyedül hajtja végre a tanár által 
meghatározott mozgásos feladatokat. 

5 perc

A közös munka 
bemelegítéssel való 
elôkészítése 

Koncentráció 

Drámajáték –  
egyéni mozgás tanári 
instrukció szerint

P1 (Útmutató)

I/b „Szeretem…!”, „Nem szeretem…!”

A Ennek a feladatnak a végrehajtása már együtt-
mûködést igényel változó összetételû párok 
között. A párok tagjai tanári instrukciókat (P2) 
követve keresnek olyan dolgokat, amelyeket 
mindketten szeretnek, illetve nem szeretnek.  
A páros egyeztetés 3-3 alkalommal ismétlôdik. 

5 perc

A kapcsolatteremtés 
gyakorlása

Önkifejezés 
Kreativitás 
Együttmûködés
Értékválasztás

Drámajáték –  
páros kommunikációs 
gyakorlat 

P2 (Útmutató) 

B A gyakorlat formai szempontból megegyezik az 
elôzôvel, csak most nem szabad tárgyakat és élô-
lényeket említeni, csupán elvont fogalmakat.  
A gyakorlat végén a diákok sorban elmondják, 
hogy milyen dolgok merültek fel a páros 
beszélgetések során. 

5 perc

A kapcsolatteremtés 
gyakorlása

Önkifejezés 
Kreativitás 
Együttmûködés
Értékválasztás 

Drámajáték –  
páros kommunikációs 
gyakorlat 

Frontális munka – 
szóforgó 

P2 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Ilyen vagyok

A A tanulóknak önmagukat kell jellemezniük. Ehhez 
kapnak egy emberalak körvonalait ábrázoló lapot. 
A feladatuk az, hogy rajzolják rá a lapra a rájuk 
leginkább jellemzô tárgyakat – az emberalak azon  
részéhez kapcsolva azokat, ahová illenek (pl. focit 
a lábhoz, mobiltelefont a kezéhez vagy a füléhez 
stb.). A gyakorlat során beszélgethetnek is a diá-
kok, és adhatnak egymásnak tanácsot, segítséget.

10 perc  

Az önmagunkra külsô 
szemmel való tekintés 
gyakorlása

Önismeret  
Önreflexió 
Kreativitás

Egyéni munka –  
rajzos feladatmegoldás

D1 (Feladatlap)

Író- és rajzeszköz

B A tanulók ugyanazt a vázlatos rajzot kapják.  
A feladatuk az, hogy a rajz belsejébe írják bele 
azokat a belsô tulajdonságokat, amelyek jellemzôk 
rájuk, az ábra körül pedig a külsô jellemzôiket 
tüntessék fel. Ezután adjanak a képnek egy fan-
tázianevet, s ezt ráírják a lapra a figura alá. A név 
bármi lehet, amit el tudnak fogadni. A feltétel 
csupán az, hogy pozitívumot fejezzen ki. 

10 perc

Az önmagunkra külsô 
szemmel való tekintés 
gyakorlása

Önismeret  
Önreflexió 
Kreativitás
Önkritika 

Egyéni munka –  
írásos feladatmegoldás

D1 (Feladatlap)

Íróeszköz 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Keresem azt, aki a legjobban hasonlít rám! 

A A gyerekek az elkészült ábrával a kezükben 
elindulnak és összehasonlítják azt a többiekével. 
Megkeresik azt a társukat, akivel a legtöbb közös 
vonást találtak. 
A párok egymás után felolvassák a közös 
vonásaikat, és megkérdezik, hogy kik jeleztek még 
azonos tulajdonságokat. Ezután arról beszélnek, 
hogy hozott-e egymással kapcsolatban meglepô 
tapasztalatokat ez a gyakorlat.

5 perc

Egyéni jellemzôk 
egymással való 
összevetése

Önismeret 
Társismeret 
Együttmûködés

Dramatikus játék – 
irányított párkeresés

Frontális munka – 
páros szóforgó és 
beszélgetés 

Az elkészült ábrák

B A gyerekek felteszik az elkészült ábrákat a falra – 
elszórtan a terem szem magasságban lévô 
pontjain. Ezt követôen az osztály kettébomlik. 
Elôször az egyik csoport tagjai maradnak a saját 
képük elôtt. A többiek pedig körbe sétálnak, és 
megnézik a képeket. Ha kedvük van, rákérdeznek 
a látottakra.  Ezt követôen ugyanezt elismétlik 
fordított szereposztásban is. A tanár megkérdezi, 
hogy sikerült-e meglepô dolgokat megtudni 
egymásról. 

5 perc 

Egymás jobb 
megismerése 

Önismeret 
Önreflexió 
Társismeret

Egész csoportos 
gyakorlat – 
tárlatlátogatás  
és tárlatvezetés 

Frontális munka – 
beszélgetô kör 

Az elkészült ábrák
Ragasztógyurma 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c  A mi családunkban az a legfontosabb, hogy… I.

A Minden tanuló megkapja a D2 feladatlapot, és 
meghatározza, hogy szerinte a szülei számára 
melyik három a legfontosabb a lapon felsorolt 
nevelési értékek közül. 
A tanár közben felteszi az értéklistát tartalmazó 
posztert a falra. A diákok sorban bemondják a 
kiválasztott értékeket, és valaki strigulázza azokat 
a poszteren. Végül soronként összeadják a kapott 
mennyiségeket, és szavakban is összegzik a 
választások jellemzôit. 

20 perc

A családon belüli 
értékek megfogalmazása

Önreflexió 
Saját értékek vállalása
Véleményalkotás 

Egyéni munka – 
feladatlap megoldása

Egész csoportos 
gyakorlat –  
adatok feldolgozása 
szóforgóval 

D2 (Feladatlap) P3a (Poszter 
minta) 

Vastag filctoll
Csomagolópapír 

B Minden tanuló megkapja a D3 kérdôívet, és a fel-
adatnak megfelelôen osztályozza a lapon szereplô 
értékeket. A tanár felteszi a falra a P3b melléklet 
alapján elkészített értéklistát. Tételenként haladva, 
gyors egymásutánban minden tanuló bemondja 
az általa adott osztályzatot. A tanár vagy egy diák 
húzza a strigulákat az értékelô tábla megfelelô 
rovataiba. Miután ilyen módon minden véleményt 
rögzítettek, két jól számoló diák kiszámolja az 
egyes értékekhez társuló átlagosztályzatokat, majd 
elkészítik az értékek közös rangsorát. 
Közben a többiek arról beszélgetnek, hogy vajon 
mi mindentôl függ, hogy milyen nevelési értékek 
jelennek meg egy-egy családban. 
Végül valamennyien megnézik az értékrangsort 
bemutató posztert.

20 perc

A családon belüli 
értékek megfogalmazása

Önreflexió 
Saját értékek vállalása
Véleményalkotás 

Egyéni munka – 
feladatlap megoldása

Egész csoportos 
gyakorlat –  
adatok feldolgozása 
szóforgóval 

D3 (Kérdôív) P3b (Poszter 
minta) 

Vastag filctoll
Csomagolópapír 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/d A mi családunkban az a legfontosabb, hogy… II.

AB A diákok hazaviszik az óra második felében hasz-
nált kérdôívet, és családi beszélgetés keretében 
ellenôrzik, hogy jól ítélték-e meg, milyen értékeket 
választottak volna a szüleik. Rövid fogalmazás 
formájában számolnak be errôl a beszélgetésrôl, 
amelyben indokolják, hogy szerintük miért volt 
azonosság vagy különbség a kétféle értékítélet 
között. 

45 perc

A két generáció közötti 
párbeszéd ösztönzése

Kommunikáció
Önreflexió
Írásbeli szövegalkotás 

Egyéni munka – 
családi interjú és 
fogalmazás készítése

A D2 vagy a D3 
melléklet

II/e  A mi családunkban az a legfontosabb, hogy… III.

A A tanár megkérdezi, hogy mit tapasztaltak a diá-
kok az otthoni interjú során. Megkér néhány 
önként jelentkezôt, hogy olvassa fel a fogalma-
zását. (A megszólalók között legyenek olyanok, 
akik jól jelezték szüleik választásait, és olyanok is, 
akik tévedtek.) 

5 perc

Visszatekintés egy 
korábbi vélekedésre

Önkorrekció

Frontális munka – 
tanulói felolvasások 

Az otthon készült 
fogalmazások
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/f  Ami számunkra igazán fontos

A Itt kezdôdik a második tanóra.
A tanár kiteszi falra az elôzô órán készült, és az 
osztály összesített véleményét tükrözô értéklistát. 
Emlékezteti a diákokat arra, hogy az összesítés  
a családi nevelés értékeit tükrözi. Megkéri ôket, 
hogy alakítsák ki saját véleményüket is ezekkel az 
értékekkel kapcsolatban. A terem három egymás-
tól távolesô pontján elhelyezi a következô 
feliratokat tartalmazó transzparenseket:
1. SZÁMOMRA NAGYON FONTOS 
2. SZÁMOMRA KÖZEPESEN FONTOS
3. SZÁMOMRA NEM FONTOS
Egyenként felolvassa a listán szereplô értékeket,  
és a diákok minden alkalommal az adott értékkel 
kapcsolatos véleményüket leginkább kifejezô 
transzparenshez állnak. A folyamatosan átrende-
zôdô csoportok mutatják, hogy mennyi eltérés van 
a tanulók gondolkodásmódja között. A gyakorlat 
végén a diákok körbeállnak, és minden diák mond 
egy mondatot arról, hogy mit érzett a gyakorlat 
során.

10 perc  

A készen kapott 
értékekhez való 
személyes viszony 
megfogalmazása

Értékválasztás
Döntés 
Véleményalkotás
A vélemény vállalása

Egész csoportos 
strukturált mozgásos 
gyakorlat 

Frontális munka –
érzéskör

Az elôzô órán 
kitöltött 
értéklistát 
tartalmazó 
poszter
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B Az elôzô órán kialakult fontossági rangsort tartal-
mazó poszter felkerül a falra. A tanár megkérdezi, 
hogy miként vélekednek a tanulók a rangsorról. 
Azok a diákok, akiknek a személyes véleménye 
nem egyezik a rangsorral, elmondják és indokolják 
az ellenvetéseiket. 

10 perc 

A készen kapott 
értékekhez való 
személyes viszony 
megfogalmazása

Reflexió 
Önkifejezés

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

Az értékek 
fontossági 
rangsorát 
mutató poszter

II/g Értékvásár 

AB A tanár elmondja, hogy árverésre fog bocsátani 
egy sor, a jövôre vonatkozó kívánságot. Minden 
diák kap egy 50 petákot tartalmazó lapot, és 
gyorsan kivágja a játékpénzeket. Kijelölnek egy 
kikiáltót és két jegyzôkönyvvezetôt. A tanár egye-
sével olvassa a kívánságokat (nem mondja meg 
elôre, hogy hány kívánság szerepel a listában).  
A kikiáltó minden alkalommal közli a kikiáltási 
árat, amire licitálni lehet. Ha nincs vevô, engedhet 
az árból. Az kapja meg a kívánságot, aki a leg-
többet ígéri érte. A saját maga által megvásárolt 
kívánságot és a vételi árat minden tanuló feljegyzi 
egy papírra. Ha az üzlet létrejött, a kikiáltó ráüt az 
asztalra a kalapáccsal. Az egyik jegyzôkönyv-
vezetô megkapja az osztálynévsort, és minden 
név mellé odaírja az illetô által megszerzett 
kívánság sorszámát. A másik jegyzôkönyvvezetô 
pedig felírja a kívánságok mellé, hogy mennyiért 
keltek el, és hányan licitáltak rájuk. 

20 perc 

Saját értéktár 
összeállítása szimulált 
árverés keretében

Szabálykövetés 
Értékválasztás 
Döntési képesség

Egész csoportos 
dramatikus játék

D4 (Játékpénz) 

Olló mindenkinek
Egy fakalapács
Papír, írószer

D5 (Árverési 
jegyzôkönyv)
D6 (Értéklista)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Az osztály értékpreferenciái

AB Az értékárverésen kiderült, hogy az osztály tanulói 
mely értékeket tartják a legfontosabbaknak, illetve 
kevésbé fontosnak. Elôször a listát kezelô jegyzô-
könyvvezetô mondja el, hogy mely kívánságok 
voltak a legkapósabbak, illetve melyek voltak azok, 
amelyekre kevesen vagy egyáltalán nem licitáltak. 
Ezután mindenki egyenként elmondja, hogy 
milyen kívánságokat sikerült megszereznie, és 
melyeket szeretett volna még megkapni. Az eset-
leges vitás helyzeteket a névsort kezelô jegyzô-
könyvvezetô segítségével lehet tisztázni. 

10 perc

Az osztály által 
választott értékek közös 
áttekintése, és a 
személyes érzések 
megfogalmazása 

Általánosítási képesség 
Önreflexió 

Frontális munka – 
a jegyzôk beszámolói 
és szóforgó 

Jegyzôkönyvek
A diákok egyéni 
listái a megvásárolt 
értékekrôl

P4 (Háttér-
információk az 
értékeléshez)
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Tanári instrukciók

Sétáljatok a térben! Amikor azt mondom, hogy „stop”, álljatok meg 
mozdulatlanul! Utána sétáljatok tovább!

1. stop után: nem szabad hangot adni,
2. stop után: nem szabad egymáshoz érni sem,
3. stop után: nem szabad egymásra nézni sem,
4. stop után:  helyezkedjetek úgy, hogy egyenletesen töltsétek be a 

teret!

P2 Tanári instrukciók

Sétáljatok tovább! Amikor azt mondom, hogy „stop”, forduljatok 
ahhoz, aki a legközelebb áll, és fejezzétek be együtt ezt a mondatot: 
„Szeretem….” Olyan dolgot kell találnotok, amely mindkettôtökre 
igaz.

Ezt a gyakorlatot háromszor érdemes megismételni – úgy, hogy 
mindig mindenkinek más párja legyen. 

Ezután játsszuk el a játékot háromszor a „Nem szeretem…!” mon-
dattal is. 

          P3a Értéklista elôre elkészített poszteren

Értéklista Az egyes értékekre adott 
szavazatok száma

1. becsület
2. tisztességes munka
3. szorgalom
4. család
5. tudás
6. gyereknevelés
7. vidámság
8. anyagi biztonság
9. hobbi
10. egészség
11. barátság
12. nyugalom
13. szeretet
14. felelôsségvállalás
15. hazaszeretet
16. egyéb
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P3b Értéklista elôre elkészített poszteren

Értéklista 5 4 3 2 1
1. becsület
2. tisztességes munka
3. szorgalom
4. család
5. tudás
6. gyereknevelés
7. vidámság
8. anyagi biztonság
9. hobbi
10. egészség
11. barátság
12. nyugalom
13. szeretet
14. felelôsségvállalás
15. hazaszeretet
16. egyéb

P4 Az értékek tartalmi rendszere

1. AZ EGYÉNI FEJLÕDÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRTÉKEK
1.1 Adottságok, képességek (1, 10, 23, 34, 43)
1.2. Iskolai elômenetel (2, 14, 18, 44, 51)

2. A TÁRSAS KAPCSOLATOKAT ÉRINTÕ ÉRTÉKEK
2.1. Kortársak, barátok (3, 15, 20, 30, 35)
2.2 Szerelem (4, 16, 36, 45, 52)
2.3. Család (31, 37, 46, 53, 55)

3. A SERDÜLÕK SZABADSÁGIGÉNYÉT TÜKRÖZÕ ÉRTÉKEK
3.1. A szabad döntés lehetôsége (13, 22, 24, 32, 38)
3.2. A biológiai korlátok feloldásának lehetôsége (9, 28, 39, 47, 50)

4. A JÖVÕVEL KAPCSOLATOS ÉRTÉKEK
4.2. A társadalom, az emberiség szolgálata (5, 11, 19, 27, 33)
4.2. Hírnév, siker (8, 17, 21, 40, 48)

5. FOGYASZTÓI ÉRTÉKEK
5. 1. Korlátlan anyagi lehetôségek (6, 12, 26, 29, 41)
5.2. Szórakozás (7, 25, 42, 49, 54)
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Pollághné Rózsa Ildikó



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 15-16 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja Néhány fontos kommunikációs szabály megismerése, a legfontosabb kommunikációs csapdák felismertetése, 
az egymásra figyelés és a sikeres kommunikációs technikák gyakorlása. 

A modul tartalma Témái: 
identitás: önismeret, közösség, barátság; kapcsolatok: segítségnyújtás, kommunikáció, nonverbális 
kommunikáció; konfliktus

A szavak és a mondatok jelentéstartományának szélessége. A szavak nélküli kommunikáció jelrendszere.  
A befogadói közeg és a kommunikációs üzenetek értelmezése. Az értô figyelem. A kommunikáció zavarai.

Megelőző tapasztalat Verbális, nem verbális és metakommunikációs gyakorlatok

Ajánlott továbbhaladási irány A kommunikáció változásai a történelem során, a jelenkori átalakulás jellemzôi

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: érzelmek tudatossága, hitelesség
Önszabályozás: érzelmek kezelése, tekintet másokra, nyitottság
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: szabálykövetés, rugalmasság
Társas kompetenciák: empátia, kommunikációs k észségek
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: osztályfônöki óra, társadalomismeret, magyar nyelv és irodalom

Modulokhoz: Összefont karral (szka207_34), A lélek láthatatlan kék foltjai (szka208_50), Mennyibe kerül a 
becsület? (szka210_38), Elfogadásunk határai (szka210_40)

Támogató rendszer Eric Berne: Emberi játszmák. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984.
Thomas Gordon: T.E.T. Gondolat Kiadó, Budapest, 1989.
Forgács József (Joseph P. Forgas): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, 1999.
Szekszárdi Júlia: A konfliktusok pedagógiája. Veszprémi Kiadó, 2002.



492 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A téma feldolgozása során számos drámapedagógiai elemet hasz-
nálunk. Mivel két változatot ajánlunk a modul feldolgozásához, 
lehetôség van arra, hogy minden pedagógus azt a módszert hasz-
nálja, amelyikben kellô képzettsége, gyakorlata van, és amelyben 
hiteles tud maradni. A lényeg nem a gyakorlatok szószerinti végre-
hajtása, hanem a pedagógiai cél megvalósítása. 

Hagyományos értékelésre ez esetben nincs szükség, hiszen a képes-
ségfejlesztés áll a figyelem fókuszában. Kevés a közvetítendô és szá-
mon kérhetô ismeretanyag. Rendkívül lényeges azonban az oldott, 
bizalomteli légkör, amely feltételezi az értékelésmentességet. Arra 
kell törekedni, hogy valamennyi diák megnyilvánulhasson, megél-
hesse a társas együttlét örömét és az eredményes kommunikáció 
pozitív hatását. 

Az összegzés során az egyes diákoknak módjuk van átgondolni 
saját kommunikációs stílusukat, szembesülni esetleges hibáikkal, 
és a késôbbiekben tudatosan törekedni ezek leküzdésére. A kérdô-
íveket semmiképpen se szedjük össze, azok tartalma csak az érin-
tettekre tartozik.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1  Útmutató „A szavak nélkül” címû gyakorlat B változatának 
irányításához

P2  Kivetíthetô képek – a gesztusaikkal valamilyen érzelmeket 
kifejezô emberekrôl 

P3  Útmutató a kivetíthetô képekhez kapcsolódó gyakorlat 
tapasztalatainak értékeléséhez 

P4  Útmutató a karikatúrákkal (D3) végzett gyakorlat tapasztala-
tainak értékeléséhez 

P5  Útmutató a kommunikációs üzenetek helyzettôl függô értel-
mezését bemutató, feladatkártyákkal (D4) végzett gyakorlathoz

P6  Útmutató a párbeszédes feladatlapokkal (D5) végzett munka 
tanulságainak értelmezéséhez 

P7  Útmutató a „Figyeljünk egymásra!” címû gyakorlat 
irányításához, és a tapasztalatok értékeléséhez

P8 Útmutató az odafigyelésrôl szóló vers (D6) feldolgozásához

Tanulói segédletek

D1  Szavak nélkül. Megfigyelôi feladatlap. A B variáció esetén a 
lapból nyolc példányra van szükség. 

D2  Vajon mit éreznek? Egyéni és csoportos feladatlap. Ha a tevé-
kenység A változatát választjuk, az elsô lapot annyi példány-
ban kell elkészíteni, ahány tanuló van az osztályban, a máso-
dikból pedig a csoportok számának megfelelô mennyiségre 
van szükség.  

D3  Karikatúrák (Szûcs Édua rajzai). Ha a tevékenység B változatát 
választjuk, a három rajzot tartalmazó lapot három példányban 
kell lemásolni, és szét kell vágni úgy, hogy összesen 9 kis képet 
kapjunk. 

D4  Azonos mondatok –különbözô értelmezések. Feladatkártyák. 
Ha a tevékenység A változatát választjuk, a négyfajta feladat-
kártyából – egyenletes eloszlásban – összesen annyi darabra 
van szükség, ahány tanuló van az osztályban. 
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D5  Feszült párbeszédek. Ötféle csoportos feladatlap. Mindegyik-
bôl egy példányra van szükség. 

D6  Meghalljuk-e, amit mások mondanak? Verskártyák – egy 
ismeretlen költô verse öt kártyára osztva. A lapból annyi 
példányt kell sokszorosítani, ahány tagúak a csoportok.

D7  A kommunikáció zavarai. Egyéni feladatlap. A lapból minden 
tanulónak kell kapnia egyet.
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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 szó jelentése

A A tanár felírja a táblára a BARÁTSÁG szót.  
A tanulók 2 percet kapnak arra, hogy lejegyezzék 
egy papírra, ami errôl az eszükbe jut. Ezután 5-6 
fôs csoportokat alkotva, egy csomagolópapíron 
elkészítik a csoport közös listáját. A posztereket 
felrakják a terem falára, egy jól látható helyre.  
A listákból kiderül, hogy milyen gazdag 
jelentéstartalma lehet egyetlen szónak. 

5 perc

A szavak sokrétû 
jelentéstartományának 
tudatosítása

Kreativitás 
Szókincsfejlesztés

Egyéni és csoportos 
munka –  
asszociációs gyakorlat

Írólapok
Csomagolópapírok 
Vastag filctollak
Ragasztógyurma 

B A tanulók körben ülnek. Valaki mond egy szót,  
a mellette ülô pedig egy olyan szót vagy kifejezést, 
ami az elôzôrôl jutott az eszébe. A mellette ülô 
erre az új szóra (kifejezésre) asszociál, egészen 
addig, míg újból el nem érnek az elsô megszóla-
lóig. Ezután megállapítják, hogy egy szóból 
elindulva is milyen sokfelé eljuthatunk.

5 perc

A szavak sokrétû 
jelentéstartományának 
tudatosítása

Kreativitás 
Szókincsfejlesztés

Egész csoportos 
asszociációs gyakorlat
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/b Egy mondat jelentése

A A gyerekek párokat alkotnak. A tanár a következô 
mondatot mondja: OLYAN VAKSÖTÉT VOLT, 
HOGY SEMMIT NEM LÁTTAM. A párok egyik 
tagja lehunyja a szemét, és egy percen keresztül 
hallgatja, ami társának errôl a mondatról az eszébe 
jutott.  Azután kinyitja a szemét, és elmeséli egyes 
szám elsô személyben fogalmazva azt, amit a társá-
tól hallott, törekedve a minél nagyobb pontos-
ságra.
Végül mindenki kimondja azt a szót, ami a hallott 
vagy megfogalmazott egy perces gondolatsorból  
a legjobban megmaradt benne.

10 perc

Az egy mondathoz 
kapcsolható hangulatok 
sokféleségének 
érzékeltetése

Kreativitás 
Befogadókészség 
Koncentráció

Drámajáték –  
páros gyakorlat

B A diákok párokat alkotnak. Elôször az egyik fél 
mond egy tetszôleges mondatot, és a társa meséli 
egy percen keresztül, ami arról az eszébe jut, majd 
szerepet cserélnek, és megismétlik a gyakorlatot. 
Ezt követôen mindenki keres magának egy másik 
párt, akinek elmeséli, hogy eredeti párjának mi 
jutott eszébe az ô mondatáról.

5 perc

Az egy mondathoz 
kapcsolható hangulatok 
érzékeltetése

Kreativitás 
Befogadókészség 
Koncentráció

Drámajáték –  
páros gyakorlat
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Szavak nélkül

A 5-6 fôs kiscsoportok alakulnak. Mindegyik választ 
egy ismert közmondást, és felkészül arra, hogy 
szavak nélkül, csak mozdulatokkal bemutassák 
azt. A többiek feladata, hogy kitalálják, mire 
gondoltak. 
Ezt követôen közösen megbeszélik, hogy mi volt 
könnyû, illetve nehéz ebben a játékban, és össze-
foglalják, hogy általában mi minden segíti a szavak 
nélküli kommunikációt. 

15 perc

Személyes tapasztalat 
szerzése a nonverbális 
kommunikáció terén 

Együttmûködés
Kreativitás
Mozgásos ügyesség 

Drámajáték – 
csoportos 
improvizáció 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B 5 tanuló kimegy a terembôl. A többiek megálla-
podnak egy 6-7 elembôl álló hétköznapi jelenet-
sorban. Egy önként jelentkezô szavak nélkül 
elmutogatja a történetet. A többiek korrigálják, 
hogy minél kifejezôbb legyen a játéka. Nyolc diák 
megfigyelô lesz, aki a D1 feladatlap segítségével 
rögzíti a tapasztalatait. A játék megkezdése elôtt 
ôk felírják a lapjukra a jeleneteknek azt a sorrend-
jét, amiben közösen megállapodtak.  
A kiküldött diákok ezután egyenként jönnek be. 
Az elsô játékos elmutogatja neki a megbeszélt 
jelenetsort. Ô megfigyeli azt, és megpróbálja  
a következô társának a lehetô legpontosabban újra 
elmutogatni, aki ezt ismét elôadja a következônek 
egészen addig, míg valamennyi kiküldött diák 
vissza nem jön. A legutolsó játékos elmondja, 
hogy szerinte mi volt a jelenetsor tartalma. Ezután 
visszafelé haladva minden egyes „elôadó” 
elmondja, hogy ô mit értett meg a történetbôl. 
Végül az elsô játékos újra bemutatja a jelenetet, 
ezúttal szóbeli kommentárral kísérve. A megfigye-
lôk sorban elmondják a tapasztalataikat. Végül 
közösen összefoglalják a gyakorlat tanulságait.

15 perc

Tapasztalatok szerzése  
a nonverbális 
kommunikáció terén

Együttmûködés
Kreativitás
Pontosság
Fantázia 

Drámajáték – 
strukturált gyakorlat 
egyéni feladatokkal

Frontális munka – 
megbeszélés

D1 (Feladatlap) P1 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Kinek mit mond a kép? 

A A tanár kivetít 10 fotót, amelyek mindegyike 
különbözô érzelmi állapotban lévô emberekrôl 
készült. A diákok feladata, hogy megpróbálják 
azonosítani a látott emberek érzéseit. (D2a) 
Ezután 4-5 fôs csoportok alakulnak, és a D2b 
feladatlap segítségével összesítik az egyéni 
válaszokat. Végül a csoportok képviselôi egy 
poszteren hasonló módon összesítik az osztály 
egészének a gondolatait.  
Míg ôk dolgoznak, a többiek arról beszélgetnek, 
hogy mi minden alapján próbálták megfejteni  
a képeken látható ismeretlen emberek érzelmeit. 
Amikor elkészült a poszter, a tanár újra levetíti  
a képeket, és egy-egy diák felolvassa a vélemé-
nyeket. Végül közösen összefoglalják a gyakorlat 
tanulságait. 

15 perc 

Gesztusok és érzelmek 
egymáshoz kapcsolása

Empátia 
Kreativitás 
Együttmûködés
Szövegalkotás 

Egyéni munka – 
érzelmes azonosítása 
képek alapján

Csoportmunka – 
egyéni vélemények 
összesítése

Frontális munka – 
megbeszélés 

D2a (Feladatlap)
D2b (Feladatlap)

Csomagolópapír
Vastag filctollak 
Ragasztógyurma

P2 (Kivetíthetô 
képek)  

A vetítéshez 
szükséges 
eszközök

P3 (Útmutató) 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B Az osztályban 9 kiscsoport alakul. Mindegyik kap 
egy karikatúrát úgy, hogy ugyanazzal a fajta 
képpel párhuzamosan három csoport dolgozik.  
A csoportok feladata az, hogy találjanak ki  
a képhez egy-egy történetet. 
Ezután összeül az azonos képpel foglalkozó 
három csoport, és elmesélik egymásnak a saját 
történetüket. Eldöntik, hogy a három közül melyik 
a legsikerültebb, vagy a háromból egy közöset 
formálnak. Ezt a történetet elmesélik az egész 
osztálynak (a drámajátékban gyakorlott tanulók el 
is játszhatják). Ezután a tanár vezetésével megbe-
szélik a tapasztalatokat.  

20 perc

Annak érzékeltetése, 
hogy a látott szituációk 
többféle módon 
értelmezhetôk

Kreativitás 
Együttmûködés
Humorérzék
Szövegalkotás 

Csoportmunka –  
a közös jelenetalkotás 

Frontális munka – 
emutatás és 
megbeszélés

D3 (Karikatúrák)

Papír és írószer

P4 (Útmutató) 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c  Ki mire gondol, kit mit vár, ki hogyan érez? 

A Itt kezdôdik a második tanóra.
A tanár – példákkal kísérve – elmondja, hogy 
különbözô kommunikációs helyzetekben gyakran 
nagyon eltérô lehet egy-egy közlés jelentése attól 
függôen, hogy éppen milyenek a címzettek 
vágyai, igényei és aktuális körülményei. 
Ezután négyfajta feladatkártyát oszt ki a tanulók 
között. A feladatkártyán szereplô kérdésekre elô-
ször mindenki egyénileg válaszol. Utána az azonos 
kártyát húzók egy csoportot alkotnak, és elmond-
ják egymásnak, hogy miként töltötték ki a lapot, 
majd megvitatják a kérdéseket. A csoportbeszél-
getés tartalmát egy jegyzô rögzíti, és ô lesz az, aki 
ismerteti az osztállyal, hogy mire jutottak. Minden 
esetben meg kell mondani azt is, hogy mi volt az 
indító mondat. Ezt követôen az osztály a tanár 
vezetésével megbeszéli a gyakorlat tanulságait. 

15 perc

Annak érzékeltetése, 
hogy az üzenet 
értelmezése a saját 
helyzettôl is függ

Empátia
Együttmûködés
Vitakészség
Szövegalkotás 

Frontális munka – 
tanári közlés 

Egyéni 
feladatmegoldás 

Csoportmunka – 
szóforgó és kérdések 
közös megvitatása

D4 (Feladat-
kártyák)

P5 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B Az osztályban 5 csoport alakul. Minden csoport 
kap egy párbeszédet tartalmazó feladatlapot (D5). 
Az útmutatásnak megfelelôn elolvassák a szöve-
get, majd választ keresnek a lapjukon szereplô 
kérdésekre.
A tanár végül megkérdezi, hogy a diákok szerint 
melyik esetben tudott a barát valóban segítséget 
nyújtani a problémájával hozzá forduló társának. 
(A helyes válasz: 5. Otthoni gond, Ádám.) Utána 
közösen összefoglalják a gyakorlat tanulságait. 

20 perc

A segítô kommunikáció 
nehézségeinek 
bemutatása 

Empátia
Konstruktív 
problémamegoldás

Csoportmunka – 
közös helyzetelemzés 
és problémamegoldás

D5 (Feladatlapok) P6 (Útmutató)

II/d Figyeljünk egymásra!

A Az osztály tanulói két kört alkotnak olyan módon, 
hogy párokba rendezôdnek, és a pár egyik tagja  
a külsô, a másik a belsô körbe áll. A két kör tagjai 
valamilyen dinamikus zenére elindulnak egymás-
sal ellentétes irányba. Amikor a tanár leállítja  
a zenét, az éppen egymás mellett állók szembe 
fordulnak, és 1-1 percig – felváltva – valamilyen 
megadott témáról beszélnek egymásnak. A beszél-
getésnek a zene megindulása vet véget, amikor is 
a menet tovább halad. Az újabb zeneszünetben 
jön a következô téma az újonnan kialakuló párral. 
A gyakorlat több alkalommal megismétlôdik.  
A végén mindenki leül a nagy körbe, és sorra 
elmondja, hogy hogyan érezte magát. 

15 perc

Kommunikációs 
tapasztalatok szerzése 

Értô figyelem 
Empátia 
Kommunikáció

Drámajáték – 
„linzer” gyakorlat  
és érzéskör

P7 (Útmutató)

Valamilyen zene
és a lejátszáshoz 
szükséges 
eszköz 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B A tanulók öt csoportban dolgoznak tovább.
Minden csoport kap egy szakaszt egy ismeretlen 
költô versébôl – annyi példányban, ahány tagja 
van a csoportnak. A vers az odafigyelésrôl szól. 
Mindenki elolvassa a nála lévô részletet, és meg-
fogalmazza saját szavaival az olvasott szöveg 
üzenetét. A csoporton belül mindenki elmondja 
ezt az üzenetet, majd a csoport megállapodik egy 
olyan közös mondatban, amely a legjobban kife-
jezi a versszak lényegét. 
A tanár kiterít középre egy posztert, és minden 
csoport képviselôje felírja a lapra a nekik jutó 
részlet üzenetét. Közben a csoportok egy-egy tagja 
felkészül a saját versrészlet elôadására. A poszter 
felkerül a falra, a gyerekek röviden reflektálnak rá. 
Végül az erre vállalkozó öt tanuló a számozás 
sorrendjében felolvassa a teljes verset. 

10 perc 

Az értô figyelem 
fogalmának jobb 
megértése

Szövegértés
Lényegkiemelés
Együttmûködés

Egyéni munka – 
lényegkiemelés 

Csoportmunka –  
egy gondolat közös 
megfogalmazása

Frontális munka – 
megbeszélés és 
bemutatás

D6 (Verskártyák)

Csomagolópapír
Színes filctollak
Ragasztógyurma

P8 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a A kommunikáció zavarai

AB A D7 feladatlap példáit idézve, a tanár elmondja, 
hogy a kommunikáció sikerét gyakran veszélyez-
tetik olyan megnyilvánulások, amiket olykor 
mindannyian elkövetünk.  Valamennyi tanuló 
kitölt egy kérdôívet, amelynek segítségével azt 
gondolja át, hogy ô maga mennyire képes elke-
rülni a különféle kommunikációs csapdákat.
Végül közösen beszélgetnek arról, hogy vajon 
melyek a legtöbb ember által elkövetett kommu-
nikációs hibák, és miért.

10 perc

Szembesülés a saját 
kommunikációs 
hibákkal

Kritikai gondolkodás 
Önismeret
Általánosítás

Egyéni munka – 
önvizsgáló feladatlap 
kitöltése

Frontális munka – 
beszélgetés 

D7 (Feladatlap)

III/b Tanulói visszajelzés

AB A tanár egy egyenes vonalat húz krétával a földre, 
és kijelöl (pl. székekkel) egy ötfokozatú skálát. 
Sorra mondja a szempontokat, és a tanulóknak 
ahhoz a ponthoz kell állniuk, amelyiknek az 
osztályzata leginkább kifejezi a foglalkozásról 
alkotott véleményüket az adott szempontból.  
A megfogalmazható kérdések: 1. Mennyire volt 
hasznos a foglalkozás? 2. Mennyire volt érdekes? 
3. Mennyire volt tanulságos? 4. Milyen volt az 
osztály aktivitása? 5. Milyen volt a saját részvétele 
az órán? 

5 perc

A foglalkozás értékelése  
skála segítségével

Kritikai gondolkodás 
Önreflexió

Frontális és egyéni 
munka –  
strukturált mozgásos 
gyakorlat

Kréta,  
a fokozatokat 
kijelölô tárgyak
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1  Útmutató „A szavak nélkül” címû gyakorlat B változatának 

irányításához

Példa az eljátszható jelenetsorra
1. csörög a vekker, 2. álmos vagy, nehezen ébredsz, 3. végül felkelsz, 
4. kapkodva elkészülsz, 5. rohansz, de a busz az orrod elôtt megy el, 
6. sokára jön a következô, 7. késve érsz az iskolába és mentegetôzöl 
a tanárnak.

Néhány gondolat az értelmezéshez
Mindenképpen legyen szó arról, hogy milyen félreérthetô lehet, 
amikor szavak nélkül kell következtetnünk egy történetre. Még a 
leghétköznapibb esetben is zavar támadhat abból, hogy ugyanazt a 
mozdulatot mindenki másképp értelmezi. Nehezíti a megoldást, 
ha az egyes jelenetek sorrendjében változás történik, és így a követ-
kezô nézô átértelmezi a cselekményt. Jellegzetes probléma az is, 
amikor valaki félreért egy-egy mozdulatot. A példában szereplô vek-
kerrôl, mondjuk, azt gondolja, hogy mobiltelefon, és nem a reggeli 
iskolaindulásra, hanem egy délutáni megbeszélt programra asszo-
ciál. Megfigyelhetô, hogy a hiányos információk sora csak abban az 
esetben értelmezhetô, hogyha azt megpróbálja az illetô valamilyen 
logikai rendbe illeszteni. Ha a megfejtés menetközben változik, a 
jelenetsor alapjaiban alakulhat át. Gyakran elôfordul, hogy az egyes 

bemutatókat az elôadó személyisége határozza meg, a lényeget oly-
kor jelentôsen átalakítva. Jellegzetes mozzanat, amikor például kü-
lönbözô nemû játékosok követik egymást, és a reggeli készülô-
désnél egészen más elemeket emelnek ki. A megfejtés keresésénél 
általában meghatározó az a közös élményanyag, amely az adott osz-
tályra jellemzô. 

P2  Kivetíthetô képek a gesztusaikkal (mimika, testtartás) 
valamilyen érzelmeket kifejezô emberekrôl 

A képsorozat színes darabjait régi (30 éves) National Geographic 
újságokból válogattuk. A fekete-fehér képek forrása a következô 
könyv volt: 

Suzanne Szász: Gyermekünk szótlan nyelve. Kossuth Kiadó, 1987. 

A gyakorlathoz azonban tetszés szerint összeválogatott, akár saját 
készítésû képeket is lehet használni. A lényeg az, hogy érzelmet 
kifejezôk és többféle módon értelmezhetôk legyenek. Számuk  
pedig igazodjon a D2 feladatlaphoz, amely 10 db kép elemzéséhez 
kínál helyet.
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P3  Útmutató a kivetíthetô képekhez kapcsolódó gyakorlat 
tapasztalatainak értékeléséhez 

A képrôl nem tudunk semmi konkrétumot, csupán a szereplôk ar-
cáról, testtartásáról, az ábrázolt környezetrôl áll össze valamilyen 
összbenyomás, amelynek alapján véleményt alkothatunk. Itt most 
csupán a képen látható szereplôk érzelmeit próbáljuk megfejteni. 
Nincs tehát jó és rossz megoldás. Érdemes rákérdezni arra, hogy 
mibôl következtetnek a diákok egyik-másik érzelem jelenlétére. 
Feltételezhetôen ugyanarról a képrôl egymással ellentétes válaszok 
születnek, hiszen mindenki a saját tapasztalatai, pillanatnyi han-
gulata, esetleges konkrét információi alapján foglal állást, egészíti 
ki teljessé a hiányos információkat. Ez történik az életben is, amikor 
az elsô benyomás alapján általánosítunk, és jutunk sokszor megala-
pozatlan következtetésekhez. Erôsen zavarja a kommunikációt, gá-
tolja az elfogadást, ha nem vagyunk képesek túllépni ezen az elsô 
benyomáson.

P4  Útmutató a karikatúrákkal (D3) végzett gyakorlat 
tapasztalatainak értékeléséhez 

Kérdezzük meg a tanulókat, hogy melyik elôadás tetszett nekik leg-
jobban, és miért. Az egyes csoportok elmesélik, hogy milyen mó-
don jött létre az elôadás. Röviden beszélgethetünk arról is, hogy ki-
ben milyen gondolatokat ébresztett a gyakorlat, milyen tanulság 
vonható le belôle. 

Gondolatok az értelmezéshez
A rendelkezésre álló hiányos információkat a csoport tagjai tetszés 
szerint tölthették ki ötleteik, tapasztalataik alapján. Nagy szerephez 
jutott a humorérzék. Itt a képet kellett lefordítani párbeszédre, te-
hát változott a kommunikáció formája. A képrôl mindenkinek más 

juthatott eszébe, de a szavakkal történô kommunikáció már módot 
adott arra, hogy közös értelmezést találjanak a csoport tagjai. A kö-
zös feladat, a közös cél mindenképpen segíti a megértést, esélyt ad 
az eredményes kommunikációra. 

P5  Útmutató a kommunikációs üzenetek helyzettôl függô 
értelmezését bemutató, feladatkártyákkal végzett 
gyakorlathoz

Példa egy azonos tartalmú bejelentés különbözô hatásaira
Az osztály nagy izgalommal készül a témazáró dolgozatra. Várat-
lanul azonban egy helyettesítô tanár lép be, aki bejelenti: „Elmarad 
a dolgozatírás.”

Ki mire gondolhat az osztály tanulói közül?
• aki most jól tudja az anyagot, az bosszankodik
• akinek nagyon fáj a feje, és most nem tudna odafigyelni, az örül 
•  akinek javítani kellene, és most könnyebbnek ígérkezett a dolgo-

zat, az csalódott,
•  aki a következô órán egy másik tárgyból javítódolgozatot ír, az 

szerencsésnek érzi magát,
•  aki úgy tudja, hogy a helyettesítô tanár inkább elnézi, hogy 

puskázzanak, az dühös.

Javasolt kérdések a gyakorlat tanulságainak megbeszéléséhez
1. Szerintetek mi a tanulsága ennek a gyakorlatnak? 
2. Mi minden játszik bele a bejelentés érintettjeinek érzelmeibe? 
3.  Miért fontosak a körülmények és a kommunikáló felek vágyai, 

igényei egymás megértésében? 
4.  Milyen következményekkel járhat az, hogy ugyanaz a mondat 

mindenki számára mást jelent? 
5.  Hogyan elôzhetôk meg az ilyen eltérésekbôl adódó konfliktusok? 
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Gondolatok a válaszok értelmezéséhez
1.  A tanulság az, hogy ugyanaz a mondat mindenkibôl más hatást vált 

ki, és ez nagymértékben befolyásolja a további kommunikációt.
2.  Az érintett személyek vágyai, igényei mellett a konkrét körülmé-

nyek: a kommunikáció részesei közötti kapcsolat, a korábbi ta-
pasztalatok is belejátszhatnak abba, hogy ki mit érez például egy 
bejelentés kapcsán. Ezért is nagyon fontos, hogy egy-egy hely-
zetben túl tudjunk lépni saját érzelmeinken, igényeinken, szük-
ségleteinken, és nyitottak legyünk mások érdekei, szükségletei, 
véleménye iránt. 

3.  Az adott körülmények, tehát hogy kik vannak jelen, hol hangzik 
el az a bizonyos bejelentés, milyen következményekkel jár az 
érintettek számára, aktuálisan mit szeretnének, mitôl tartanak a 
helyzet résztvevôi, nagyban befolyásolják a megszólíthatóságu-
kat, tehát a további kommunikáció lehetséges módját. 

4.  Mivel mindenki másképp viszonyul a bejelentés nyomán kiala-
kult helyzethez, nagy valószínûséggel lesznek érdekellentétek, 
amelyek esetenként vitát, konfliktust gerjesztenek.

5.  A helyzet elmérgesedését megelôzni kellô empátiával lehet. Na-
gyon fontos, hogy ki-ki képes legyen túllépni saját szempontjain, 
és mások szemszögébôl is látni ugyanazt. Az empátia mellett fon-
tos az is, hogy az adott helyzetet indulatmentessé tegyük. Van, 
amikor ehhez szükség van némi idôre, hiszen akadhatnak olyan 
egyének, akiket különösen érzékenyen érint a helyzet (pl. a buliz-
ni vágyó fiatal szülei, vagy a többedik bombariadó miatti káoszt 
elviselni kényszerülô tanárok).

P6  Útmutató a párbeszédes feladatlapokkal (D5) végzett munka 
tanulságainak értelmezéséhez 

A párbeszédek során a tanulók megtapasztalhatják, hogy milyen 
sokat segíthet az a barát, aki képes valóban odafigyelni társa prob-
lémájára. A megismert példák közül az 5. történet az, ahol a barát 
(Ádám) képes Marcinak segíteni azzal, hogy nem akar dönteni he-
lyette, nem kritizálja, hanem lehetôséget ad neki arra, hogy maga 
találja meg a kiutat. Ezt a párbeszédet célszerû az egész osztály elôtt 
felolvastatni, és felhívni a figyelmet annak pozitívumaira. Ádám lé-
nyegében csupán „visszatükrözi” Marci gondolatait, abban segít, 
hogy kimondhassa az érzéseit, és megszabaduljon a felesleges fe-
szültségektôl. 

A többi barátnô és barát vagy kritizál, vagy kéretlen tanácsokat ad, 
és igazából oda sem figyel társa valódi igényeire.

Szerencsés esetben a gyakorlat során a gyerekek felismerik a tanul-
ságot, ha nem, meg kell próbálni rávezetni ôket.

Javasolt kérdések: 
•  Miért fontos, hogy a partnerünk teljes figyelmét megkapjuk, ha a 

problémánkról beszélünk neki?
•  Mit gondoltok a tanácsokat osztogató beszélgetôtársról?
•  Milyen érzéseket válthat ki belôlünk, ha valaki állandóan kritizál 

bennünket akkor, amikor úgyis elég bajunk van?
•  Mibôl lehet érezni, hogy valaki figyel ránk?
•  Honnan tudhatjuk meg, hogy társunk megértette, amit mond-

tunk?
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P7  Útmutató a „Figyeljünk egymásra!” címû gyakorlat 
irányításához és a tapasztalatok értékeléséhez

Az ún. linzergyakorlatban a tanulók megtapasztalhatják az egymás-
ra figyelés örömét, az eredményes kommunikáció pozitív hatását 
saját lelki egyensúlyuk és a társaikkal való kapcsolat alakulásában. 
A gyakorlat során egyre bonyolultabb témák merülnek fel, és ezek-
hez egyre hosszabb idôtartam adható. 

Példa az alkalmazható témasorra és idôkeretre: 
• A kedvenc ételed (1 perc).
• A múlt hétvégi programod. (1 perc)
• Véleményed az osztályról (2 perc)
• Egy nagyon boldog élményed (2 perc)
• Egy kellemetlen élményed (2 perc)
• Három kívánságod (3 perc)

A játékvezetô tanárnak figyelnie kell arra, hogy nem érint-e a téma 
komoly érzékenységeket. Ha valaki nem kíván az adott témáról 
beszélni, kiléphet a körbôl. Ô dönti el, hogy a következô témánál 
visszaáll-e, vagy végleg kimarad. Ha valaki ilyen módon pár nélkül 
maradna, a játékvezetô állhat be.

A gyakorlathoz kapcsolódó beszélgetés javasolt témái: 
• Mi volt könnyebb: beszélni, vagy meghallgatni a másikat? 
• Melyik téma okozott nehézséget, és miért? 
• Milyen érzés volt beszélni bensô dolgainkról? 
• Milyen érzés volt mások bensô dolgairól hallani? 

P8 Útmutató az odafigyelésrôl szóló vers (D6) feldolgozásához

A vers az ún. értô figyelem (aktív hallgatás) lényegérôl szól. Fô üze-
netei a következôk: 
• Hallgass meg anélkül, hogy tanácsot adnál!
• Ne akard megoldani helyettem az én problémámat!
•  Figyelj oda az én igényeimre, szükségleteimre, akkor segítesz leg-

inkább!
•  Hallgass végig, és azután én is ugyanúgy meg foglak hallgatni 

téged.



SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

10. ÉVFOLYAM

ELFOGADÁSUNK 
HATÁRAI

P
O

L
G

Á
R

 
A

 
D

E
M

O
K

R
Á

C
I

Á
B

A
N SZKA_210_40

A modul szerzôje:  
Sallai Éva



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 éves

Ajánlott időkeret 3 x 45 perc

A modul közvetlen célja Az elfogadás és az elutasítás motívumainak, illetve feltételeinek tudatosítása. Annak megértetése, hogy  
az elfogadás és az elutasítás során különbséget kell tenni a személy, illetve a konkrét viselkedés megítélése 
között. 

A modul tartalma Témái: 
identitás: szocializáció, önismeret, közösség, barátság; kapcsolatok: felelôsség, tolerancia, kommunikáció; 
életmód: érzelmek; konfliktus; erkölcs és jog: szabályok, normák, lelkiismeret, döntés

Az elfogadás és az el nem fogadás élményének tudatosítása. Szívesen látott és elutasított viselkedési formák 
az osztályban. A szülôk által támogatott és elfogadhatatlannak tartott viselkedések. Az elfogadást befolyásoló 
körülmények. Amikor minket nem fogadnak el. Ami segíti, illetve gátolja az elfogadást.

Megelőző tapasztalat Saját korábbi élethelyzetekhez kapcsolódó élmények

Ajánlott továbbhaladási irány A konfliktushelyzetek megelôzésének lehetséges módszerei

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: érzelmeink pontos azonosítása, autonómia, identitás
Önszabályozás: érzelmek kezelése, felelôsségvállalás, törôdés, tekintet másokra, véleményelfogadás
Társas kompetenciák: empátia, véleményalkotás, konfliktuskezelés
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: osztályfônöki óra

Modulokhoz: A lélek láthatatlan kék foltjai (szka208_50), A véleménynyilvánítás iskolai keretei (szka210_39), 
Mennyibe kerül a becsület? (szka210_38), Hogyan mondjam, hogy megértsd végre? (szka210_39); „Apám 
hitte” (szka210_47)

Támogató rendszer Eric Berne: Emberi játszmák. Gondolat Kiadó, Budapest 1984.
Thomas Gordon: T.E.T. Gondolat Kiadó, Budapest, 1989. 
Forgács József (Joseph P. Forgas): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, 1999.
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BEVEZETÔ GONDOLATOK

Ebben a modulban az elfogadás képességét szeretnénk fejleszteni, 
ezért azon dolgozunk, hogy minél elfogadóbbak tudjunk lenni a 
társainkkal egy olyan életszakaszban, amikor a diákok nagyon kriti-
kus szemmel nézik a világot. Természetesen az el nem fogadás is 
hozzátartozik az életünkhöz, fontos funkciója van, és nem partta-
lan, minden viselkedést, elfogadó attitûdöt szeretnénk kialakítani. 
Ebben a két órában azonban munkánk fókuszában inkább az elfo-
gadás kérdése áll. 

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A témára történô ráhangoláshoz egy viselkedéslistát kapnak a tanu-
lók, ezeken kell bejelölniük az adott viselkedés elfogadottságának, 
illetve el nem fogadottságának szintjét. Szándékosan nem használ-
juk az elutasítás szót, az el nem fogadás jelentése ugyanis ettôl kü-
lönbözik. 

A listán található viselkedésformákhoz való viszonyulás megállapí-
tása az elfogadás és az el nem fogadás érzésének azonosítását szol-
gálja. Ez akkor a legszemléletesebb, ha lehetôség van egy-egy konk-
rét viselkedési formával kapcsolatos rossz érzésünk felismerésére. 
Ha ugyanis olyan viselkedési formával találkozunk, amellyel kap-
csolatban negatív érzéseink vannak, feszültek leszünk, és szeret-
nénk, ha a viselkedés nem ismétlôdne meg. Amikor pedig elfoga-
dunk egy-egy viselkedést, akkor az jó érzéssel tölt el bennünket, 
nyugalmat érzünk,  és szívesen vesszük, ha megismétlôdik, sôt ese-
tenként mi magunk is szívesen teszünk ugyanígy.  

Fontos, hogy a viselkedéslistával kapcsolatos feladat elôtt pontos 
instrukciókat adjunk a gyerekeknek. Mivel olykor nagyon intim, 

érzékeny kérdésekrôl is szó eshet (például a szülôk esetében), a pe-
dagógusnak nagy körültekintéssel kell eljárnia. Ha olyan viselke-
dést talál, amely valakit érzékenyen érinthet, hagyja ki, ha úgy véli 
helyesnek, egyáltalán ne foglalkozzon a szülôket érintô témákkal. 
Az osztálya, önmaga és a kollégái ismeretében döntse el azt is, hogy 
mely kérdések maradhatnak meg a tanárokkal kapcsolatban, és 
egyáltalán szó essék-e errôl a témakörrôl. Tapasztalataink szerint 
vita alakulhat ki „az attól függ …” vélekedésrôl is. Ilyenkor segíthet, 
ha azt tanácsoljuk a gyerekeknek, hogy próbálja mindenki a saját 
mindennapi helyzeteit felidézni, és ennek tudatában jelölje a hozzá 
közelebb álló választ. Ha valaki nagyon nem tud dönteni egy-egy 
kérdésnél, megengedhetô, hogy kihagyja az adott pontot. 

Az új anyag feldolgozása az el nem fogadható viselkedések felidé-
zésével indul. A feladat elôtt tisztázni kell, hogy a viselkedés konk-
rétan érzékelhetô látható, hallható magatartás. Tehát ne minôsítse-
nek (X lusta, Z szemtelen stb.), hanem valóban az érzékelt viselke-
dést írják le, hiszen e mögött különbözô okok, motívumok, érzel-
mek, tulajdonságok lehetnek. Segíthetnek például az olyan kér-
dések: Mit tesz, aki lusta?, Mit mond, aki szemtelen? A megalapozat-
lan minôsítés néhány jelenség alapján könnyen stigmatizáláshoz 
(címkézéshez)  vezethet. Az idô és a csoport nagysága függvényé-
ben lehet a viselkedéslistát rövidíteni vagy bôvíteni. 

Ebben az esetben a kiscsoportos tevékenységet különösen indokol-
ja, hogy evvel a több pontján intim témával sokkal jobb hatásfokkal 
lehet kis körben foglalkozni, ahol azok a tanulók is lehetôséget kap-
hatnak a megnyilvánulásra, akik a teljes osztály elôtt nem szívesen 
beszélnek önmagukról. Erôltetni a nyilvános szereplésre senkit 
sem szabad, de törekedni kell arra, hogy mindenkit megérintsen a 
téma, és elgondolkodjon rajta.
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Differenciált csoportfoglalkozás keretében tapasztaltatjuk meg a 
diákokkal, hogy az elfogadásnak számos szubjektív eleme van, és a 
konkrét elfogadást, illetve el nem fogadást erôsen befolyásolja az 
adott kontextus és a viselkedést produkáló konkrét személy. Lénye-
ge, ha nem is súlyponti része a foglalkozásnak annak átgondolása, 
hogy mi magunk is gyakran viselkedünk mások számára elfogad-
hatatlan módon. A témát csak érintjük, nincs idô és lehetôség en-
nek a foglalkozásnak a keretében feldolgozni az egyénekre vonatko-
zó gondolatokat. Ha a pedagógus úgy találja, hogy a gyerekek errôl 
szívesen beszélnének részletesebben is, érdemes erre egy másik 
alkalommal idôt és lehetôséget teremteni 

Hagyományos iskolai értékelésre e modul esetében nincs szükség. 
Az összefoglalásnál – számba véve az elfogadást gátló és segítô té-
nyezôket – a pedagógus tájékozódni tud arról, hogy mi foglalkoz-
tatja a kérdés kapcsán a diákokat, milyen gondolatokat ébresztett 
bennük a foglalkozás, és milyen módon lehet ezzel a kérdéskörrel 
tovább foglalkozni. 

A foglalkozás résztémáinak mindegyike csábíthat arra, hogy elmé-
lyüljünk, a tervezettnél hosszabb idô töltsünk egyik-másik konkrét 
kérdéskörrel. Célszerû azonban a programot végigvinni, és a meg-
tapasztaltak alapján, de meghatározott vezérfonal mentén késôbb 
kibontani egy-egy résztémát. 

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1  Mondatkezdetek – Az elfogadható és elfogadhatatlan 
viselkedések felidézéséhez

P2  Útmutató (a közösen elkészítendô poszter kívánatos gondolati 
elemei)

P3  Háttér-információk – A pozitív odafordulásról és az 
elfogadásról

Tanulói segédletek

D1  Hol van a határ? Egyéni feladatlap. Annyi példányra van 
szükség belôle, ahány tanulója van az osztálynak. 

D2  Elfogadható és nem elfogadható. Feladatlap a szülôi 
vélemények összegyûjtéséhez. Annyi példányra van szükség 
belôle, ahány tanulója van az osztálynak. 

D3  Mikor és kitôl fogadom el? Minta a poszterhez. Annyi 
példányban kell sokszorosítani, ahány csoport dolgozik az 
osztályban. 

D4  Különbözô viselkedési formák. Kártyák. Minden csoport 
számára készíteni kell belôle egy sorozatot.
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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 Az elfogadás és el nem fogadás élményének tudatosítása

A A tanár ismerteti a foglalkozás témáját. Kiosztja  
a Hol van a határ címû listát,  és megkéri a tanuló-
kat, hogy mindenki jelölje be a saját lapján, hogy 
mennyire tartja elfogadhatónak az ott leírt 
viselkedést. Az egyéni kitöltés után 5-6 fôs 
csoportok alakulnak, és a kitöltött listák alapján 
megállapítják, hogy melyik az a 10 viselkedés, amit 
az adott kör nem fogad el. A szóvivôk ismertetik 
ezeket, a tanár pedig összesítést készít belôlük  
a táblán. Ebbôl megállapítható, hogy melyek azok 
a viselkedésformák, amelyet az osztály egésze  
a leginkább elutasít. Végül arról beszélgetnek, 
hogy az ember hangulatát alapvetôen meghatá-
rozza, mennyire elfogadhatók számára a környe-
zetében tapasztalt viselkedési formák. 

20 perc

Személyes érzések 
azonosítása és a közös 
gondolkodásba való 
beemelése

Önismeret
Hitelesség
Véleményalkotás 
Együttmûködés

Egyéni munka –  
saját gondolatok 
rögzítése

Csoportmunka – 
vélemények 
egybevetése  
és összegzése

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

D1 (Feladatlap) Tábla, kréta
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Elfogadott és el nem fogadott viselkedések az osztályban

A A tanár kiteszi a P1 alapján készített posztert. 
Minden diák választ egy mondatkezdést az A és  
a B oszlopból is, és egy-egy kis cédulára írva 
befejezi azt oly módon, hogy egy osztálytársa 
konkrét viselkedését idézi fel. Ezután ismét 
összeállnak a korábbi csoportok, és az egyéni 
megoldásokat egy közös listában összegzik – két 
oszlopban felragasztva a cédulákat. 
Az elfogadható és nem elfogadható viselkedések 
listái két nagy csoportban felkerülnek a falra. Aki 
szükségét érzi, rákérdezhet arra, hogy egyes 
cédulák miért kerültek ide vagy oda. Ezt követôen 
arról beszélgetnek, hogy milyen szerepet játszik  
a különféle viselkedések elfogadása és el nem 
fogadása a mindennapjainkban.

25 perc

A viselkedési formák 
osztályon belüli 
elfogadottságának 
jelzése

Kritikai gondolkodás
Tolerancia
Írásbeli szövegalkotás
Együttmûködés

Egyéni munka – 
vélemények 
megfogalmazása

Csoportmunka – 
vélemények 
összegzése 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

Kis papírcsíkok
Írószerek 

Hosszú 
papírcsíkok

Papírragasztók
Ragasztógyurma 

P1 (Hiányos 
mondatok)

II/b Szülôi interjú (Házi feladat)

A A diákok megkapják D2 feladatlapot, amelynek 
segítségével szüleik véleményét rögzítik a témával 
kapcsolatban. A kitöltött lapot magukkal hozzák  
a következô órára.

45 perc

A generációk közötti 
tûréskülönbségek 
azonosítása

Kommunikáció 
Reflexió 

Egyéni beszélgetés  
a szülôkkel, és 
elemzés írása

D2 (Feladatlap)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c A generációk közötti különbségek

A Itt kezdôdik a második tanóra. 
A tanulók megbeszélik, hogy általában milyen 
viselkedést fogadnak szívesen a szülôk és mit 
utasítanak el. Ezt a képet összevetik az elôzô órán 
kirajzolódott diákvéleményekkel.

5 perc

A házi feladat 
tanulságainak 
összefoglalása

Szóbeli kommunikáció 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

II/d Mitôl függnek az elfogadás határai? 

A tanulók 3-4 fôs csoportokat alakítanak. Minden 
csoport kap egy poszter mintát (D3), egy csoma-
golópapírt és egy kártyacsomagot (D4). A minta 
alapján rajzoljanak egy nagy táblázatot, és csopor-
tosítják a kapott kártyákat a táblázat szempontjai 
szerint, majd felragasztják azokat a megfelelô 
helyre. 
Ezután két csoport egymás mellé teszi elkészült 
poszterét, és összehasonlítják a döntéseiket. Meg-
beszélik, hogy mi lehet az eltérések oka. A szó-
szólók röviden elmondják a többieknek, hogy 
milyen választ találtak erre a kérdésre. Végül 
közösen megpróbálják összefoglalni, hogy mi 
mindentôl függ, hogy mit fogadunk el, és mit 
nem.  

25 perc

Az elfogadás 
feltételeinek mérlegelése 

Nyitottság
Véleményalkotás 
kritikai gondolkodás 
Önismeret
Vitakészség

Csoportmunka – 
közös döntéshozatal 

D3 (Poszter minta)
D4 (Viselkedési 
kártyák)

Ragasztó 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/e Amikor minket nem fogadnak el 

A A tanár elmondja, hogy valamennyien viselked-
hetünk úgy, ahogyan ez mások számára nem 
elfogadható. Ezután minden diák kap legalább 1, 
legfeljebb 3 cédulát, amelyre egyenként felírja 
azokat a rá jellemzô viselkedési formákat, amelyek 
szerinte társai számára zavaróak lehetnek. Név 
nem szerepel a papírokon. A cédulákat bedobják 
egy dobozba. Egyenként kihúzzák és felolvassák 
ezeket, az osztály pedig kézfeltartással megsza-
vazza, hogy az adott viselkedést inkább elfogad-
hatónak, vagy inkább elfogadhatatlannak tartja-e. 
Mindenki egyénileg továbbgondolhatja a problé-
mát abból a szempontból, hogy vajon min tud 
változtatni saját maga elfogadtatása érdekében. 
Errôl az osztály elôtt nem szükséges beszélni. 

10 perc

Néhány olyan saját 
viselkedéselem 
azonosítása, amin jó 
lenne változtatni

Önismeret
Önkritika 
Problémaérzékenység

Egyéni feladat –  
saját gyengeségek 
azonosítása 

Egész csoportos 
gyakorlat –  
szóforgó, 
véleménynyilvánítás 

Üres cédulák 
Írószer 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Ami segíti, illetve gátolja az elfogadást

A A tanár két posztert tesz fel a falra, fejlécükön  
a következô mondatkezdetekkel: AZ 
ELFOGADÁST SEGÍTI…; AZ ELFOGADÁST 
GÁTOLJA…   
A tanulók sorra kimennek, és az odakészített 
vastag filctollakkal felírják a megfelelô lapra az 
odaillô válaszaikat. Ezek a válaszok jó alapot 
képezhetnek egy, a témáról folytatott további 
foglalkozáshoz. 

5 perc

Az elfogadást segítô  
és gátló viselkedések 
tudatosítása

Összefüggéslátás 
Kritikai gondolkodás 
Véleményalkotás 

Egész csoportos 
gyakorlat – 
közös poszter 
készítése

Csomagolópapír
Ragasztógyurma
Színes filctollak

P2 (Útmutató)
P3 (Háttér-
információk)
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1  Mondatkezdetek 

Az elfogadható és elfogadhatatlan viselkedések felidézéséhez

A
Számomra elfogadható  

viselkedések

B
Számomra elfogadhatatlan 

viselkedések

Tetszett, amikor…
Jól esett, amikor…
Élveztem, amikor…
Csodáltam, amikor…

Nem tetszett, amikor…
Zavart, amikor…
Idegesített, amikor…
Dühített, amikor…

Segíthetnek a következô példák 
Jól esett, amikor Ildikó ajándékot hozott a születésnapomra. 
Élveztem, amikor Jóska jó poénokat mondott az órán. 
Tetszett, amikor Balázs vitába szállt a matektanárral. 
Nem tetszett, amikor Kati letagadta a házi feladatot. 
Zavart, hogy a barátnôm nem hívott meg a születésnapjára. 
Idegesített, hogy Peti állandóan belenézett a dolgozatomba.

P2 Útmutató 

A közösen elkészítendô poszter kívánatos gondolati elemei

A foglalkozást záró gondolatok összegzésekor mindenképp jó, ha  
a felsorolásban megjelennek a következôk:

Nehezíti az elfogadást:
Ha egy viselkedés meglep bennünket.
Ha egy viselkedést nem vagyunk képesek megérteni.
Ha egy viselkedés a saját értékrendünktôl nagyon eltér.
Ha egy viselkedés másoknak fájdalmat, kárt, bánatot okoz.

Segíti az elfogadást:
Ha tudunk különbséget tenni a viselkedés és a személy között.
Ha vannak ismereteink a helyzetek, viselkedések megértéséhez.
Ha jobban megismerjük a nehezen elfogadható viselkedésû em-
bereket.
Ha arra gondolunk, hogy nem képesek másként viselkedni, pedig 
talán szeretnének.
Ha a morális megítélés helyett megismerô-megértô beállítódással  
fogadjuk a viselkedéseket.
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P3 Háttér információk 

A pozitív odafordulásról és az elfogadásról

1.  Az elfogadás olyan pozitív érzelmi odafordulás a másik ember 
felé, amely nem a tulajdonságoknak, viselkedésnek szól, hanem 
a személynek, aki önmagában érték.

2.  Nem feltétele a viszonosság!

3.  Olyan beállítódás, amely kifejezi, hogy a személy több mint visel-
kedéseinek összessége.

4.  Az elfogadásnak vannak természetes határai: létezhetnek olyan 
emberek, akikkel szemben nem tudunk meleg együttérzôek len-
ni, de ez a saját korlátaink miatt van. Például elôítéleteink, érték-
konfliktusaink, feldolgozatlan konfliktusaink.

5.  Az elfogadás a légkör egészében válik átélhetôvé, olyan légkör-
ben, ahol érezhetjük és kifejezhetjük az odafordulást, az érzelmi 
melegséget.

6.  Az elfogadás többnyire a kommunikáció nem verbális csatornáin 
keresztül történik. Az elfogadás légköre a személyiség fejlôdésé-
nek optimális feltételét biztosítja, és annak a jognak a tiszteletét 
jelenti, hogy mindenki a saját értékei szerint irányíthassa az éle-
tét.

7.  A pedagógusok körében tapasztalható nagyobb ellenállás a felté-
tel nélküli elfogadással szemben azzal magyarázható, hogy isko-
lakultúránkra jellemzô erôs normatív szabályozás miatt a követel-
mények feladásával azonosítják. Nehezen értelmezik a következô 
állítást: A személy fontosabb, mint a teljesítménye.

8.  Az elfogadás nem morális megközelítés, hanem lelki teljesítmény. 
Közvetlen kapcsolatban, konfliktushelyzet esetén is, az érett sze-
mélyiségû ember feladata elsôsorban nem a másik magatartá-
sának gyors morális megítélése, hanem a viselkedés okának, kö-
rülményeinek megismerése, megértése. A viselkedés ránk gyako-
rolt hatásának elmondásával sokkal valószínûbb, hogy a másik 
eljut a belátásig, melynek során megérti saját viselkedését, annak 
súlyát.

9.  Az elfogadó, pozitív beállítódás csak mentálisan egészséges em-
bertôl várható el.

10.  A lelki egészség egyik legfontosabb eleme az önelfogadás, ami 
mások feltétel nélküli elfogadásának feltétele. Az tud másokat 
elfogadni, aki számára vannak emberek, akik ôt elfogadják, érté-
kelik, megbecsülik, és aki a maga elfogadásában már elôreha-
ladt.

A feltétel nélküli elfogadás, pozitív elismerés alapvetô humán szük-
séglet, mindent átható és állandó.
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A modul szerzôje:  
Szekszárdi Júlia



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja Hozzájárulás erkölcsi ítélôképesség fejlesztéséhez, és az autonóm erkölcs kialakulásához a közelmúlt néhány 
konkrét történetének elemzése révén.

A modul tartalma Témái: 
konfliktus: értékek ütközése, dilemmahelyzet; világkép: értékek; társadalmi nyilvánosság: média, 
közvélemény, manipuláció; erkölcs és jog: normák, törvények, lelkiismeret, döntés 

Különféle szintû normaszegések súlyosság szerinti osztályozása. Három konkrét, és széles körben ismertté 
vált történet elemzése. A szereplôk motívumainak értékelése. Az erkölcsi halál fogalma, és e kategória helye  
a mai világban.  

Megelőző tapasztalat Napi események ismerete, folyamatos tájékozódás

Ajánlott továbbhaladási irány Az erkölcsi ítéletalkotás gyakorlása

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: autonómia, hitelesség
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információfeldolgozás, kritikai gondolkodás, 
szabálykövetés
Társas kompetenciák: véleményalkotás, vitakészség
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom 

Tantárgyakhoz: társadalomismeret, etika

Modulokhoz: Az üldözôd magad leszel (szka207_27), Csak egy csoki volt…(szka208_47), A lelkiismeret-
furdalástól a szankcióig (szka208_48), Vétkesek közt cinkos, aki néma (szka209_27), Ne félj, mások is így 
csinálják (szka209_34) 

Támogató rendszer Váriné dr. Szilágyi Ibolya: Az erkölcs a nézô és a cselekvô szemszögébôl. Scientia Humana, 1994. 
Lányi András-Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok. ÁKG Kiadó, 1999.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Az elsô tanórát a tanulók tapasztalataival célszerû indítani, és ezek-
re épülhet a három konkrét eset elemzése. Amennyiben külön órák 
állnak rendelkezésre, a kettô közötti idôszakban gyûjthetnek a 
gyerekek a témához egyéb anyagokat is. A második órán ezek bemu-
tatására, illetve Popper Péter gondolatainak elemzésére kerülhet 
sor. Ez a szöveg lényegében tartalmazza az egész témára vonatkozó 
általános tanulságokat. Jó, ha ezt az összefüggést a tanulók maguk 
ismerik fel. 

A három konkrét esetet az osztály csoportokban dolgozza fel. A cso-
port szervezôdése önkéntes lehet, de az eseteket célszerû kisorsolni.

A feldolgozás nagyobb és azon belül részben kisebb csoportokban, 
illetve egyes szakaszokban egyéni munka keretében történik. Az 
egyéni, valamint a kisebb és nagyobb csoportok tevékenysége egy-
másra épül, nagyon lényeges tehát a feladatlapokon megadott szem-
pontok pontos követése.

A nagyobb (az osztály harmadát magukban foglaló) csoportok mun-
kájuk kezdetén megválasztják azokat a csoporttagokat, akik speciá-
lis feladatokat látnak el (vitavezetô, jegyzôkönyvvezetô, szóvivô). 
A közös megbeszéléshez körben helyezzük el a székeket. Minden-
képpen mobil bútorok szükségesek, hogy a kisebb-nagyobb csopor-
tok tevékenységéhez, illetve az egyéni munkához megfelelôen 
tudjanak elhelyezkedni a gyerekek.

Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban

Értékelni az érvelés minôségét lehet és nem az állásfoglalásokat. A 
tanulóknak biztosaknak kell abban lenniük, hogy ôszinte vélemé-
nyük elmondásáért nem érheti ôket negatív minôsítés. A tanári ér-
tékelés a tanulói aktivitásra vonatkozzon, és a pozitívumokat erôsítse.

Külön értékelendô a három külön feladatot ellátó diák teljesítmé-
nye. Az ô értékelésükbe is célszerû bevonni a társakat. Annak ér-
dekében, hogy az értékelés megalapozott lehessen, elôzetesen tisz-
tázni kell, hogy pontosan miben áll az ô sajátos feladatkörük.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1  Zene (a Rágalom-ária Rossini A sevillai borbély címû operájából 
magyar nyelven)

P2  Feladatkörök (a vitavezetô, a jegyzôkönyvvezetô és a szóvivô 
feladatainak leírása)

P3  Mintatáblázat – a csoportokban megfogalmazott gondolatok 
összesítéséhez

P4 Értékelési szempontok
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Tanulói segédletek

D1  Mennyire súlyos? Az erkölcsi normák megszegése. Egyéni 
feladatlap. Annyi példányra van szükség belôle, ahány tanuló 
van az osztályban. 

D2  Szemelvények (Császár Elôd története). A háromféle lapból – 
egyenletes megoszlásban – összesen annyi példányra van szük-
ség, ahány tagból a témával foglalkozó csoport áll. 

D3  Szemelvények (Zalatnay Sarolta története). A háromféle lapból 
– egyenletes megoszlásban – összesen annyi példányra van 
szükség, ahány tagból a témával foglalkozó csoport áll. 

D4  Szemelvények (Ambrus Attila története). A háromféle lapból – 
egyenletes megoszlásban – összesen annyi példányra van 
szükség, ahány tagból a témával foglalkozó csoport áll. 

D5  Hogyan ítéljük meg a történteket? Csoportos feladatlap. A 
lapot három példányban kell sokszorosítani. 

D6  Hová tûnt az erkölcsi halál? Popper Péter írása. A mellékletet 
minden tanuló számára sokszorosítani kell.
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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 Mennyire súlyos a normaszegés?  

A Mindenki megkapja a D1 feladatlapot. A gyerekek 
súlyosságuk szerint értékelik a különbözô erkölcsi 
vétkeket. A kérdôívek kitöltését követôen 3-4 fôs 
kiscsoportokban összevetik válaszaikat, és röviden 
indokolják álláspontjukat. 
Ezután az osztály közösen arról beszélget, hogy 
mitôl függ az, hogy melyik normasértést mennyire 
tartják súlyosnak.

15 perc

Személyes 
véleményalkotás  
a normaszegés egyes 
fajtáival kapcsolatban

Értékválasztás
Ítéletalkotás 
Kommunikáció

Egyéni munka – 
feladatlap kitöltése

Csoportmunka – az 
egyéni választások 
megvitatása

D1 (Feladatlap)

I/b Érzelmi ráhangolás

A A tanulók közösen meghallgatják Rossini A Sevillai 
borbély címû operájából a Rágalom-áriát magyar 
nyelven. A tanár ezután röviden utal rá, hogy 
milyen következményekkel járhat a másokról ter-
jesztett pletyka, a megalapozatlan hírverés. Ezek 
tönkre tehetnek vagy hôssé emelhetnek bárkit, 
akár van alapjuk, akár nincs. Az elektronikus 
média korában különösen nagy lehet a hírek 
közvéleményt befolyásoló hatása. 

5 perc

Az érdeklôdés és 
vitakedv felkeltése 

Hangulati befogadás 
Nyitottság 

Frontális munka – 
zenehallgatás és 
irányított beszélgetés 

P1 (Zene)
Magnó vagy  
CD-lejátszó
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Van-e mentségük? 

A Az osztály három nagy csoportra oszlik. A tanár 
kiosztja közöttük Császár Elôd, Zalatnay Sarolta  
és Ambrus Attila történetének szemelvényeit (D2, 
D3, D4). Minden csoport kap egy feladatlapot is, 
amelybôl megtudják, hogy mit kell majd tenniük  
a szövegekkel (D5).
Közben a tanár kivetíti (vagy egy poszteren kiteszi 
a falra), hogy milyen feladatai vannak a csopor-
tokban választandó felelôsöknek. 

25 perc

Három példaértékû eset 
kiscsoportos elemzése 

Problémaérzékenység 
Összefüggéslátás 
Együttmûködés 
Kommunikáció

Differenciált 
csoportmunka 
meghatározott egyéni 
feladatokkal 

D2, 3, 4 (Szemel-
vények)
D5 (Feladatlap)

Papír, írószer.

P2 (Feladat-
körök) 

II/b Vélemények a megismert esetek szereplôirôl  

A Itt kezdôdik a második tanóra.
A jegyzetek alapján a szóvivôk ismertetik az osz-
tállyal a feldolgozott történetet és a csoportban 
megfogalmazódott véleményeket. A tanár a P3 
alapján készített poszteren rögzíti a gondolatokat.
Ha eltelt pár nap a két óra között, és voltak, akik 
további információkat szereztek a történetekkel 
kapcsolatban, akkor most röviden elmondják. 
Ezt követôen a diákok megvitatják, hogy milyen 
közös vonások fedezhetôk fel a három 
történetben. 

15perc

A csoportgondolatok 
megosztása és a három 
történet közös 
jellemzôinek 
azonosítása

Szóbeli kommunikáció 
Általánosító képesség 

Frontális munka – 
csoportos, illetve 
egyéni szóforgó és 
irányított beszélgetés 

A korábban 
elkészült vázlatok 
és jegyzôkönyvek

P3 (Minta 
táblázat) 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c Hová tûnt az erkölcsi halál? 

A Minden tanuló megkapja a D6 szemelvényt, 
egyénileg elolvassa azt, majd egy mondatban 
leírja, hogy szerinte mi a szöveg legfontosabb 
üzenete. Ezt az üzenetet elôször párosával beszélik 
meg a tanulók, majd két-két pár (4 tanuló) készít 
egy egyeztetett listát. Miután ez elkészültek, két-
két négytagú csoport alkot egy nagyobb csoportot, 
és egyeztetés után elkészítik a bôvebb listát. Ezek 
a nagy csoportok saját listájukat filctollal felírják 
egy csomagolópapírra, és kiteszik az osztály-
teremnek egy jól látható helyére. A listák alapján 
kerül sor a legfôbb tanulságok megfogalmazására. 
Végül közösen választ keresnek arra a kérdésre, 
hogy miért veszélyes a társadalom számára, ha 
erkölcsi szempontból súlyos vétségek megítélése 
nincs arányban a tett súlyával. 

15 perc

Általános tanulságok 
megfogalmazása egy 
tanulmány alapján

Lényeglátás
Általánosító képesség 
Kritikai gondolkodás 

Egyéni 
szövegfeldolgozás 

Páros, majd csoportos 
információegyeztetés 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

D6 (Szöveg)

Papír, írószer

Csomagolópapír 
Filctollak 
Ragasztógyurma 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Tanulói értékelés

A A tanár öt papírlapra ráírja az osztályzatokat 1-tôl 
5-ig, majd elhelyezi ezeket a terem különbözô 
pontjain. A diákok pedig a megfelelô helyre állva 
fejezik ki, hogy mennyire tetszett nekik a foglal-
kozás. (Mennyire tartották érdekesnek, 
hasznosnak, fontosnak és tanulságosnak.) Erôsen 
eltérô vélemények esetén röviden meg is indokol-
ják a döntésüket. 

5 perc

Visszajelzés adása  
a foglalkozás egészérôl

Véleménynyilvánítás 
Kritikai gondolkodás

Egész csoportos 
gyakorlat –  
értékelés mozgásos 
formában 

III/b A csoportmunka értékelése

A A pedagógus értékeli a csoportok munkáját.  
A külön feladatot ellátók (vitavezetô, szóvivô, 
jegyzôkönyvvezetô) elmondják, hogy milyennek 
látták belülrôl a saját csoportjuk, illetve önmaguk 
munkáját. Ha akarnak, a csoporttagok reflektál-
hatnak az elhangzottakra. 

10 perc

A közös tevékenység  
és az együttmûködés 
értékelése

Önkritika
Felelôsségvállalás 

Frontális munka – 
tanári és tanulói 
értékelések 

P4 (Értékelési 
szempontok)
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Zene 

A Rágalom-ária Rossini A sevillai borbély címû operájából magyar 
nyelven

Hangulatos, ha sikerül meghallgatni a felvételt. De ha nem tudjuk 
megszerezni, az is elég, ha saját szavainkkal beszélünk a témáról.

P2 Feladatkörök 

(A vitavezetô, a jegyzôkönyvvezetô és a szóvivô feladatainak leírása)

Vitavezetô: 
• kérdéseket tesz fel, 
• nem enged elkalandozni a témától,
• szót ad a jelentkezôknek, 
• ügyel arra, hogy mindenki elmondhassa a véleményét,
•  figyel arra, hogy a megadott kérdéseket megválaszolják, és a fela-

datokat megoldják.

Jegyzôkönyvvezetô:
•  vázlatosan, de pontosan rögzíti a csoportban elhangzottak lénye-

gét (a történet vázlatát, a kérdésekre adott válaszok tömör kivona-
tát, a feladatmegoldásokat),

•  a csoport véleményének megfelelôen, mindenki számára érthetô 
formában írja be a közös táblázata a kért válaszokat.

Szóvivô:
•  mindenki számára jól követhetôen ismerteti a saját történet lé-

nyegét,
•  röviden, a fontosabb csomópontokat kiemelve, a csoport vélemé-

nyét híven tükrözve számol
•  be a csoportban történtekrôl, 
•  esetleges pontosítást igénylô kérdésekre válaszol az osztály 

elôtt.

P3  Mintatáblázat – a csoportokban megfogalmazott gondolatok 
összesítéséhez

Milyen embernek 
tartjátok? 

Mi szól  
ellene?

Milyen  
mentsége van?

Császár Elôd

Zalatnay Sarolta

Ambrus Attila

A kitöltendô táblázatot olyan méretben kell egy csomagolópapírra 
felrajzolni, hogy a csoportok által megfogalmazott vélemények 
beleférjenek a rovatokba.
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P4 A záró értékelés szempontjai

Sikerült-e az egyes csoportoknak mindenkit bevonni a munkába? 
Kik segítették leginkább a tevékenységet? 
Milyennek látták a csoportjuk, illetve saját maguk munkáját az 
egyes
 vitavezetôk,
 jegyzôkönyvvezetôk
 és szóvivôk?

Ha legközelebb csoportmunkát végez az osztály, mit kellene más-
képpen csinálni?
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A modul szerzôje:  
Földes Petra



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 éves

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja Ismerkedés a jogrend mûködésével konkrét jogesetek elemzésén keresztül.

A modul tartalma Témái: 
identitás: párkapcsolat, család; kapcsolatok: felelôsség; társadalom: állam, iskola, intézmények; demokrácia: 
érdekérvényesítés, konfliktus: érdekellentét; életmód: életminôség, szabadság, egészség; erkölcs és jog: 
szabályok, törvények, döntés

Együttélési szabályaink fajtái (szokás, illem, erkölcs, jog). A szokás és a jog közötti különbség. A jog fogalma. 
Három konkrét jogi vonatkozású eset elemzése. Mire jók, és mire nem jók a jogszabályok?

Megelőző tapasztalat A jogrend kialakulása, a jog szerepe a társadalomban 

Ajánlott továbbhaladási irány A jogalkotás és jogérvényesítés intézményrendszere

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: önállóság, autonómia, hitelesség
Önszabályozás: felelôsségvállalás, törôdés, tekintet másokra, véleményelfogadás
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információk rendszerezése, problémakezelés, 
kritikai gondolkodás, szabálykövetés
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom 

Tantárgyakhoz: társadalomismert, etika

Modulokhoz: Szabályaink (szka209_31), A gyermekek jogai és az UNICEF (szka209_37), Toleranciával és 
törvénnyel – az egyenlô bánásmódért (szka210_52)

Támogató rendszer Falus-Katalin – Dr. Halász Irén: Jogi esettanulmányok. OKI-Dinasztia, Tankönyvkiadó, 2006.
Falus Katalin – Jakab György: Erkölcs és jog. AKG Alapítvány Kiadója, Budapest, 2000.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul a közoktatásban szinte érintetlen területtel foglalkozik, és 
mondhatni: a lehetetlent kíséreli meg. Igyekszik egy 90 perces mo-
dulban elméleti keretet és gyakorlatias, tapasztalati tudást is adni. 
Ha valakinek módja van több idôt szentelni a jog kérdésének, bô-
ven találhat még mondanivalót ebben a témakörben. 

A feldolgozáshoz elég nagy térre, mozgatható asztalokra és egybe-
függô 90 percre van szükség. Fontos, hogy legyen egy nagy tábla, 
illetve ennél sokkal jobb megoldás 10-12 csomagolópapír, legalább 4 
színes filctoll és ragasztógyurma a papírok felragasztásához.

Ebben a modulban az ismeretelsajátításra vonatkozó értékelés nincs, 
de a csoportos feladatok és viták közben, valamint utánuk bôven 
nyílik lehetôség a visszajelzésre. Mivel a feldolgozásnak dramati-
kus (személyes) elemei is vannak, ne minôsítsünk; a pozitív, meg-
erôsítô visszajelzést alkalmazzuk az erre méltó megnyilvánulások 
kapcsán! A feladatok felépítése olyan, hogy számos lehetôséget kí-
nálnak a differenciálásra.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1  Háttér-információk (Jogi norma, jogszabály, jogrend, 
jogrendszer)

P2 Megoldó kulcs a „Szokás vagy jog?” címû gyakorlathoz
P3  Megoldó kulcs – az esetelemzésekhez kapcsolódó válaszok 

helyességének megítéléséhez

Tanulói segédletek

D1  „Szokás vagy jog?” Kártyák. Mindegyikbôl egy példányra van 
szükség.

D2  A jog fogalmáról. Szöveg és kérdések. A lapot annyi 
példányban kell fénymásolni, ahány tanuló van az osztályban.

D3  Három esetleírás (Apaság, Igazoltatás, Ki fizeti a tovább-
tanulást?). Mindhárom leírásból annyi példányra van szükség, 
ahány tanulóból áll az azt feldolgozó csoport. 

D4  Csoportos feladatlapok az esetleírásokkal végzendô munka 
irányításához. Mindhárom laptípusból egy-egy példányra van 
szükség. 

 
D5  Feladatlap a mentálhigiénés szakértôi csoportok munkájához. 

A lapot három példányban kell sokszorosítani. 

D6  A vizsgált esetek jogi hátterét felvázoló szövegek. Mindhárom 
fajta szövegbôl egy-egy példányra van szükség.
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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 Együttélési szabályaink

A A tanár megkéri a gyerekeket, hogy mondjanak 
olyan szabályokat, amelyek irányítják hétköznapi 
életünket, amiknek meg kell, hogy feleljünk.  
Az elhangzó gondolatokat egymás alá írva, valaki 
rögzíti a táblán. 
Ezután a tanár a tábla egy másik részére felírja  
a következô szavakat: SZOKÁS, ILLEM, 
ERKÖLCS, JOG. Elmondja, hogy ezek a szabályok 
legfontosabb kategóriái. A diákok megpróbálják 
besorolni a korábban említett szabályokat. 

5 perc

Személyes tapasztalatok 
mozgósítása és 
fogalomtisztázás 

Kreativitás 
Rendszerezés

Frontális munka – 
ötletbörze és 
rendszeralkotás 

Tábla, kréta
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/b Együttélési szabályaink – részben jogszabályok!

A A tanár feltesz a falra egy nagy csomagolópapírt, 
amit két hasábra oszt. Az egyik tetejére felírja, 
hogy SZOKÁS, a másikra pedig azt, hogy JOG.  
A tanulók párosával húznak egyet-egyet a kártyák 
közül, és megpróbálják eldönteni, hogy melyik 
kategóriába tartozik a kártyán lévô szabály. 
Hangosan megindokolják döntésüket, és sorban 
felragasztják a kártyájukat a megfelelô oszlopba.
Végül közösen összegzik, hogy milyen tartalmúak 
azok a szabályok, amelyek a jogi szabályozáshoz 
sorolódtak. 

10 perc

A szabályok két fontos 
szintjének egymástól 
való elhatározása 

Általánosító képesség 
Szóbeli kommunikáció 

Páros munka – 
konkrét dolgok 
besorolása 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés  

D1 (Szabály-
kártyák)

Csomagolópapír 
Ragasztó 

P1 (Háttér-
információk)
P2 (Megoldó 
kulcs)

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a A jog fogalma

A A tanulók párokat alkotnak. Mindenki kap egy 
szöveget, amely a jog fogalmának megértését 
segíti. Ezt egyénileg elolvassák, majd a szöveg 
alapján közösen választ keresnek a lap alján lévô 
kérdésekre. A megoldások helyességét közösen 
ellenôrzi az osztály.

10 perc

Fogalom tisztázása

Szövegértés 
Lényegkiemelés 
Együttmûködés 

Egyéni olvasás és
páros feladatmegoldás 

D2 (Szöveg  
és kérdések)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Hogyan mûködik a jogrend? Esetelemzések I.

A Az osztály három csoportra oszlik. Mindegyik 
csoport kap egy-egy esetleírást annyi példányban, 
ahány tagú a csoport. A tanulók egyénileg elolvas-
sák a szövegüket, majd a D4 melléklet alapján 
kiosztják egymás között a feladatokat. 
Ezután a diákok a konkrét feladatuknak megfelelô 
kisebb csoportokban (szerepjátszók, mentálhigié-
nés szakértôk, jogi szakértôk) dolgoznak tovább. 
Majd közösen megvitatják a megismert esetet,  
és válaszolnak az azzal kapcsolatos kérdésekre. 

30 perc

Három konkrét helyzet 
több nézôpontú 
elemzése 

Szövegértés 
Együttmûködés 
Empátia
Kreativitás 
Jogérzék

Differenciált 
csoportmunka

D3 (Esetleírások) 
D4 (Feladatlapok)
D5 (Feladatlap) 
D6 (Jogi háttér) 

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Hogyan mûködik a jogrend? Esetelemzések II.

A Minden csoport 5 percet kap arra, hogy eljátssza 
az esetet, és bemutassa azt a megoldást, amire  
a csoport jutott. A többiek spontán reagálnak rá. 
A bemutatók után a tanár a P3 melléklet alapján 
ismerteti a helyzetek jogilag megalapozott meg-
oldását. A tanulók összevetik ezt a saját megoldá-
saikkal. Ezután arról beszélnek, hogy a jogszabá-
lyok fogódzót, iránymutatást adhatnak abban az 
esetben is, ha a megoldás nem mindenki számára 
megnyugtató. 

30 perc

A három vizsgált eset 
megjelenítése és  
a választott megoldás 
bemutatása

Kreativitás 
Elôadókészség

Drámajáték –  
csoportos 
improvizáció 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

P3 (Megoldó 
kulcs)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III/b Mire jók a jogszabályok, és mire nem?

A A tanulók azt a házi feladatot kapják, hogy írjanak 
esszét arról, hogy mire jók a jogszabályok és mire 
nem. Az írások tartalma a jogról folytatott 
következô beszélgetésekhez szolgáltathat majd 
alapanyagot. 

5 perc

A jogról való 
differenciált 
gondolkodás 

Nézôpontváltás 
Írásbeli kifejezôkészség 

Frontális munka – 
tanári közlés 

Egyéni feladat – 
fogalmazás 



TANÁRI „CSAK A TÖRVÉNY A TISZTA BESZÉD” – 10. ÉVFOLYAM  541

TANÁRI SEGÉDLETEK
P1  Jogi norma, jogszabály, jogrend, jogrendszer 

(Háttér-információk)

Az emberi közösségek mindig is védekeztek a létüket vagy tagjaik 
életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetô, az egyén, illetve a kö-
zösség tevékenységét akadályozó magatartások ellen. Az állam ki-
alakulása elôtt ezt a szabályozó funkciót az erkölcsi-etikai normák, 
az illemszabályok és a közösségben kialakult szokások töltötték be. 
Ezeknek a normáknak, szabályoknak a megsértése maga után von-
ta a közösség rosszalló értékítéletét – ennek kinyilvánítása is az 
adott közösség szokásrendje alapján történt –, s ezek a belsô szank-
ciók szolgáltak az elfogadhatatlan magatartások visszaszorítására.

Az állam megjelenését követôen a magatartás szabályozásának egy 
sajátos új formája jelent meg: nevezetesen a jogi norma. 

A jogi normában testet öltött magatartásszabályok alapvetôen kü-
lönböznek a korábbi erkölcsi-vallási, szokás-alapú normáktól: a jogi 
normát az állam alkotja, és a benne rögzített magatartásszabályok 
betartását saját hatalmi apparátusával kikényszerítheti. Azaz a jog-
alkotó egy kívánt hatás elérésére érdekében magatartásszabályokat 
hoz létre, míg a nemkívánatos viselkedéstôl fenyegetô szabályok-
kal riasztja el a közösség tagjait. A jog tehát állami kényszereszkö-
zökkel kikényszeríthetô általános magatartási szabály.

A jog akkor tudja betölteni egy társadalom szabályozásának bonyo-
lult szerepét, ha a jogalkotó elvonatkoztat a valóságban jelenlévô, 

lejátszódó, de a szabályozás szemszögébôl lényegtelen – nem rele-
váns – jelenségektôl. (Adásvételi szerzôdésnél közömbös, hogy 
üdülôtelket vagy családi házat vásárol-e meg valaki, vagy a lopás 
minôsítését sem befolyásolja, hogy azonos értékben élelmiszert 
vagy bútort vittek-e el az elkövetôk.) Az elvonatkoztatás – absztrak-
ció – mértéke mindig változik, függ az adott társadalom berendez-
kedésétôl, fejlettségétôl és a már kialakult jog belsô rendjétôl. Ezért 
a fejletlenebb társadalmakban a jogi szabályozás sem túlságosan 
differenciált. 

A jogszabályok megalkotásának folyamatát a már fennálló jogrend 
és a társadalom jelentôsen befolyásolja. A jogalkotónak minden 
egyes magatartásszabály tekintetében figyelnie kell arra, hogy a sza-
bályok egységben, összhangban álljanak egymással: ha egy maga-
tartást egy jogszabály megenged, azt egy másik nem minôsítheti 
jogellenesnek. A jogi szabályozásnak tehát tekintettel kell lennie a 
korábban már megalkotott jogi normák tartalmára is. A jogi norma 
általános jellegébôl fakadóan a jogalkotónak arra sincsen lehetôsé-
ge, hogy a szabály megalkotásakor speciális, egyedi jelenségeket 
értékeljen. Továbbá nyilvánvaló, hogy a jogi norma csak azt képes 
szabályozni, amit az adott társadalom fejlettségi szintje lehetôvé 
tesz.

Egy adott idôben és helyen hatályos jogi normák összességét jog-
rendszernek hívjuk. A jogrendszerben szereplô, hatályos szabályok 
egyike sem mondhat ellent a másiknak.
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P2 Megoldó kulcs

A Szokás vagy jog? címû gyakorlathoz

Jelmagyarázat:
A második oszlopban szereplô betû: SZ = szokás, J = jogszabály

1.  Egy férfinek joga van a házasságon kívül született gyermek apjának tekinteni magát. J Családjogi tv.
2.  A nagykorú gyermeknek joga van ahhoz, hogy egyetemi tanulmányai alatt a szülei eltartsák. J Családjogi tv.
3.  Egyenrangú útkeresztezôdésben a jobbról érkezô jármûnek elônye van. J KRESZ
4.  Az orvosi rendelôben érkezési sorrendben szólítják a betegeket. Sz
5. A gyermek örökli szülei vagyonát. J Polgári Törvénykönyv
6.  A stadionban a két szurkolótábor elkülönülten helyezkedik el. Sz
7.  A polgármesteri hivatal bejáratánál a lépcsô mellé a kerekesszéknek rámpát építenek. J Esélyegyenlôségi tv.
8. A terhes nôket elôreengedik a sorban. Sz
9. A diákok olcsóbban utazhatnak a vonaton. J 287/1997 Korm.R.
10. A rászoruló gyerekek ingyen tankönyvet kapnak. J 23/2004 OM.Rend.
11.  Nem szabad az embereket nemük, faji hovatartozásuk, bôrszínük vagy  egészségi állapotuk miatt a velük 

összehasonlítható helyzetben lévô emberekhez képest hátrányos helyzetbe hozni.
J

Egyenlô bánásmód  
tv.

12.  Az iskola értesíti a szülôt a gyerek igazolatlan hiányzásáról. J 11/1994 MKM R.
13. A szülôk adójuk 1%-ával az iskola alapítványát segítik. Sz
14. A párok nyilvános helyen nem szerelmeskednek. Sz
15. Az állami ünnepségeket a Himnusz eléneklésével kezdjük. Sz
16.  Nemzeti ünnepeken ünnepélyes katonai tiszteletadással felvonják az Országház elôtt a Magyar Köztársaság 

lobogóját.
J

Tv. A nemzeti  
jelképek használatáról

A jog által szabályozott területek:
családvédelem, diákoknak szóló kedvezmény, esélyegyenlôség fogyatékkal élôk számára, egyenlô jogok különbözô nemzethez, fajtához 
tartozó emberek számára, nemzeti jelképek használata stb.
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P3 Megoldó kulcs

a) Apaság – megoldás

Mit mond a jog?

Csjt. 35. § (1) A gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a 
fogamzási idô kezdetétôl a gyermek születéséig eltelt idô vagy an-
nak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott. 

Ez az apasági vélelem alaptényállása, vagyis e vélelem fennálltának 
primátusa van a többi vélelemmel szemben. Vagyis, ha a Csjt. 35. 
§-a szerinti vélelem fennáll, azaz a gyermek születésekor az anya 
házasságban él, nem kerülhet sor a gyermek apai jogállásának igaz-
gatási vagy bírósági eljárás keretében történô rendezésére. Ráadá-
sul az anya férjével szemben az apai vélelem automatikus joghatá-
sú, a házasság tényén kívül semmiféle igazgatási vagy jogi aktusra 
nincs szükség (eltérôen az itt következô, a Csjt. 36. §-ában írt vé-
lelmektôl).

Csjt. 36. § Ha az anya a fogamzási idô kezdetétôl a gyermek szüle-
téséig eltelt idô vagy annak egy része alatt nem állott házassági 
kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni
a) azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáé-
nak ismerte el …

Csjt. 37. § (1) A teljes hatályú elismerô nyilatkozat az apaságot egy-
magában megállapítja.
(2) Az a férfi, akitôl a gyermek származik, a fogamzási idô kezdeté-
tôl fogva a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak is-
merheti el, ha

a) a törvény értelmében nem kell más férfit a gyermek apjának 
tekinteni és
b) a gyermek legalább tizenhat évvel fiatalabb, mint a nyilatkozó.
(3) Ilyen elismerô nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A 
cselekvôképességében korlátozott személy elismerô nyilatkozata 
csak akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselôje hozzájárult. 
Ha a törvényes képviselô tartósan gátolva van, vagy a hozzájáru-
lást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.
(4) A nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú 
gyermek törvényes képviselôjének és ha a gyermek a tizennegye-
dik életévét betöltötte, a gyermeknek a hozzájárulása is. Ha az 
anya, illetôleg a gyermek nem él, vagy nyilatkozatában tartósan gá-
tolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.
(5) Az elismerést és a hozzájárulást anyakönyvvezetônél, bíróságnál, 
gyámhatóságnál, illetôleg magyar külképviseleti hatóságnál jegy-
zôkönyvbe kell venni vagy közjegyzôi okiratba kell foglalni.

Megoldás

A fentiek alapján – a gyermek születését megelôzô házasságkötés 
ténye miatt – a gyermek apjának Gergôt kell tekinteni a jog szerint, 
de a szükséges nyilatkozatok megtétele után az anya dönthet úgy, 
hogy a vér szerinti szülôt „helyezi” apai státuszba. Ennek jogi útja 
az, hogy a Csjt. 43. §-a szerint megtámadják az apaság vélelmét.

Csjt. 43. § (1) Az apaság vélelmét meg lehet támadni, ha az, akit a 
vélelem alapján apának kell tekinteni, a gyermek anyjával a 
fogamzás idejében nemileg nem érintkezett, vagy a körülmények 
szerint egyébként lehetetlen, hogy a gyermek tôle származik, il-
letôleg ha a származás reprodukciós eljárás következménye, és az 
anya férje, illetve élettársa az eljáráshoz nem járult hozzá.
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b) Igazoltatás – megoldás

Mit mond a jog?

A rendôr szempontjából

1994. évi XXXIV Tv A Rendôrségrôl

20. § 
(1) A rendôrt az intézkedés során az egyenruhája és az azonosító 
jelvénye vagy a szolgálati igazolványa igazolja.
(2) Ha a rendôr nem visel egyenruhát, az intézkedés megkezdése 
elôtt köteles a rendôri mivoltát szóban közölni, és – ha az intézke-
dés eredményességét nem veszélyezteti – magát a szolgálati igazol-
ványával igazolni.
(3) A rendôr az intézkedés befejezése után az intézkedés alá vont 
személy kérésére köteles az azonosító jelvényének számát közölni 
vagy szolgálati igazolványát felmutatni, a nevét és a szolgálati he-
lyét megjelölni.

29.§
(2) Az igazoltatás megtagadása esetén az igazoltatott e célból fel-
tartóztatható, az igazoltatás sikertelensége esetén elôállítható, és a 
személyazonosság megállapítása céljából az igazoltatottól ujjnyo-
mat vehetô, fényképfelvétel készíthetô, továbbá a külsô testi jegyek 
észlelés és mérés alapján rögzíthetôk.

3/1995 (III.1.) BM rendelet A Rendôrségi szolgálati Szabályzatról
35. § (1) A feltartóztatás a rendôrnek az a szolgálati tevékenysége, 
amelynek során azt a személyt, aki a személyazonosságának igazo-
lását megtagadja, vagy az igazolásra történô felszólításnak nem 
engedelmeskedik, a további intézkedés megtételéig a helyszín el-
hagyásában megakadályozza.

1994. évi XXXIV. Tv 29.§
(4) A rendôr az igazoltatott személy ruházatát, jármûvét átvizsgál-
hatja, ha azt a személyazonosság megállapítása, a valószínû veszély 
elhárítása, bûncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanú-
ja szükségessé teszi.

A fiúk szempontjából

218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet Személyazonosság igazolásával 
kapcsolatos kötelességek megszegése

c) Tanulás – megoldás

Mit mond a jog?

Csjt. 60. § (1) Rokonaival szemben, az alábbi rendelkezésekben 
meghatározott körben, az jogosult tartásra, aki magát eltartani nem 
tudja és akinek tartásra kötelezhetô házastársa sincs.
(2) Tartásra a munkaképes leszármazó is jogosult, ha erre szükséges 
tanulmányai folytatása érdekében rászorul.
(3) Nem jogosult tartásra a nagykorú, ha magatartása miatt arra 
érdemtelenné vált.

A végrehajtási rendelet szerint: 

Az 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 60. §-ának (2) bekezdésében említett 
szükséges tanulmányok körébe tartozik az életpályára elôkészítô 
szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanfolyamok, valamint 
a fôiskolai és egyetemi tanulmányok végzése is.

A szükséges tanulmányok folytatása szempontjából a tanulmányok 
folyamatos végzésének van jelentôsége; nem érinti a tanulmányok 
folyamatosságát az indokolt megszakítás.
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Nem köteles a szülô tartani a szükséges tanulmányait folytató mun-
kaképes nagykorú gyermeket akkor, ha
a) a gyermek továbbtanulásra alkalmatlan;
b) a gyermek a tartásra kötelezettel vagy vele együtt élô közeli hoz-
zátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást 
tanúsít, amelyre tekintettel a társadalmi felfogás szerint a tartásra 
nem méltó (érdemtelenség);
c) ezáltal a szülô saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermeké-
nek tartását veszélyeztetné.

A munkaképes nagykorú gyermek részére a szükséges tanulmányai 
folytatásának idejére járó tartásdíj összegének megállapításával a 
gyermek indokolt szükségleteit és a kötelezett teherbíró képessé-
gét kell alapul venni.

Megoldás

Nagykorú gyermek az ôt illetô tartásdíjat felperesként saját maga 
igényelheti. A perben önállóan léphet fel, hiszen már teljesen cselek-
vôképes.

Az is lehetséges azonban, hogy az ôt saját háztartásában eltartó 
szülô kéri a tartást pótló összeget a másik szülôtôl.

Nagykorú gyermek esetében a bíróság nem százalékos arányt, ha-
nem mindig konkrét havi összeget állapít meg.
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A modul szerzôje:  
Sallai Éva



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 3 x 45 perc

A modul közvetlen célja Megértetni a kamaszokkal, hogy a szüleik, nagyszüleik véleménye az élet dolgairól (szerelem, házasság, 
bizalom a szavakban, munka, tisztesség stb.) figyelemre érdemes lehet még akkor is, ha elsô hallásra 
elavultnak, merevnek, vagy túl szigorúnak tûnik. 

A modul tartalma Témái: 
identitás: önismeret, szocializáció, család; kapcsolatok: tolerancia, kommunikáció; életmód: életminôség, 
érzelmek; világkép: hit, értékek, jövô; kultúra: szubkultúrák, generációk; erkölcs és jog: normák, döntés  

Szülôk és gyerekek értékválasztási különbségei. A generációk közötti konfliktusok leggyakoribb forrásai.  
Atyai útravalók. Útmutató szülôknek a kamaszokhoz. Mit tehetnek a kamaszok a békéért? 

Megelőző tapasztalat Saját élethelyzetek emlékei, olvasmányok, filmélmények

Ajánlott továbbhaladási irány Értékválasztások a generációs problémák tükrében

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: érzelmeink pontos azonosítása, hitelesség
Önszabályozás: tolerancia, nyitottság, véleményelfogadás, bizalom
Társas kompetenciák: empátia, véleményalkotás 
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: osztályfônöki óra

Modulokhoz: Honnan jövök, ki vagyok? (szka207_29), Kikhez tartozunk? (szka207_30), Különbözôek az 
emlékeink (szka208_32), Öltöny vagy overall (szka210_38)

Támogató rendszer H. Jackson Brown: Kis útmutató az élethez. (500 baráti jó tanács) Tericum Kiadó, 1991.
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BEVEZETÔ GONDOLATOK

A modul alkalmat akar kínálni a kamaszoknak arra, hogy egy kis 
odafigyeléssel jobban megértsék szüleik gondolkodását. Be kívánja 
mutatni azokat az elveszôben lévô szép helyzeteket, gondolatokat, 
amelyek a mai gyorsan változó világban nehezen vehetôk észe. Fel 
szeretné kelteni a kamaszok érdeklôdését szüleik értékválasztásai, 
életszemlélete iránt. Hangsúlyozni kell, hogy ez nem könnyû fel-
adat, mert érzelmileg nagyon bevonódunk, az is elôfordulhat, hogy 
negatív érzések kapcsolódnak a témához. Arról is lehet beszélni, 
hogy a kamaszkor természetszerûen a lázadás idôszaka, és hogy ez 
mit jelent gyerekek, illetve a felnôttek számra. A fiatalok körében 
gyakran felmerülô gondolat, hogy semmi nem jó úgy, ahogyan a 
szülôk gondolják. Sok függ attól, hogy a beszélgetést vezetô peda-
gógus melyik generációt képviseli. A saját generációja „képvisele-
tében”, illetve saját ifjúkori véleménye, felidézett tapasztalatai alap-
ján beszélhet ô is a saját gondolatairól, véleményérôl. Elmondhatja 
azt is, hogy a generációk közötti nézetkülönbségek mindig is létez-
tek.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A foglalkozás elsô szakaszában három változatra adunk javaslatot. 
Az elsô az ismert Zorán-dal szövegébôl indul ki, és jut el bizonyos 
következtetésekig. A második szépirodalmi szemelvények segítsé-
gével próbál ráébreszteni a idôsebbek intelmeinek, tanácsainak ér-
tékeire, a harmadik variáns pedig Schäffer Erzsébet saját élményeit 
tartalmazó szövegei útján hívja fel a figyelmet a múlt mára is ható 
értékeire. 

A modul második részében csak egy változat szerepel.

Egybefüggô két óra esetén a teljes foglalkozás elôtt kell kiadni az 
egyéni feladatokat. Amennyiben van idô a két óra között, akkor az 
elsô 45 perc végén kapják meg az egyéni feladatot a diákok. A saját 
család körében végzendô kutatómunkát csak a feladatra önként 
vállalkozók végezhetik, hiszen személyes, intim szférát érint a kér-
dés. Erre tanulót hatalmi szóval kijelölni nem szabad. Ha nincs ön-
ként vállalkozó, inkább foglalkozzunk az adott idôkeretben a már 
rendelkezésre álló szövegekkel, és ezekbôl kiindulva idéztessünk 
fel személyes élményeket. A családtagokkal vagy más felnôttekkel ké-
szítendô interjú témáját célszerû elôre megbeszélni a gyerekekkel. 

A foglalkozás kulcsmozzanata a felnôtteknek szóló útmutató elkészí-
tése. Minta gyanánt felolvasható H. Jackson Brown Kis útmutató az 
élethez c. könyvének néhány részlete. A könyv stílusa általában tet-
szik a kamaszoknak, és ösztönzi ôket hasonló gondolatok megfo-
galmazására. 

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy az útmutatóra azért van szükség, 
hogy csökkenjen a feszültség, kevesebb legyen a konfliktus. Fontos, 
hogy megértsék: rajtuk is múlik, hogyan alakul a kapcsolatuk szü-
leikkel, nagyszüleikkel, tanáraikkal.  

A beszélgetés hatékonyságát növeli, ha körben vagy félkörben he-
lyezzük el a székeket. A mobil bútorzat fontos a csoportalkotáshoz. 

A munkához szükség van magnóra, esetleg videó-lejátszóra, csoma-
golópapírra, vastag filctollakra, és ragasztógyurmára a poszter fel-
ragasztásához (ha ez nincs, akkor ollóval és celluxszal is megold-
ható ugyanez). 

Osztályfônöki óráról lévén szó, osztályozás szóba sem jöhet. Értéke-
lés sincs a szó hagyományos értelmében. A pedagógusnak azonban 
mindenképpen szüksége van visszajelzésre, elsô sorban abból a 
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szempontból, hogy megértették-e a diákok a foglalkozás alapüzene-
tét, és gondolnak-e saját felelôsségükre a felnôttekkel való kapcso-
latuk alakulása, a problémák, konfliktusok kezelése során.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Hangfelvétel (Zorán Apám hitte címû dala)
P2  Poszter minta – a D1 feladatlap segítségével összegyûjtött 

egyéni tapasztalatok közös rendszerezéséhez
P3 Történetek (Schäffer Erzsébet írásai)

Tanulói segédletek

D1  Szüleinkkel gyakran vitatkozunk. Csoportos feladatlap –  
a generációk közötti nézetkülönbségek feltérképezéséhez.  
A B változat esetén annyi példányban kell sokszorosítani, 
ahány csoport dolgozik majd vele.  

D2  Dalszöveg (Apám hitte). Az A változat esetén a lapból annyi 
példányt kell sokszorosítani, hogy ha a szöveget versszakokra 
vágjuk, minden tanulónak jusson egy szakasz belôle.  
A lapokat az óra elôtt részekre kell vágni, hogy a diákok 
húzhassanak majd belôlük. 

D3  Számkártyák. A B változat esetén a kártyákból összesen annyi 
darabra van szükség, ahány tanuló van az osztályban. Így 
egyfajta számból – a létszámtól függôen – 3-5 darabnak kell 
lennie. 

D4  Atyai útravalók. Hat vers és egy mese. A B változat esetén  
a hétfajta szövegbôl összesen annyit kell elôkészíteni, ahány 
tanuló van az osztályban.
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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 Generációs különbségek

A A tanulók közösen meghallgatják Zorán Apám hitte 
címû dalát, és mindenki elmondja, milyen gondo-
latokat, érzéseket kelt benne a dal. 

15 perc

A téma érzelemgazdag 
exponálása 

Szóbeli kommunikáció 

Frontális munka – 
zenehallgatás  
és beszélgetés 

P1(Hangfelvétel)

Magnó, vagy 
CD-lejátszó

B Szabad választással 3-4 fôs kiscsoportok alakulnak, 
és mindegyik csoport kap egy-egy feladatlapot. 
Közösen válaszolnak a kérdésekre, és ha szüksé-
gesnek tartják, folytatják a lap listáját. Egy-egy 
kérdéshez természetesen több válasz is kapcso-
lódhat. Ezt követôen az egyes csoportok jegyzôi 
kérdésenként felolvassák a listát, és a válaszok 
listája felkerül egy közös poszterre.

15 perc

Személyes élmények, 
tapasztalatok bevonása 

Reflexió
Véleményalkotás 
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
kerekasztal  

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

D1 (Feladatlap) P2 (Poszter 
minta) 

Csomagolópapír 
Vastag filctoll 
Ragasztógyurma 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

C Minden diák kap egy üres lapot. A tanár megkéri 
ôket, hogy öt perc alatt írják le azokat a témákat, 
amelyekrôl gyakran vitatkoznak az idôsebbekkel 
(szülôkkel, nagyszülôkkel, esetleg tanárokkal vagy 
más felnôttekkel). Ezután mindenki párt választ, 
és megbeszélik a leírtakat. Két-két pár négyes 
csoportot alkot, és elkészíti a vitatémák közös 
listáját. A szóvivôk ismertetik a témákat, és a tanár 
vagy egy diák a táblán összesíti azokat. 

15 perc

Személyes élmények, 
tapasztalatok bevonása 

Reflexió
Véleményalkotás 
Együttmûködés

Egyéni, páros  
és csoportos 
gyûjtômunka 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

Írólapok
Írószerek 

Tábla, kréta

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

 II/a Ôk és mi 

A Zorán dala. Minden tanuló húz egy sorszámozott 
versszakot a dal szövegébôl. Öt-öt különbözô 
sorszámú versszakot húzó diák alkot egy-egy 
csoportot.
A tanulók sorban felolvassák a náluk lévô vers-
szakot, és elmondják, hogy mit gondolnak róla.  
A többiek hozzáfûzik a véleményüket. 
Végül az osztály közösen beszélget arról, hogy  
a generációk közötti különbség természetes dolog, 
és fontos, hogy kölcsönösen megismerjük és meg-
tanuljuk tisztelni egymás nézeteit, gondolatait.  

25 perc

A generációk közötti 
különbségek érzékelése 
egy dalszöveg 
értelmezése során

Szövegértés 
Önkifejezés 
Asszociációs készség 
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
egymás gondolatainak 
kiegészítése

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

D2 (Dalszöveg)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B Apák és gyermekek. Minden diák húz egy sorszámot 
1-tôl 7-ig, majd ennek megfelelôen kap egy azonos 
sorszámú szöveget. Egyedül elolvassák  
a kapott verset, illetve mesét, és megoldják az 
ahhoz kapcsolódó rövid feladatot.
Ezután mindenki megkeresi azokat a társait, akik 
ugyanazzal a szöveggel foglalkoztak. Az így kiala-
kuló kiscsoportok megbeszélik a bennük felmerült 
gondolatokat. A szóvivô ezután az egész osztály 
elôtt elmondja a csoportmegbeszélés legfontosabb 
tanulságait. 
A szövegekbôl kiolvasható „atyai intelmeket” egy 
közös poszteren gyûjtik össze a tanulók. Utána 
megbeszélik, hogy mit gondolnak ezekrôl az intel-
mekrôl, szoktak-e ôk hasonlókat hallani a felnôt-
tektôl, illetve, hogy mely tanácsokat tartják 
megszívlelendônek közülük.  

25 perc

Az „atyai intelmek” friss 
szemmel való közös 
átgondolása irodalmi 
szövegek alapján

Nyitottság 
Együttmûködés 
Szóbeli kommunikáció 
Empátia

Egyéni munka – 
szövegfeldolgozás 

Csoportmunka – 
gondolatok 
egyeztetése 
szóforgóval 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

D3 (Számkártyák)
D4 (Szövegek) 

Papír, írószer

Csomagolópapír 
Vastag filctoll
Ragasztógyurma 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

C Beszédes történetek. A pedagógus kiválaszt egyet 
Schäffer Erzsébet történetei (P3) közül, és felol-
vassa azt az osztályban. Ezután mindenki leírja 
egy mondatban a történet üzenetét. 4-6 fôs 
csoportok alakulnak, és az egyes csoportok meg-
próbálnak megegyezésre jutni a történet tanul-
ságát illetôen. A közösen elfogadott vélemény 
felkerül a táblára. Ebbôl indul el az osztályszintû 
beszélgetés. (Megjegyzés: Az írások közös üzenete, 
hogy különbözô korokban és kultúrákban élô 
emberek számára eltérô dolgok jelenthetik az élet 
értelmét, a boldogságot. Az adott helyen, 
életkorban, és körülmények között ez az érintett 
számára rendkívül fontos. Saját közvetlen élô és 
már nem élô hozzátartozóink, felmenôink élete 
hozzánk is tartozik, megismerésük, megértésük 
közelebb visz saját belsô világunk 
megismeréséhez, a világhoz, a saját jövônkhöz 
kapcsolódó viszonyunk megértéséhez.)

15 perc

Annak felismertetése, 
hogy saját elôdeink 
világának megértése 
közelebb vihet magunk 
megértéséhez is

Nyitottság
Empátia
Hallás utáni szövegértés
Lényegkiemelés  

Frontális munka – 
tanári felolvasás és 
irányított beszélgetés 

Papír, írószer P3 (Történetek) 

Tábla, kréta
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Házi feladat

A A tanulók azt a házi feladatot kapják, hogy 3-4 fôs 
csoportokba összeállva, készítsenek egy-egy inter-
jút (esetleg 5-6 perces magnófelvételt) az idôsebb 
generációhoz tartozó emberekkel (saját szüleikkel, 
nagyszüleikkel, vagy más ismerôsükkel) fiatal kori 
emlékeikrôl (párválasztás, ünnepek, szabadidôs 
programok stb.). Ha tudnak, hozzanak képeket is. 

5 perc

Az óra témájának 
továbbgondolását segítô 
házi feladat kiadása

Hallás utáni szövegértés
Partnerválasztás 
Feladategyeztetés 

Frontális munka – 
tanári közlés és  
a feladat értelmezése

Csomagolópapír
Vastag filctollak
Ragasztógyurma

B Két egybefüggô óra esetén a fenti feladatot 
elôzetesen is ki lehet adni. 

Ugyanaz Ugyanaz 

Önálló tanórán kívüli munka

A A csoportok kiválasztanak egy-egy interjúalanyt, 
és elbeszélgetnek vele. A beszélgetés lényegét 
leírják, vagy magnófelvételen rögzítik, és meg-
vágott formában elôkészítik az órai bemutatásra.

45 perc

Betekintés az idôsebb 
nemzedék élményeibe 

Szóbeli kommunikáció
Kíváncsiság
Önállóság

Önálló csoportos 
feladat –  
interjú készítése

Jegyzetlapok
Írószer 

II/c Mit gondolnak ôk – mit gondolok én

A (Itt kezdôdik a második tanóra.)
A diákok kis csoportokban bemutatják az inter-
júikat. A többiek kérdéseket tehetnek fel, amikre 
az elôadók válaszolnak.  

25 perc

Az elkészült önálló 
munkák bemutatása

Elôadókészség
Kíváncsiság 

Frontális munka – 
csoportbemutatók

A bemutatókhoz 
szükséges 
eszközök 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/d Tanácsok szülôknek 

A Az interjúkon közösen dolgozó csoportok együtt 
maradnak. Feladatuk, hogy állítsanak össze egy 
útmutatót a felnôttek számára arról, hogy milyen 
módon kellene bánni ôvelük annak érdekében, 
hogy kevesebb legyen a feszültség, ütközés, vita és 
konfliktus. Az útmutatókat egyenként felolvassák. 
A többiek pedig megpróbálják beleélni magukat az 
érintettek szüleinek helyzetébe, és a felnôttek 
nézôpontjából ítélik meg, hogy az útmutató egyes 
pontjai betarthatók-e vagy sem. Azok a tanácsok, 
amelyek mind a szülô, mind a gyerek nézôpont-
jából elfogadhatók, felkerülnek egy közös 
poszterre.  

10 perc

A generációk közötti 
békét elôsegítô tanácsok 
megfogalmazása 

Empátia
Konstruktív 
problémakezelés
Nézôpontváltás 
Szóbeli szövegalkotás 

Csoportmunka – 
tanácsok közös 
megfogalmazása 

Egész csoportos 
gyakorlat –  
a megfogalmazott 
tanácsok értékelése 

Csomagolópapír 
Vastag filctoll 
Ragasztógyurma 

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Az érem másik oldala

A A tanulók 4-6 fôs csoportokat alkotnak (2-2 korábbi 
csoport összeáll). Mindegyik legalább egy, legfel-
jebb három választ fogalmaz meg arra a kérdésre, 
hogy mit tehet egy kamasz annak érdekében, hogy 
kevesebb feszültség legyen közte és a szülei 
(esetleg tanárai) között. Ezeket a válaszokat sorban 
felolvassák, és megbeszélik. Ha a saját felelôsség 
nem merül fel kellô súllyal, a témát más alkalom-
mal folytatni kell. 

10 perc

A saját felelôsség 
megéreztetése  
a generációs 
feszültségekben

Kritikai gondolkodás 
Felelôsségvállalás 
Empátia 
Önismeret

Csoportmunka – 
kerekasztal 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó  
és beszélgetés 
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Hangfelvétel (Zorán Apám hitte címû dala) 
Ha nem sikerül beszerezni a felvételt, akkor a dal szövege fel is olvasható.

Sztevanovity Zorán – Presszer Gábor – Sztevanovity Dusán: Apám hitte

Apám hitte az otthon melegét,
Apám hitte az ünnep örömét,
Apám hitte az apja örökét,
Azt hiszem, ez így volt jó.

Apám hitte az elsô éjszakát,
Apám hitte a gyûrû aranyát,
Apám hitte a szavak igazát,
Azt hiszem, ez így volt szép.

Apám elhitte a hírmondók szavát,
Apám elhitte Chaplin bánatát,
Apám elhitte a folyók irányát,
Azt hiszem, ez így van jól.

Én is hiszek egy-két szép dologban,
Hiszek a dalban, a dalban, a dalban.
Én is hiszek a város zajában,
Én is hiszek benned s magamban, 
Én is hiszek a lézersugárban,
Én is hiszek a fegyver halálában,
Én is hiszek a folyóban s a hídban,
Én is hiszek, hiszek, hiszek apámban.
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P2  Miben tér el a véleményünk szüleink, nagyszüleink véleményétôl?

Poszter kitöltendô táblázattal 

Az alábbi minta szerinti üres táblázatot elôre el kell készíteni egy csomagolópapírra. A sorok között annyi helyet érdemes hagyni, hogy a 
poszteren elférjenek a diákok által gyûjtött példák. 

… mire költsünk pénzt. Pl.:  ................................................................................................

… kivel barátkozzunk. Pl.:  ..................................................................................................

… miért tanulunk. Pl.:  .........................................................................................................

… milyen pályát válasszunk. Pl.:  .......................................................................................

… hogyan öltözködjünk. Pl.:  ..............................................................................................

Egyéb vitatémák: ...................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................
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P3 Történetek 

Schäffer Erzsébet írásai a Hol nem volt? címû kötetbôl, Sanoma Bu-
dapest-Rt., 2004.

A hálóing

Volt nekem egy fejedelmi hálóingem. Tizenöt éves koromban azt 
én a nagymamámtól kaptam. Királyi darab volt, pedig hol vette?
Az ócskapiacon.
Ott lehetett ôt megtalálni minden szombaton és vasárnap. A nagy-
mamám ugyanis mániákus gyûjtögetônek született. Mondtam is 
neki, ómama, olyan vagy, mint egy handlé! Rám nézett, leharapta a 
virslivéget és nevetett. Nagyon szerette a virslit. A bécsivirslit. Ropo-
gós héjban, gyengén füstölve. Én meg a mititét szerettem. Azt a fû-
szeres kolbászkát, amibôl, ha Temesváron voltam, soha nem tud-
tam eleget enni. Ott sütötték a zsibvásár oldalába ragadt lacikony-
hák parazsán.
Éltünk a tangón, mint Marci Hevesen. Ómama hét közben, amit csak 
látott, mindent összeszedett. Rossz zseblámpát, régi pénzeket, ró-
zsafüzért, szakadt csipketerítôt, öreg vekkert, vasaló belsejét. Szép 
rendben berakta a holmikat a kis vulkánfíber kofferjába, aztán szom-
baton meg vasárnap kivillamosozott a Gyárvárosba. Ott volt az ócs-
kapiac. Helypénzt fizetett, ahogy dukál, lerakta a soron a bôrönd-
jét, kinyitotta és körbenézett.
Amikor csak tehette, magával vitt engem is. Én meg mentem boldo-
gan. Ott ültem vele a zsibpiacon, a tangón, ahogy ô nevezte, ültem 
a sarkamon és néztem, ahogy a szomszédunk, egy nagydarab kövér 
asszony óvatosan, mintha pelyhet csomagolna, széthajtott egy cso-
dát. Egy pókháló finomságú, batisztnál is vékonyabb, rafináltan hím-
zett, parányi aranylemezkékkel kivert hálóinget. Na ezt csak éle-
tiben egyszer vette föl a gazdája – nézett ómamára a kövér asszony 
és kacsintott, s én nyomban láttam, ôrajta nem volt soha, nem visel-

hette egyszer sem. És ezzel a gondolattal egy idôben, heves vágy 
ébredt bennem a hálóing után.
Az enyém lett. Ómama kétszáz lejt kínált érte, annyiért nem adta a 
kövér asszony, végül öt márkában megegyeztek, meg még kapott 
ráadásnak egy levél kalmopyrint.
Az aradi vámvizsgálatnál csak attól féltem, nehogy kiemelje a vá-
mos a bôröndömbôl és megkérdezze:
– Hát ezt honnan vette, drága?
De nem volt semmi baj. Hazakerültünk.
Itthon, a keresztanyám tükre elôtt láttam meg magam benne. A bo-
kámig ért. Olyan volt az érintése, mintha nem lett volna rajtam 
semmi. A pókhálófinom kelme a nyaknál, a kézelôknél, körben a 
váll vonalában ki sem látszott a díszítéstôl. Gyönyörû volt. Vékony, 
nyúlánk alakra szabták, sokszor elgondoltam, vajon ki lehetett a 
viselôje. Egy finom monogramot találtam a bal mell fölötti részen: 
B. F. Eff... Ki lehetett? Eljátszottam nevekkel. Flóra, Felicia, Fanni... 
Hányszor elképzeltem azt a kecses barna lányt, mindig csak barnát, 
aki azon az egyetlen éjszakán magára öltötte.
– Ez egy ritka szép nászhálóing – mondta sok évvel késôbb népraj-
zos barátom –, egyedül az elsô éjszakán viselhette az új asszony.
Rám nézett.
– Múzeumban volna a helye... – Nem adtam.
Egyszer jókedvû társaság volt nálunk. Idegen vendégeket is hoz-
tak, többek közt egy rokonszenves idôs hölgyet, egy orvosnôt, aki, 
mint kiderült, Németországban élt, most költözött haza, Budapest-
re. Mindenfélérôl beszélgettünk. Nem tudom már, minek az apro-
póján, amit sosem szoktam, mint néprajzi kuriózumot, megmutat-
tam a hálóinget.
Vendégünk, az idôs hölgy sokáig nézte. Aztán az ölébe ejtette. Le-
vette a szemüvegét, sápadt volt, csak suttogni tudott.
– Ez az édesanyám, Beiczer Friderika menyegzôi hálóinge. Szász-
régenben viselte a nászéjszakáján, ezerkilencszáztíz május tizedi-
kén. A sublódjában selyempapír közt ôrizte...
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Magához fogta a hálóinget és ölelte, ölelte, ölelte.
Nyeltem a könnyeimet, és nem mertem megszólalni. Nem mond-
hattam meg, hogy egyszer, egyetlenegyszer rajtam volt az édesany-
ja hálóinge.
Hogy is mondhattam volna.

A virágot lépô lány

Szolnoktól nem messze, Kengyel falucska határában, lucerna- és 
búzatábláktól övezve van egy rózsakert. Abban a kertben hatszáz-
féle rózsa. Annak a kertnek van egy kisasszonya. Egyik kezében 
oltókés, a másikban ecset...
–Apám, édesapám, lépek egyet, s mi van a nyomomban!
Nézi az apja, nézi, hát rózsát lépett a lánya. Bársonyszirmú, rubin-
vörös, lángoló rózsát. Perdül kettôt, fordul, abban a minutában 
sárga tearózsa nyílik, ahol állt...
– Csoda ez a lány – gondolja az apja, a kertész Boróczki Mihály, de 
nem szól, küldi két fiával a földekre a lányát is metszeni, öntözni, 
csokorba szedni a temérdek rózsát. A lány megy, s a virágok meg-
szólítják. És nemcsak a rózsák. Ismerôse minden vadvirág...
Ha mesélnem kellene, így mesélnék a lányról, aki apja rózsakert-
jében különös gondolatokra jutott. Talán, mert gyerekkorától kéz-
nyújtásnyira van tôle a virágok ôsi, nagy rejtélye.
– A rózsa szerelmetes virág. A természet titokkertjének egyik leg-
szebbje. Hatszázféle tô van a fajtagyûjteményünkben, nemrég ne-
mesített és régi, történelmi rózsák. Én köztük nôttem fel, de máig 
nem tudok betelni a látványukkal. A családunknak kenyeret ad-
nak, nekem mégsem ez jut az eszembe róluk. Hanem a tökéletes-
ség, ami a virágban, a fûben, a fában megérint. A csoda, hogy ilyes-
mi van a szemünk elôtt. Azt hiszem, Isten van ott minden parány-
ban. A legkisebb sejtben, a bársony sziromban, egy levél erezetében. 
Ettôl hatalmas és megismételhetetlen a teremtés misztériuma. Ezt 

próbálom megfesteni. A rózsa meg maga a rejtelem. Édesapám azt 
mondja, ettôl a virágtól nem szabadulsz. Mert nem akarsz szaba-
dulni tôle. Egészen a koporsóig kíséri az ember. Ott is veled 
marad.
Nézem a sudár lányt, figyelem a tiszta tekintetet. Soha nem kapja 
el a szemét arról, akivel beszél, kutatva figyel, érted-e amit mond. 
Különös erô, valami körvonalazhatatlan határozottság sugárzik 
Boróczki Orsolyából. Közel mennél hozzá, de valami megálljt pa-
rancsol. Túl fiatal ehhez az erôhöz...
– Lehet, hogy erô, de talán inkább: biztonság. Az a feltétel nélküli 
szeretet, ahogy idehaza engem elfogadnak. Pedig nem könnyû 
velem. Tudod, akiben sok kapu van nyitva, abba több jó és több 
rossz is besétál. És csak az idô hozza meg, hogy válogatni tudj. A 
felnôttség tanulása nem könnyû senkinek. Nekem is volt idôsza-
kom, amikor nagyon akartam teljesíteni. És nagyon akartam szeret-
ni... Volt nekem egy nagyapám. Kicsi, drága ember. Ô volt ilyen 
határtalan természetû. Nagyon tudott dolgozni, és nagyon tudta 
szeretni az életet...
És a lány elmeséli a nagyapja történetét.
Idôsebb Boróczki Mihály volt Kengyel községben a pék. Na, ô az-
tán kicsit megforgatta a világot. Mert neki a szegény emberek között 
mérte ki a helyét a sors. De már gyerekként ellenkezett, megpróbál-
ta, hátha meg tud ô maradni valahogy másképpen ezen a földön. 
Tizenheten voltak testvérek. Dolgozott hát már sihederkorától. Ô 
gyûjtötte össze a tanyákról a tejet, hordta be a faluba, a csarnokba. 
Kisfiú volt, és örökké éhes. A tejbôl kortyolt is, kapott is, jutott neki 
is. S talán ennek a tejnek köszönhette, hogy a tizenhét testvér közül 
másodmagával életben maradt. A többieket korán eltemették.
Felnôve pékmester lett. A táncot meg a nótát is szerette néha Borócz-
ki Mihály. Megesett, hogy a megtáncoltatott lányok titkon otthon-
ról, anyjuk kamrájából pótolták ki a péknek a másnapi sütéshez a 
lisztet. Mert a pék adott mindenkinek, aki kért. A szegényeknek, a 
legényegyletnek, nem nézte, mennyije marad. Addig adakozott, 
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mígnem sok mindene maradt. Akkor aztán összekerült egy külö-
nös lánnyal, Orsolya késôbbi nagymamájával...
Figyelem a történetet, hallgatom, ahogy Boróczki Orsolya, az uno-
ka mesél a nagyszüleirôl, és arra gondolok, ha a rózsáknak van tit-
ka, hát van az embernek is. A kapaszkodás a régiekbe... A tudá-
sukba, a tragédiáikba, az életszeretetükbe, a botlásaikba, a bölcses-
ségükbe. Ez is ránk marad, nemcsak az almárium... A virágot lépô 
lány tudja ezt.
– Jó volt szeretni és figyelni ôket. Azt hiszem, nagyapám élete vé-
géig reménytelenül szerelmes volt a nagymamámba. Mama nem 
árulta el, hogy ô mit érez. Talán idôt sem engedett magának ilyes-
mire. Papa dolgozott, a nagy szíve meg a dolgos keze vezérelte, 
olyan ember volt, hol sírt, hol nevetett. Mama meg fogta, tartotta, 
gyarapította a gazdaságot. A szájuktól is megvonta a falatot, hogy 
jussanak valamire. A pékség mellett földet béreltek. Papának nem 
volt megállása. Nem voltak igazi gazdagok, de ahhoz igen, hogy az 
ötvenes években, egy karácsonyon – jól kiválasztották a napot –, az 
ô házukat is lepecsételjék. Papa segéd lett a saját pékségében. Édes-
apám ötéves kisfiú volt, ahogy mesélték, csöndes gyerek. De akkor, 
mint a csikó, meg akarta rúgni a hivatalos embert. Mert olyat látott, 
amit még sose. Sírt a nagyapám. Ezt a történetet sokszor elmesél-
tettem magamnak. Elképzeltem a kisfiút, aki az apját sírni látja. 
Amikor elment a hivatalos ember, azt mondta a szüleinek: Sose bú-
suljanak, leszakítom én egykettôre azt a pecsétet. Még ha nemzeti 
színû a zsinórja, akkor is. Nagyanyám megfogta a vállát, és azt 
mondta: Ez egy nagy hatalmú pecsét, kisfiam. Ezt még apád se tud-
ja elszakítani, pedig milyen erôs ember... Hát így volt. De a nagy-
apámat ez se törte meg. Emlékszem, hányszor mondta: Nincs olyan, 
kisjányom, hogy nem megy tovább. Soha nem szabad feladni...
Hallgatom a lányt, ahogy az örökségét meséli, s elgondolom, mi 
minden láthatatlan kincse van mindannyiunknak. Ha tudunk róla. 
Boróczki Orsolya számon tartja, ami az övé.

– A magam kis életében hányszor segített már, amit nagyapám mon-
dott. Soha nem feladni... Mert vonz annyi minden. A versek, ami-
ket a rózsák mellé gyûjtök. És jött a festés, és beleszerettem minden 
gyönyörûségbe. Végül kertészmérnök lettem. Tudod, így van ez, 
ha nagy a fantáziád. Áldás is, átok is, hol segít, hol meg gátol. Néha 
nehéz volt magammal meglennem. De ma már örülök, hogy elvé-
geztem az iskolát. A kertészet segít itt tartani a földön. A festés, a 
rózsáim meg felröpítenek. Kerestem valamit, ami méltó hozzájuk. 
És rátaláltam a selyemre. Lebbenô, a sóhajtásnál is finomabb lehe-
let a selyem. És elfogadtam, hogy ez az én utam. A növényeim, ami-
ket sorra megfestek. Amúgy is azt hiszem, nem mi választunk, az 
utak választják ki maguknak az embert...
Nézem Boróczki Orsolya apró képeit és simuló, levegôben úszó 
kendôit.
Fordul egyet a lány, és meseszép vörös rózsa nyílik a selymen. Per-
dül kettôt, és tört színeivel ott a bókoló bogáncs. Hajlik jobbra, hát 
mezei iringó terem a fuvallatnyi kendôn. Látom, ahogy kézbe fogja 
a rózsáit, ahogy leül a bogáncs mellé. Nem tép le semmi növényt, 
úgy rajzolja ôket, melléjük guggolva. Aztán otthon, a nagyapa régi 
pékmûhelyében selyemre festi valamennyit.
Minden selymén ott van valami a rózsái illatából, a szüleibôl, a nagy-
szüleibôl, a két fiútestvérébôl, a hûségébôl, ami ide köti hozzájuk, 
és a kíváncsiságból, ami elviszi, de mindig visszahozza. Hinnék-e, 
hogy a virágot lépô lány huszonhárom éves?
(2000. július)
Boróczki Orsolya már sok éve Kanadában él. Néha levelet kapok 
tôle. Olyanok a levelei, mint egy egyetlen lélegzetre íródott, hosszú 
vers. Honvágya van. Fest. Növényeket. Tanul. Férjhez ment. Majd 
egy éve nem kaptam tôle már levelet.



TANÁRI „APÁM HITTE” – 10. ÉVFOLYAM  563

Ángyika tegnap itt járt

Ez a töredék az én nagymamám minden asszonyi leszármazottjá-
nak, leányainak és leányunokáinak és még további születendôknek 
íródott naplójából való. A naplót eredetileg férjének kezdte írni, 
neki szánta, attól a naptól fogva, hogy öt meglátta, megszerette, s 
hites társául megkívánta.
A fejezetekbôl most rövid kóstoló, ízelítônek. Még idôsebb korában 
is írt nagyanya, ekkor már túl volt három lánya kiházasításán, meg-
nôsült egy szem fia is, unokái lassan eladósorba kerültek. Írása még 
ekkor sem veszített lendületébôl, a finom, szálkás betûk katonás 
rendben sorakoznak a vonalas lapokon, bár ekkor már a mondan-
dó kalandozott, s az életbölcsességeket sütemény- és ételreceptek, 
s praktikus tudnivalók váltogatták. A receptek közül számtalant 
már kipróbáltam, s áldom nagyanyát, hogy ezeket az ízeket örökül 
hagyta. Egyéb gondolatairól nem beszélve.
„Szeptember van, Szent Mihály havában járunk, annak is a huszon-
egyedik napján. Édes uram, hajnalban hogy maradtam volna még 
maga mellett, mosdózás közben is csak fohászkodtam, s hálálkod-
tam könnyesen, hogy megengedte a Jóisten, hogy mi összetalál-
kozzunk. A testem minden kis porcikája emlékeztet erre, hogy el 
ne feledjem. Nem illik ilyeneket még csak gondolni se egy lassan 
féléves asszonynak, de hát nem tudok betelni azzal, hogy mi egy 
pár lettünk. Sietve írom ezeket a sorokat, hisz a búzahétben va-
gyunk, most kezdik a vetést. Isten áldása legyen a munkájukon. 
Öregapám ilyenkor mezítláb vetett, kalap nélkül, födetlen fôvel. 
Pedig a feje, az mindig fázós volt. Nem volt beszélôs ember, de 
ilyenkor még többet hallgatott. Ángyika itt járt, hírt hozott Terusék-
tól. A vetést náluk csak jövô héten kezdik. Árpával. Várom haza 
nagyon. “
„Sokszor elhagyom az írást, elgondolom, mire való ez, naplót írni 
egy parasztasszonynak. Aztán eszembe jut a kedves Orsolya nôvér 
a zárdából, finom fehér kezét mindig a fejemre tette, és azt mondta, 

Gizella, te olyan ember vagy, aki át tudja adni másnak mindazt, ami-
je van. Neked nem szabad errôl megfeledkezni soha. Nem értettem 
akkor, hogy mit akar mondani, csak azt éreztem, hogy engem mint-
ha másképpen szeretne, mint a többi leányt. De ô is más volt, mint 
a többi nôvér. Egyszer összehívott négyünket, növendék leányok 
voltunk, és mesélt. Elmesélte, hogy az ember életének különbözô 
szakaszai vannak. Ahogy növekedik a testünk, bennünk is történ-
nek változások. Meg ne ijedjünk, ha valami változást tapasztalunk. 
És elmesélte, okosan, szépen, mi vár ránk, amikor a havi vérzésünk 
megkezdôdik. Ma is áldom az Orsolya nôvért, hogy nekünk ezt 
olyan szépen elmondta. Így mondtam el én is Margitnak, Gizinek, 
Nusinak, a leányoknak, amikor eljött az ideje.”
„Pünkösd havának ötödik napja van. Tegnap sütöttünk. Az öreg 
Páll úr, a pék beállította a fiait, most már ôk vetik be a kemencét. Jó 
pékek lesznek, úgy mint az apjuk, látszott, ahogy a szakajtókhoz 
nyúltak. A napi dolgokról már rég nem írtam. Pedig Piros is megel-
lett, az öreg Jószó jött segíteni. Fájin kis borja lett a Pirosnak, s ah-
hoz hogy az elsô, könnyen jött, hála Istennek. A lányok közül Gizi, 
most múlt tizenkét esztendôs, az istennek sem ment volna ki az 
istállóból, ott volt végig, hiába mondták, hogy itt csak a férfiaknak 
van dolguk. Egy szót sem szólt. Amikor a kisborjút kihúzták és le-
rakták az anyja mellé, elkezdett sírni. Lassan nyugodott meg. Azt 
mondta, a születésben minden benne van. A rossz és a jó, a mocsok 
és a tisztaság. Úgy, mint az életünkben. Ilyen leány a Gizi, kicsi kora 
óta valahogy másként jártak a gondolatai, mint a többieknek. Én 
ennek örülök.”
„Böjtben vagyunk, tartjuk is, az édes uram szigorúan, de azért vasár-
nap rendes ebéd volt, evett belôle ô is. Csukát hoztak a tótliki ha-
lászok, az ángyika receptje szerint készítettem el. A hústalan napok 
amúgy jót hoznak, megfigyeltem már fiatal koromban is, hogy köny-
nyebb az ember teste. Nem is vágyom most a nehéz füstölékekre, 
sok fôzeléket eszünk, málét, kását. Hátul a kiskertben, a védett ol-
dalon korán kijött a sóska, lecsíptem a tetejét, összevágtam, milyen 
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jó volt aludttejjel. Ángyika csukasavanyóját leírom, mert tavasszal, 
ôsszel, amikor jobban van csuka, finom és könnyû eledel. Mi sokan 
voltunk, ehhez másfél-két kiló csuka kell. A besózott halat kis koc-
kákra vágjuk, és állni hagyjuk, úgy, sósan. Közben négy liter vizet, 
babérlevéllel, kevés erôs paprikával felforralunk. Sós levével együtt 
belerakom a csukadarabokat. (Nem szabad kimosni, úgy kell sózni, 
hogy a leves elbírja!) Mielôtt leveszem a tûzrôl, tejföllel föleresztett 
sûrû hagymás rántást öntök rá, s kevés ecettel savanyítom.”
„István járt nálunk, épp nagymosáskor. Tecával ketten tusakod-
tunk a kiskonyhában, már fôtt a ruha, akkora gôz volt, benézett, 
nem látott semmit. Elmesélte, hogy volt, Gyuri sógoréknál péntekre 
virradóra megellett a Sári. De ilyet én még nem hallottam – nem 
fogadta el a csikaját. Pár napig még magához engedte, aztán már 
azt se. Azt mondja István, nem volt teje. Létezik ilyen? Szelíd kanca 
a Sári, nem ez az elsô csikaja... Az állatorvos megmondta, hogyan 
felezzék a tejet a csikónak, de csak éhezett az áldott. Gyuri sógor 
akkor elment a cigányokhoz, a vén Papuhoz. Papu már az én gyerek-
koromban is híres kupec és lódoktor volt. Az megmondta, mit etes-
sen a Sárival, s negyednapra megjött a teje. De Gyuri sógor hallgat, 
nem árulja el a cigány receptjét. Mindegy is, Istennek hála, meg az 
öreg Papunak... “
„Ma Gyümölcsoltó. Azt mondják, az áldott terhét fogadó Mária ma 
hazahozza az énekesmadarakat. Hiányoznak is a kis napszámosok, 
hosszú volt a tél, s igen kegyetlen. Édes uram reggel az almásba 
ment, oltani kezdtek. Ángyika súgta, a bába Vilmánál járt, s kioko-
sította. Szegény Vilma, már harmadik éve asszony, s csak nem jön 
a kicsi gyermekük, pedig mennyire várják. Azt mondta a bába, 
Gyümölcsoltókor fohászkodjon tiszta szívvel, s háljon az urával 
föltétlen. Nem hiszek én a kuruzsolásban, de ez talán nem is az. 
Segítse ôket a Boldogasszony.”
„Tegnap itt volt Borbála. Vénlány maradt, de az a vidám fajta. Hogy 
mi ôrzi meg egyes emberben a kedvet, s mi öli el a másikban, én 

nem tudom. Az biztos, hogy az az asszony, aki nem felejt el se sírni, 
se nevetni, megmarad fiatalnak. Akkor is, ha olyan öreg már, mint 
én most.”
Írni kéne. Folytatni nagyanya naplóját... Leírni a recepteket. Az 
életünk és az ételeink receptjeit... De most leginkább csak az övét 
olvasom. Édes uram, írta még idôsen is. Nézem a képet. És meg-
köszönöm annak a fiatal menyasszonynak, hogy majd egyszer, 
sokára az unokája lehettem.

Lin-csi és a bazsarózsák

Mi végre születik az ember? Egy nap ezt az egyszerû kis kérdést 
írtam föl a papírlap tetejére, erre akartam válaszokat találni.
Fölírtam, és vártam. Vártam egy napot, vártam kettôt. Vártam még 
egy harmadikat is. De egyetlen igazi válaszra sem leltem. És akkor 
a véletlen elémbe hozott egy könyvet, a könyvben egy példázatot 
Lin-csi kolostorából.
A rá következô napon megláttam egy nagy csokor bazsarózsát a 
szomszédos íróasztalon...
Lin-csi, a híres szerzetes kolostorába egy napon ifjú tanítvány ér-
kezett. Lovon jött, vágtában, lázas, szent igyekezet hajtotta. A szer-
zetesek egy csésze rizskásával kínálták, elkísérték a cellájába, és 
magára hagyták.
– Lin-csi! – szaladt az ifjú nyomban hozzá. – Kérlek, lássunk nyom-
ban munkához. A Tanítást akarom! A Tanítást!
– Megkaptad már a rizskásád? – kérdezte tôle a szerzetes kedvet-
lenül.
– Megkaptam.
– Na, és megetted?
– Megettem.
– Kikanalaztad az utolsó szemig?



TANÁRI „APÁM HITTE” – 10. ÉVFOLYAM  565

– Kikanalaztam.
– Nahát, akkor most eredj, és mosd el a csészédet! – kiáltott rá a szer-
zetes, csak úgy zengett belé a ház. Az ifjú jelöltnek földbe gyöke-
rezett a lába.
– Eredj, és mosd el! Nem hallottad? – parancsolta újra, de az ifjú 
csak állt némán. – Mosd el alaposan, ragyogjon az a csésze. Mára ez 
lesz a dolgod. Indulás!
A jelölt még mindig megkövülten állt. Lin-csi így folytatta:
– Holnap hozzálátsz, és rendbe hozod a cellád. Kitakarítod, kifes-
ted a falát, az ablakát, az ajtaját. Esténként varrsz magadnak néhány 
rend szerzetesi ruhát. Télire melegebbet, nyárra könnyebbet. Köz-
ben gyakran lássalak a konyhán, készítsd elô a szakácsnak a mun-
kát, este pedig jöhet a mosogatás. Még télen készülj a tavaszi rizs-
földi munkákra. Nyárra gondoskodj kapáról, kaszáról, öntözôkan-
náról. Ôsszel hozd rendbe a cellád télire. Nincs utálatosabb a pisz-
kos, hideg cellánál! Hogy könnyítsünk az életen, meg kell tanulnod 
a rendet. Rászánunk erre néhány évet, s amikor már minden, amit 
soroltam, könnyedén megy, bevihetjük celládba a szent könyveket. 
Akkor már nem zavarhatják meg az életed... Szóval, ne siess, ifjú, 
ne kapkodj! Addig jó neked, amíg könyveid a munkás nappalok, 

mestereid a töprengôs éjszakák és hajnalok. Most menj, ne is lás-
salak! Légy boldog! – szólt szerzetesjelöltjéhez Lin-csi, kolostorá-
ban, a Huo-to folyó partján.
Kolléganôm, akinek felnôtt gyerekei és unokái vannak, tegnap reg-
gel kazalnyi bazsarózsával érkezett a szerkesztôségbe. Vagy ötven 
szál gyerekfej nagyságú, óriási, illatos virág bókolt a karján.
– Honnan van? – rontottunk neki.
– Kaptam – mondta titokzatosan.
Elképzeltem, ahogy reggel átszáll egyik villamosról a másikra. Vala-
ki megállítja. Véletlenül vagy vártan. És a karjaiba önti ezt az illatos 
halmot...A virágok egy egész asztalt beborítottak. Az illatuk ma is 
betölti a szobát.
Jó nap volt a tegnapi. Az ôrületek, a bánatok, a munka, a rohanás 
dacára. 
Ott virítottak a bazsarózsák a számítógép mellett, a zsúfolt szerkesz-
tôségi asztalon. Este elfelejtettem kikapcsolni a gépet. Üresen me-
redt a képernyôn az otthagyott kezdô sor:
Mi az élet értelme...?
Ó vakság! Talpig bazsarózsában szembenevetett az élet maga.
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MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16 évesek

Ajánlott időkeret 3 x 45 perc 

A modul közvetlen célja Bepillantást nyújtani a hajléktalan emberek életébe, kiváltani a diákokban a szociális biztonsághoz való jog 
bázisán nyugvó együttérzést, valamint a kérdésrôl való felelôs gondolkodást.

A modul tartalma Témái: 
kapcsolatok: szolidaritás, segítségnyújtás, tolerancia; demokrácia: társadalmi részvétel, önkormányzás, 
véleménynyilvánítás; társadalom: szociális problémák, esélyegyenlôtlenség, civil szervezetek; konfliktus: 
érdekellentét, elôítélet, diszkrimináció; életmód: életminôség; társadalmi nyilvánosság: média, közvélemény; 
erkölcs és jog: normák, törvények; környezet: lakóhelyi környezet 

A hajléktalapokkal kapcsolatos spontán reakcióink. A magyarországi hajléktalanok száma. Egy civil akció:  
a Szolidaritás éjszakája. Hajléktalanokat segítô civil szervezetek. A szociális biztonsághoz és a lakhatáshoz 
való jog. Mit tehet az önkormányzat és a kormány? Tarnabod, a befogadó falu.

Megelőző tapasztalat Személyes utcai tapasztalatok a hajléktalanokkal kapcsolatban

Ajánlott továbbhaladási irány A szociálpolitika egyes részterületeinek megismerése 

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: érzelmeink tudatosítása, önállóság
Önszabályozás: törôdés, tekintet másokra, tolerancia
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információk rendszerezése, kritikai gondolkodás
Társas kompetenciák: empátia, véleményalkotás, szociális érzékenység, szolidaritás, önkéntesség, civil 
kezdeményezôkészség
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom 

Tantárgyakhoz: társadalomismeret

Modulokhoz: Mit csinál egy szociális munkás? (szka208_45), Betiltható-e a koldulás? (szka209_25),  
A szegények bankárja (szka211_10) 

Támogató rendszer www.azutcaembere.net 
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul feldolgozása során egyaránt kerülni kellene az elôítéletek, 
illetve az idealizált, eufemisztikus gondolatok erôsítését. Fontos, 
hogy a diákok lássák a probléma összetettségét és nagyságát, s en-
nek megfelelôen, képesek legyenek árnyaltan és realisztikusan 
gondolkodni a hajléktalanok problémájáról – miközben persze cél 
az is, hogy alakuljon ki bennünk egy általános együttérzés nehéz 
sorsú embertársaik iránt. 

A téma egésze más szempontból is megfelelô tanári érzékenységet 
igényel. Lehetnek tanulók, akik valamilyen módon érintettek ebben 
a kérdésben. Egy érzelmei kifejezésében gátolt tanulót semmikép-
pen nem szabad nyilatkozásra, közszereplésre késztetni, hacsak 
nem önként akarja.

Vigyázni kell arra is, hogy az alternatív házi feladatokra csak egész-
séges, jó erôben lévô tanulók vállalkozzanak – és ôk is csak teljes 
önkéntesség mellett. Ha ezt valami miatt nem tudjuk biztosítani, 
inkább ne kínáljuk fel a feladatot. 

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Kivetíthetô képek Hajléktalan emberekrôl 
P2  Háttér-információk. A Szolidaritás éjszakája címû akciót 

szervezôk nyilatkozata
P3 Háttér-információk a Befogadó falu programról 

Tanulói segédletek

D1  A szavak és a számok hálójában. Részletek Gyôri Péter 
hajléktalanokról szóló cikkébôl 
(Beszélô 2005/3. szám). A négy részre vágott információs 
anyagból minden csoport számára másolni kell egy példányt. 

D2  A szolidaritás éjszakája 2006. Hatféle tudósítás. Mindegyik 
csoport más szöveggel dolgozik. A szövegeket annyi 
példányban kell sokszorosítani, ahány tagja van az adott 
csoportnak.

D3  Hajléktalanokat segítô civil szervezetek. Összesítô lap. A lap  
a falújságra kerül, és egy példányra van szükség belôle. 

D4  A bátrak próbája. Alternatív feladatlap. Annyi példányban kell 
sokszorosítani, ahányan meg kívánják próbálni a a lapon 
szereplô feladatok végrehajtását. 

D5  A szociális biztonsághoz való jog. A magyar Alkotmány 70/E §-a. 
Összesen annyi kis cédulára van szükség, ahány csoport 
dolgozik az osztályban. 

D6  Tarnabod, a befogadó falu. A négy részbôl álló információs 
anyagot a csoportok számának megfelelô mennyiségben kell 
sokszorosítani.
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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 Az elsô reakció

A A tanár hajléktalan embereket ábrázoló képeket 
vetít, és megkéri a tanulókat, hogy mindenki 
mondja ki azt a szót, ami a legelôször az eszébe jut 
a képek láttán. 

5 perc

Az óra témájának 
hangulati exponálása, 
érzések mozgósítása

Frontális munka – 
szóforgó 

P1 (Kivetíthetô 
képek)

I/b Vajon kik ôk? 

A A diákok 4 fôs csoportokat alkotnak. Minden 
csoport kap egyet a tanár által kinyomtatott képek 
közül, és megpróbálja elképzelni, hogy milyen 
életút áll a képen látható ember mögött. A jegyzôk 
leírják az illetô életének néhány vélt jellemzôjét. 
A szóvivôk ismertetik a csoportok gondolatait, 
majd összegzik, hogy volt-e valami közös az 
elképzelésekben, és vajon milyen vélekedések 
húzódnak meg ezek mögött.

10 perc

A hajléktalansággal 
kapcsolatos 
prekoncepciók 
elôhívása

Asszociációs készség
Fantázia 
Kommunikáció 

Csoportmunka – 
ötletbörze kép alapján 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

A tanár által 
kinyomtatott 
képek
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Hajléktalanok Magyarországon 

A A tanár megkérdezi a diákokat, hogy szerintük 
hány ember él ma Magyarországon fedél nélkül.  
A felmerülô számokat rögzíti a táblán. Ezután 
minden csoport megkapja a négy részre vágott  
D1 mellékletet. A diákok elolvassák a saját 
szövegüket, majd megosztják egymással annak 
tartalmát. A tanár gyors egymásutánban ellenôrzô 
kérdéseket tesz fel a szöveg tartalmára vonatko-
zóan, s végül közösen megválaszolják az elôzete-
sen feltett kérdést. 

10 perc

Új ismeretek szerzése a 
témához kapcsolódóan  

Szövegértés 
Adatkezelés 
Együttmûködés 
Szolidaritásérzés 

Frontális munka – 
találgatás 

Csoportmunka – 
mozaik 

D1 (Felmérési 
adatok)

II/b A Szolidaritás éjszakája

A A tanár elmondja, hogy sok civil kezdeményezés 
van, amelynek célja a hajléktalanok segítése. Egy 
ilyen akció a Szolidaritás éjszakája. A csoportok 
megkapják a 2006. évi programról beszámoló 
sajtóanyagok különbözô változatait. A feladatuk 
egyrészt az, hogy rekonstruálják a szövegbôl, mi is 
történt ezen az éjszakán, másrészt gyûjtsék össze 
a cikkben megnevezett problémákat. A szóvivôk 
sorban ismertetik a csoport gondolatait. A tanár 
pedig a táblára írja a problémákat. 

15 perc

Ismeretek szerzése 
különféle típusú 
sajtóanyagokból

Szövegértés
Elemzô készség
Szociális érzékenység 
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
közös szövegelemezés 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

D2 (Tudósítások) P2 (Nyilatkozat)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c Házi feladat

A A diákok azt a házi feladatot kapják, hogy párokat 
alkotva, derítsenek fel olyan civil szervezeteket, 
amelyek a hajléktalanok támogatását tekintik fô 
feladatuknak, és írják le egy A/5-ös lapra a szerve-
zet nevét és a munkájukat vezérlô célokat. 
Annak érdekében, hogy minden pár más szerve-
zettel ismerkedjen, a tanár kiteszi a faliújságra  
a D3 összesítô lapot. A párok ezen rögzíthetik  
az általuk választott témát. 

5 perc

Bepillantás  
a hajléktalanokat segítô 
civil szervezetek 
tevékenységébe 

Információkezelés
Szolidaritás 
Együttmûködés 

Frontális munka – 
tanári közlés

Páros munka – 
információkeresés 

D3 (Összesítô lap) 

B Alternatív házi feladat: 
Azok, akik szívesen szereznének egy csekély 
személyes tapasztalatot a hajléktalanok terheibôl, 
próbát tehetnek a D4 lap feladatainak 
megoldásával. 
(Itt ér véget az elsô 45 perc.)

5 perc

Személyes tapasztalatok 
szerzése 

Bátorság
Vállalkozó kedv 

Frontális munka – 
tanári közlés

Egyéni próbatétel 

D4 (Feladat-
kártyák)

II/d Önálló kutatómunka 

AB A diákok a vállalt feladatuknak megfelelôen önálló 
kutatómunkát végeznek.

45 perc

Önállóság 
Feladatvállalás 

Egyéni és páros 
munka 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/e Beszámolók

A A civil szervezetekkel ismerkedô párok, kiteszik 
lapjaikat a falra, és röviden ismertetik e szerveze-
tek céljait. A nélkülözésben személyes tapasztala-
tokat szerzôk beszámolnak élményeikrôl.

10 perc

A második óra tartalmi 
és hangulati elôkészítése

Szóbeli önkifejezés

Frontális munka – 
tanulói beszámolók 

A diákok által 
elkészített lapok

II/f A szociális biztonsághoz való jog

A A diákok négyfôs csoportokat alkotnak. 
Mindegyik megkapja az Alkotmány 70/E §-át (D5), 
amely a szociális biztonsághoz való jogot dekla-
rálja. Megvitatják, hogy szerintük ennek részét 
képezi-e a lakhatáshoz való jog. Ha igen, milyen 
módokon biztosítható ez. Ha nem, miért nem.  
A szóvivôk ismertetik a csoport gondolatait. 

5 perc

Az alkotmány egy 
fontos pontjának 
megismerése és 
elemzése 

Kritikai gondolkodás 
Felelôsségérzet 

Csoportmunka – 
kerekasztal 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

D5 (Információs 
kártya)

II/g Mit tehet az önkormányzat, és mit tehet a kormány?

A A csoportok átgondolják, és két papírra lejegyzik, 
hogy szerintük mit tehet egy helyi önkormányzat, 
és mit tehet a kormány a hajléktalanprobléma 
megoldása érdekében. 
A szóvivôk ismerttik a gondolatokat, a tanár pedig 
egy kétrészre osztott csomagolópapírra jegyzi 
azokat. 

10 perc

A szóba jöhetô 
megoldások átgondolása

Kreativitás 
Felelôs gondolkodás 

Csoportmunka – 
ötletbörze 

Írólapok, írószerek Csomagolópapír
Vastag filctollak
Ragasztógyurma 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Tarnabod, a befogadó falu 

A A tanár elmondja, hogy a kormány 2004-ben 
hirdette meg a Befogadó falu programot. Sokan 
lelkesen, és sokan pesszimistán fogadták ezt 
akkoriban. (P3). Végül is a Heves megyei Tarna-
bodon létrejött az elsô, hajléktalanokat befogadó 
kísérleti falu. A csoportok megkapják a négy részre 
vágott D6 tudósítást. Mindenki elolvassa a maga 
szövegrészét, és ismerteti azt a többiekkel. A cso-
portok kialakítják a véleményüket a kezdeménye-
zéssel kapcsolatban, amit a szóvivôk megosztanak 
a többiekkel.

15 perc

Egy kormányzati 
program és egy konkrét 
kísérlet megismerése

Szövegértés
Mások tanítása
Véleményalkotás
Együttmûködés 

Frontális munka – 
tanári magyarázat

Csoportmunka – 
mozaik és kerekasztal 

D6 (Szöveg) P3 (Háttér-
információk)

III/b Mi történt azóta? 

A A tanulók azt a házi feladatot kapják, hogy nézze-
nek utána, mi mindent történ 2004 óta a Befogadó 
falu program keretében. Alkossanak képet róla, 
mennyire tekinthetô sikeresnek, vagy mennyire 
maradt egyedi a tarnabodi megoldás. Jegyzeteiket 
hozzák magukkal a következô órára.

5 perc

A kormányzati program 
további sorsának 
kiderítése 

Információkeresés
Információkezelés 

Frontális munka – 
tanári közlés 

Egyéni 
információgyûjtés 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

Kapcsolódó tevékenység 

A Egyik délután az osztály közösen megnézheti az 
Átkelés a nyugati-átjárón… címû filmet, amelyben 
egy hajléktalanok közremûködésével létrehozan-
dó település mezôgazdasági, illetve ipari munka-
alkalom megteremtésével kívánja biztosítani  
a megváltozás feltételeit.
Rendezô-operatôr: Paulus Alajos. (60 perc)

Erôs, átélhetô élmények 
nyújtása a diákoknak  
a témával kapcsolatban

Empátia
Erkölcsi érzékenység

Frontális munka – 
filmnézés

B Az osztály megnézi az Otthonom, Tarnabod címû 
dokumentumfilmet, amely az elsô befogadó falu 
létrehozásának tapasztalatait mutatja be.
(Rendezô: Hajdú Eszter)

Erôs, átélhetô élmények 
nyújtása a diákoknak  
a témával kapcsolatban

Empátia
Erkölcsi érzékenység

Frontális munka – 
filmnézés
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1  Kivetíthetô képek

Hajléktalan emberekrôl 

A képek amerikai és német weboldalakról származnak, így nem 
fordulhat elô, hogy valaki hazai ismerôsre lel közöttük. 

P2 Háttér-információk

Nyilatkozat

Ma Magyarországon nagyon sokan szenvednek azért, mert nincs 
megfelelô otthonuk.

Azok az embertársaink, akiknek van saját lakásuk, de az túlzsú-
foltsága, hiányos felszereltsége vagy rossz fizikai állapota miatt al-
kalmatlan arra, hogy valóban otthon érezzék magukat benne. Azok, 
akiket díjhátralékuk miatt kilakoltatás fenyeget. Azok, akik rövid 
távú és bizonytalan albérletben vagy ágybérletben laknak. Azok, 
akik nappal még nem lehetnek biztosak abban, hogy az éjszaka 
lesz-e hol aludniuk – legyen az hajléktalanszálló, vagy lakás, amely-
be szívességbôl befogadják. És végül ôk, a fedél nélküliek, akik 
éjszakáikat is az utcán, aluljáróban vagy egy lépcsôházban töltik – a 
leginkább rászorultak, akiket a döntéshozók tehetetlenségén és a 
társadalom hallgatásán túl, gyakran erôszakos cselekmények és 
kirekesztô intézkedések is sújtanak.

Mi azért vagyunk ma itt – és barátaink azért demonstrálnak a napok-
ban Debrecenben, Szegeden, Nyíregyházán, Tatabányán és Pécsett 
– hogy együttérzésünket fejezzük ki velük.

Az, hogy ilyen sok ember alapvetô emberi jogai sérülnek azáltal, 
hogy nincsen valódi, biztos otthonuk sem nem természetes, sem 
nem törvényszerû vagy elkerülhetetlen. Politikai akarattal, megfe-
lelô társadalompolitikai intézkedésekkel mindez megváltoztatható.

Köztársaságunkban azonban a lakásszegénységgel, hajléktalanság-
gal kapcsolatos állami intézkedések és a megvalósításukra szánt 
költségvetési összegek sosem voltak, és ma sem arányosak a prob-
léma nagyságával. A jelenlegi helyzetért – tehát azért, hogy ma 
Magyarországon ilyen sokan szenvednek, mert nincs megfelelô ott-
honuk– a rendszerváltás utáni összes kormányt felelôsség terheli.

Demonstrálunk tehát azért, hogy a kormány
•  rendelje el a rászoruló emberek méltányos elhelyezés nélküli kila-

koltatásának tilalmát, 
•  hozzon létre kiterjedt állami bérlakás-hálózatot azok számára, 

akik a piacon önerôbôl nem képesek biztos otthonhoz jutni, 
•  a szükséglet szerint fejlessze – számban és minôségben – a csalá-

dok átmeneti otthonait, 
•  lakáspolitikája kialakításában a leghátrányosabb helyzetben lé-

vôk szükségleteit tartsa szem elôtt, 
•  a szakmai szervezeteket bevonva, készítsen átfogó, konkrét célo-

kat tartalmazó hosszú távú programot a hajléktalanság csökken-
tése érdekében, valamint 
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•  késedelem nélkül és maradéktalanul hajtsa végre a Gyermeksze-
génység Elleni Nemzeti Programot és annak lakáskörülmények-
kel kapcsolatos részét!

Mindemellett tiltakozunk Szeged, Kaposvár és Budapest XIII. kerü-
let Önkormányzatának kirekesztô, a koldulást tiltó helyi rendelete 
és minden egyéb olyan intézkedés ellen, amelynek célja nem a haj-
léktalanság és a szegénység csökkentése, hanem azok elrejtése!

Felhívjuk továbbá az Országgyûlést, hogy a Magyar Köztársaság 
által az Alkotmányban, az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában és az Európai Szociális 
Kartában elismert szociális jogok érvényesülése érdekében
•  foglalja törvénybe a lakhatáshoz való jogot, és 
•  alkosson további jogszabályokat a lakhatáshoz való jog lehetô leg-

teljesebb érvényesülése érdekében!

2006. november 16–17.
Az Utca Embere

Csatlakoztak:
Attac Magyarország, Hajléktalanellátás Országos Módszertani In-
tézménye, Humanista Párt, Ifjú Humanisták a Békés Jövôért, HUMA-
NITÁS – Bûnmegelôzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítô Társa-
ság Létforrás Ifjúságvédelmi Alapítvány, Magyar Szociális Fórum 
Koordinációs Munkabizottsága, Menhely Alapítvány, Roma Polgár-
jogi Alapítvány (RPA), Rügyecskék Ember- és Környezetvédelmi 
Közhasznú Alapítvány, Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség (SZISZ), 
Utcai Szociális Segítôk Egyesülete, Védegylet, Wesley János Lelkész-
képzô Fôiskola Hallgatói Önkormányzata, Zöld Fiatalok (Zöfi) 

http://www.azutcaembere.net/allaspont/06_11_szoli_nyilatkozat.
shtml 

P3 Háttér-információk

A) Falu hajléktalanoknak

Népszabadság, Czene Gábor, 2004. október 25.

Az országban mintegy harmincezer hajléktalan él, kétharmaduk a 
fôvárosban. Helyzetük javítására a kormány programot indított, 
amelyre az idén százmillió forintot, jövôre ötször ennyit költ. A 
program egyik új eleme, hogy a Budapesten és a fôváros környéki 
erdôkben lakó hajléktalanokat úgynevezett befogadó faluban vagy 
falvakban telepítenék le. Göncz Kinga miniszter a legutóbbi kor-
mányülés után elmondta, hogy olyan települések jöhetnek szóba, 
amelyek vezetôi és lakói egyaránt beleegyeznek a hajléktalanok 
befogadásába. A miniszter nem árulta el, hogy eddig mely falvak 
polgármestereivel folytak tárgyalások.

A hajléktalanok megsegítésével foglalkozó civil szervezetek többsé-
gét meglepetésként érte a kormány bejelentése. Annál is inkább, 
mert azon a nemzetközi konferencián, amelyet a közelmúltban a 
parlamentben rendeztek a hajléktalanok ellátásáról, Göncz Kinga 
még nem beszélt a befogadó falu ötletérôl.

Márton Izabella, a Szociális Szakmai Szövetség titkára csak akkor 
látja megvalósíthatónak a hajléktalanok falura költöztetését, ha ezt 
egy komplex, munkalehetôséget is adó program keretében teszik. 
Sütô Csaba, a Hajszolt (Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Orszá-
gos Egyesülete) vezetôje is abban bízik, hogy a kormány nem elég-
szik meg a hajléktalanok letelepítésével, hanem más módon is segí-
ti beilleszkedésüket. Ellenkezô esetben – tette hozzá – csak újabb 
zárványtelepüléseket, gettókat hoznánk létre. Így vélekedett Csu-
hai Józsefné, a szigetvári Esélyt az Állami Gondoskodásra Szoru-
lóknak Alapítvány elnöke is.
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A civil szervezetek elméletileg nyitott kapukat döngetnek, hisz a 
kormány a szálláson kívül munkát is biztosítani akar a hajléktala-
noknak. Iványi Gábor metodista lelkész, az Oltalom Karitatív Egye-
sület elnöke ennek ellenére pesszimista. A kormány elképzelését 
szerinte olyan szobatudósok dolgozták ki, akik csak könyveken ke-
resztül találkoztak a nincstelenséggel. A kormány terve csak szép 
álom, semmi több – jelentette ki.

A hajléktalanokat – mondta Iványi – nyilvánvalóan csak olyan el-
néptelenedô falvak lennének hajlandóak fogadni, amelyek éppen 
azért kerültek kilátástalan helyzetbe, mert se közel, se távol nem 
találni munkát. A Budapesten élô hajléktalanok négyötöde a nyo-
mor elôl, vidékrôl menekült a fôvárosba. Sokan – folytatta a lelkész 
– családi házat hagytak hátra, mert hiába volt tetô a fejük fölött, ha 
nem tudtak mibôl megélni. A kormány téved, ha azt gondolja, hogy 
a faluról elmenekült emberek most önszántukból visszaköltöznek 
– állította Iványi Gábor, aki úgy véli: a hajléktalanok beilleszkedé-
sére akkor lenne esély, ha nem egy-két faluban, hanem nyolc-tíz 
nagyobb városban keresnének számukra lakást és megélhetést.

B) MTV. Az ESTE

Kísérlet kételyekkel

2006. december 12. 

Lakáshoz igen, de munkához nem sikerült juttatni a Tarnabodra 
költöztetett hajléktalanokat.

– Mv.: Befogadta ôket a falu, de nem dolgosak a hétköznapok. Két 
éve annak, hogy 15 hajléktalan, vagy szociálisan igen hátrányos 
helyzetû család költözött Tarnabodra, a befogadó faluba. A prog-

ram nem más, mint egy kísérlet, szervezôi nemcsak a hajléktalan 
családok megsegítését, hanem a falu teljes közösségének építését 
szeretnék elérni. Mutatjuk milyen sikerrel.

– R.: A Kökény család mára megszokta a kamerát. Pedig egy éve, 
amikor a befogadó falu projekt útjára indult, még félénken nézték, 
ahogy újságírók özönlik el frissen szerzett otthonukat. Béla, az egy-
kori hajléktalan ma már rutinosan nyilatkozik, sôt azt is megtanul-
ta, mi mutat jól a képeken. Így a kedvünkért most disznót etet. 
Pedig a jószág éppen nem éhes. Tehát ôk azok, akiknek sikerült. 
Ön most hol dolgozik?

– Név nélkül: Én most jelenleg gyesen vagyunk, anyaságit kapok, 
és a férjem az most kapja ezt a rendszeres jövedelempótlékot, de 
munkája is lesz.

– R.: Lesz bizony, mert mondja az asszony, Béla dolgos, becsületes 
ember, aki hisz abban, hogy munkát lehet szerezni, csak keresni 
kell nagyon. Persze néha peche van.

– Név nélkül: Munka nélkül leszek most jelenleg. Szociális segély, 
azt kapom most.

– R.: Tarnabodon az emberek felének nincs rendszeres munkája. 
Már csak ezért is nagy esemény errefelé a bolhapiac napja, amikor 
fillérekért lehet vásárolni. De a bolhapiaci ténfergés arra is alkal-
mas, hogy néhányan szembenézzenek a rideg valósággal. Milyen 
itt az élet Tarnabodon?

– Név nélkül: Sz...

– R.: Tarnabod befogadó falu lett ugyan, de csak az elnevezés új. Az 
élet maradt a régi. Eredmények persze vannak. Itt van pl. a szép új 
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bontóüzem, ahol elektronikai hulladékot dolgoznak fel, itt 30 ember-
nek adnak munkát. Vagy íme a megújult óvoda, ahol ott jártunk 
alkalmával éppen áramszünet volt, ezért bemenni nem tudtunk, 
de mindegy, a gyerekek szeretnek ide járni és ez is munkát jelent 
néhány embernek. Mûködik a falubusz is, ami a Máltai Szeretetszol-
gálat ajándéka, ezzel tudnak munkába menni a szerencsések Bu-
dapestre, mert a Volán amúgy igencsak mostohán kezeli a falut, 
napi három járat van. A falu tehát sokat köszönhet annak a 30 
hajléktalan családnak, akiket befogadtak és, akiknek a kezét a mai 
napig sem engedi el a minisztérium. Kérdés, mibe került mindez?

– Vecsei Miklós, hajléktalanügyi miniszteri biztos: Körülbelül 30 
millió Ft-ot költöttünk a teljes szociális programra, akkor azt kell, 
hogy mondjam, hogy az egy éves ellátása a családoknak intézmé-
nyben ugyanennyiben került volna.

– R.: Ebben persze nincs benne a bontóüzem, az óvoda és a falu-
busz, ezekre külön pályáztak pénzt. És persze nincs benne annak a 
temérdek munkának a díja, amit a szociális szakemberek végeztek 
a faluban.

– V.M.: Ennyi szociális munkára valószínûleg nincsen remény min-
den ilyen településen. És ennek ellenére azt érezzük, hogy még 
többet kellett volna ott lenni, még közelebbrôl kellett volna kísérni 
a gondozottainknak az életét, de az egész falu életét is.

– R.: Csakhogy úgy tûnik, a jövôben még többet kell dolgozni. A 
miniszteri biztos már tárgyal újabb befogadó falujelöltekkel. Tervei 
szerint pedig nem sokára egész megyére kiterjesztik a programot. 
A terv grandiózus. Lábra kell állítani az elnéptelenedô kistérsé-
geket, amihez itt, Tarnabodon kísérletezik ki a módszert. Ennek a 
helyiek persze örülnek, csak az a sok televíziós kamera. Szóval az 
ne lenne! Tarnabod egy évvel ezelôtt egy álmos kis falu volt, ahol 

finoman szólva is lassan telt az élet. Aztán egyik percrôl a másikra 
ez lett a befogadó falu és a helyieknek hozzá kellett szokniuk, hogy 
a tévétársaságok egymásnak adják a falu képzeletbeli kilincsét. 
Ahogy egyikük fogalmazott kicsit olyan, mintha kirakatban élné-
nek, és ez sokaknak nem tetszik. Aztán, hogy ebben a kirakatban 
végül sikerül-e rájönni, hogyan lehet megoldani a hazai hajléktala-
nok problémáit, azt egyelôre senki sem tudja.

Forrás: http://www.mtv.hu/magazin/cikk.php?id=169916

C) Befogadó Falu program: új üzemet avattak

A kormány 100 hátrányos helyzetû kistelepülésre kívánja kiterjesz-
teni a Befogadó Falu programot – jelentette ki Kiss Péter hétfôn a 
program elsô kísérleti településén, a Heves megyei Tarnabodon.

A nehéz szociális helyzetûeket, olykor hajléktalanokat, illetve a be-
fogadó falu hátrányos helyzetû lakóit egyaránt segítô komplex 
programot az Új Magyarország Program keretében, az Európai 
Unió pályázati támogatásával kívánja megvalósítani 2007-tôl a kor-
mányzat – közölte a szociális és munkaügyi miniszter abból az al-
kalomból, hogy elektronikai bontóüzemet avatott a településen.

Rámutatott: a mintakísérlet keretében nem csupán befogad a falu, 
hanem a program megvalósítása nyomán javul a település infra-
struktúrája, új munkahelyek és közszolgáltatások jönnek létre. 
Vagyis nem csak a letelepülôk, hanem a község ügyei is megoldód-
nak.

„A befogadó falu program (...) nagy siker, persze csak akkor, ha nem 
csak itt, hanem máshol is meg tudjuk csinálni” – mondta a politikus. 
Hozzátette: ez a törekvésük, a falvak kiválasztása már zajlik.
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A Befogadó Falu program két évvel ezelôtt indult útjára a szociális 
tárca, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Hajléktalanokért Köz-
alapítvány és a helyi önkormányzat összefogása nyomán.

Azóta, mintegy 70 hajléktalan, vagy nehéz szociális helyzetû, koráb-
ban nagyvárosban élô ember költözött be a program keretében 
megvásárolt 20 épületbe. Számukra és a helybeliek számára köz-
munka programokat indított a munkaügyi tárca, a háztáji gazdál-
kodás beindításához szükséges eszközöket, illetve vetômagot kap-
tak a rászorulók. Emellett falubusz és filmklub is mûködik a telepü-
lésen, és hamarosan átadják az új óvodát.

A most felavatott üzemet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mûköd-
teti, 30 helybelit juttatva állandó munkához. Az elektronikai beren-
dezések, a többi között televíziók, számítógépek, monitorok bon-
tásából származó hasznot a szeretetszolgálat visszaforgatja a prog-
ramba.

Az üzem elhelyezésére szolgáló egykori istállót 17 millió forintért 
vásárolták a máltaiak, a felújításához, illetve a felszereléséhez szük-
séges 40 millió forintot pedig az Országos Foglalkoztatási Közala-
pítvány biztosította.

MTI 2006. 08. 14.
http://www.szmm.gov.hu 
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A modul szerzôje:  
Bányai László



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 3 x 45 perc

A modul közvetlen célja Elôsegíteni, hogy a közös kutató-alkotó munka révén valamennyi diák átlássa az információs társadalom 
technikai eszközei által kínált lehetôségeket, s ezeket figyelembe tudja majd venni saját felnôtt életének 
irányítása során.

A modul tartalma Témái: 
kapcsolatok: kommunikáció, együttmûködés; társadalom: iskola, intézmények; konfliktus: dilemmahelyzet; 
életmód: életminôség, szabadság, egészség, munka; világkép: tudomány, értékek, jövô; társadalmi 
nyilvánosság: információáramlás 

Az információ hatalom. Az információs társadalom jellemzôi. Az információ modern csatornái. E-learning, 
telekommunikáció, távmunka, virtuális közösségek. A vezeték nélküli mikrohullámú kommunikáció.  

Megelőző tapasztalat Jártasság az informatikai eszközök használatában 

Ajánlott továbbhaladási irány Az információhoz való hozzájutás kérdéseinek elemzése

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: önállóság, autonómia
Önszabályozás: nyitottság, bizalom
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információk rendszerezése, kritikai gondolkodás, 
szabályalkotás, szabálykövetés
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom, Informatika 

Tantárgyakhoz: társadalomismeret, számítástechnika

Modulokhoz: Virtuális világok (szka209_24), Vajon milyen lesz a világ jövôje? (szka211_14), Szenvedélyek  
és divatok, internetfüggôség és játékszenvedély (szkc211_08), A világ jövôje, az én jövôm (szkb212_06)
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Elképzelhetô, hogy nagy különbségek vannak a diákok között az 
otthoni számítógépes háttér tekintetében. Ettôl függetlenül mind-
annyiuknak elemi érdeke, hogy az információs társadalom minél 
több eszközét ismerjék, és minél több lehetôségre lássanak rá. Ezért 
– ha szükséges – a csoportok kialakulását ne bízzuk a véletlenre. A 
szerényebb lehetôséggel rendelkezô tanulóknak mindenképp biz-
tosítsunk helyet olyanok mellett, akiktôl észrevétlenül is tanulhat-
nak ezen a téren.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Gondolatok a II/d tevékenységhez
P2 Háttér-információ a wifirôl

Tanulói segédletek

D1  Az információ modern csatornái. Csoportkártyák. Összesen 
annyi kártyára van szükség, ahány diák van az osztályban.  

D2  Elônyök és hátrányok. Csoportos feladatlap. A lapot annyi 
példányban kell sokszorosítani, ahány csoport alakult. 

D3  Hogy terjed majd a wifi? Információs kártyák.  
A kártyasorozatból négy példányt kell készíteni. 
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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 Az információ hatalom

A A tanár felírja a táblára a fenti címet, és megkér-
dezi a diákokat, hogy ki az, aki egyetért a mondat-
tal, és miért. Az osztály röviden megbeszéli, hogy 
milyen jelentôsége van a mai világban az 
információnak.

5 perc

A téma jelentôségének 
indoklása 

Logikus gondolkodás 
Szóbeli kommunikáció 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

Tábla, kréta 

I/b Az információs társadalom

A A diákok sorban hozzá kapcsolnak egy-egy 
fogalmat az információs társadalom kifejezéshez, 
amiket a tanár vagy egy diák valamilyen gondolati 
hálóba szervezve jegyez a táblán. Ezután közösen 
megpróbálják behatárolni, hogy idôben mikortól 
kezdve beszélhetünk információs társadalomról, 
és vajon a világ mely részére terjed ki.

10 perc

Gondolati háló készítése 
a foglalkozáshoz 

Összefüggéslátás
Asszociációs képesség 
Rugalmasság 

Frontális munka – 
szóforgó 

Tábla, kréta 

Fali világtérkép 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Az információ modern csatornái 

A Minden tanuló húz egy kártyát (D1), és az azonos 
kártyájú diákok csoportot alkotnak. Közösen 
megpróbálják definiálni azt a fogalmat, ami  
a kártyájukon szerepel. 
A szóvivôk ismertetik a mondataikat. A többiek 
pedig szükség szerint kiegészítik, tovább formálják 
azokat. 

5 perc

Csoportalakítás és  
a téma alapfogalmainak 
tisztázása

Szabálykövetés
Általánosítás 
Együttmûködés  

Egész csoportos 
gyakorlat – 
csoportalakítás 

Csoportmunka – 
definícióalkotás 

D1 (Csoport-
kártyák)

II/b Az információs társadalom eszköztára

A A csoportok összegyûjtik a saját területükhöz 
valamilyen módon kapcsolódó technikai eszközök 
(hardver és szoftver elemek) neveit, és leírják 
ezeket egy-egy csomagolópapírra. Az elkészülô 
posztereket kiteszik a falra, és mindenki megnézi 
a többiek munkáját. Aki úgy érzi, hogy ki tudja 
egészíteni valamivel a listákat, ráírja azt a lapra. 

10 perc

Az önálló kutatási 
feladat tartalmi 
elôkészítése 

Rugalmasság
Összefüggéslátás
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
kerekasztal 

Egész csoportos 
gyakorlat – 
tárlatlátogatás és 
egymás munkájának 
kiegészítése

Csomagolópapírok
Vastag filctollak 
Ragasztógyurma 

II/c Elônyök és hátrányok

A A D2 feladatlap segítségével minden csoport össze-
gyûjti, hogy milyen elônyei és milyen esetleges 
kedvezôtlen, kevésbé jó vonásai vannak az infor-
mációs társadalom általuk vizsgált részterületének. 
A szóvivôk ismertetik a csoportok gondolatait.

10 perc 

Ugyanannak a 
jelenségnek két oldalról 
való megvizsgálása

Nézôpontváltás 
Rendszerlátás 

Csoportmunka – 
kerekasztal 

D2 (Feladatlap) P1 (Gondolatok)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/d Házi feladat

A Házi feladatként arról a témáról készítenek  
a diákok egy-egy sokféle szempontot megjelenítô 
posztert, amellyel eddig foglalkoztak. Segítségként 
megkapják az eszköztárat áttekintô, korábban 
készített listát, és elvihetik a kitöltött D2 feladat-
lapjukat is. Az óra hátra levô részében meg-
beszélik, hogy milyen módon fognak majd együtt 
dolgozni. 

5 perc

Az önálló munka 
megtervezése és 
elôkészítése 

Tervezôképesség 
Feladattudat 
Feladatvállalás 
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
kerekasztal 

A korábban 
készült 
eszközlisták  
és a kitöltött 
feladatlapok

II/e Önálló kutatómunka 

A Mind a négy csoport elkészíti a saját poszterét  
a maguk által meghatározott munkarend szerint. 

45 perc

Önálló alkotómunka 

Együttmûködés 

Csoportmunka – 
poszterkészítés 

II/f Csoportbemutatók 

A A posztereket felteszik a falra, és az alkotók rövid 
elôadást tartanak a témájukról úgy, hogy a csoport 
2-3 tagja szólal meg. 
A diákok – mindig az elôadásban utánuk követ-
kezô csoport munkájáról – hogy mi az, ami  
a legjobban tetszett benne. Most azok beszélnek, 
akik nem szólaltak meg az elôadásokban. 

25 perc

Az önálló munkák 
bemutatása, illetve 
megtekintése 

Érdeklôdés
Elôadókészség 
Véleményalkotás 

Egész csoportos 
gyakorlat –  
bemutató és értékelés  

A csoportok által 
készített poszterek
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Wifi

A A tanár megkérdezi a diákokat, hogy ki tudja, mi 
az a „Wifi”. Az elhangzó különbözô elemekbôl 
összerakják a fogalom jelentését. Ezután minden 
csoport megkapja a D3 melléklet kártyáit, amelyek 
a Wifi lehetséges felhasználási formáit mutatják 
be. Azt kell eldönteniük, hogy szerintük 
Magyarországon melyik felhasználási forma fog 
elterjedni, és miért.
A szóvivôk ismertetik a csoport véleményét, és  
a tagok mindegyike hozzáfûz egy-egy indoklást is.

15 perc

Egy ma még nyitott 
fejlôdési lehetôség 
várható irányainak 
mérlegelése 

Rendszerlátás
Prognosztizáló képesség 
Véleményalkotás 
Szóbeli kommunikáció 

Csoportmunka – 
kerekasztal 

D3 (Kártyák)

III/b Így dolgoztunk együtt

A A csoportokon belül mindenki elmondja, hogy 
érezte magát a munka során, mennyire volt 
elégedett saját teljesítményével, illetve az együtt-
mûködés egészével. 

5 perc

Visszatekintés az 
elvégzett munkára

Önkritika
Önkifejezés 

Csoportmunka –  
a közös tevékenység 
értékelése 
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Gondolatok 

a) e-learning

Pozitívumok:
•  A tananyagok és alternatív tananyagok köre óriási mértékben 

bôvül, és akár azonnal elérhetô.
•  A tananyagok formája és tartalma szerint már nemcsak könyv, 

hanem multimédiás eszköz (szöveg, kép, film és hanganyagok).
•  Interaktivitás: a feladataimat kijavítja, a tesztek eredménye azon-

nal látható, megjeleníti a hibákat, kijelöli a továbbhaladási irányt, 
tanári útmutatást ad stb.

•  Olyan elôadóktól hallgathatok meg elôadásokat, akik az adott 
területen a legjobbak, híresek stb.

•  A tanulás menete teljesen egyénre szabott. Bármilyen ütemben, 
saját képességeim szerint ismétlek, vagy haladok elôre.

•  Otthon, kényelmes körülmények között lehet tanulni. Csoport-
munkára is lehetôség van, még akkor is, ha egyedül vagyok a 
szobában.

•  Intenzíven bekapcsolja a vérkeringésbe a kisebb falvakat, közsé-
geket.

•  A Világ bármely fôiskolájába lehet járni az Interneten keresztül.

Hátrányok:
•  Sokkal nagyobb önkontrollt, önfegyelmet igényel
•  Idôvel lehetôséget ad „elkalandozásra” ellustulásra.
•  Kiiktatja a mozgást (nincs tornaóra)

•  Nem helyettesítheti a gyakorlati foglalkozásokat, labormunkát 
stb.

•  Számítógép-függôvé tehet.
•  Erôsen függ a technikától, ezért a kapcsolat sérülékeny (pl. vírus-

fertôzés stb.)
•  Követni kell a technikai fejlôdést, nem olcsó eszközökkel (webka-

mera, mikrofon, egyre nagyobb teljesítményû számítógép stb.)
•  A számonkérések, vizsgák alkalmával nagyobb a csalási lehetôség.

b) telekommunikáció

Pozitívumok:
•  A hírek, információk útja térben és idôben lerövidül.
•  A reagálási lehetôség felgyorsul, illetve megteremtôdik.
•  Egymástól fizikailag távoli szereplôk kommunikációképesek 

lesznek egymással.
•  Nagy tömegeket lehet befolyásolni, informálni.
•  Kiterjeszti a kultúra lehetôségeit.
•  Sokaknak nyílik lehetôsége az aktív beleszólásra.

Hátrányok:
•  Nagy tömegeket lehet hatásosan félrevezetni, akár rossz célokért 

mozgósítani.
•  Megnô a valótlanságok, ferdítések aránya, lehetôsége.
•  Függôvé tesz.
•  Más egészséges igényektôl vonja el a forrásainkat (erdei kirándu-

lás helyett ülünk egy levegôtlen szobában, bámuljuk a tv-t és mo-
biltelefonálunk).
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•  Erôsíti a globális folyamatokat, amelyek károsan hatnak a népek 
saját kultúrájára.

•  Növeli a társadalmi különbségeket a szegény és gazdag országok, 
csoportok vagy személyek között.

•  Növekszik annak a veszélye, hogy egyes társadalmi rétegek lema-
radnak. pl. idôsek.

•  Eláraszt minket kellemetlen, fölösleges információval. 

c) távmunka 

Pozitívumok:
•  Otthoni munkavégzést tesz lehetôvé, ami kényelmes és olcsó 

(közlekedés, ruházkodás, étkezés stb.).
•  Épülettakarékos, vagyis kevesebb irodát, ingatlant kell építeni, 

fenntartani.
•  Környezetkímélô a kevesebb ingázás (közlekedés) miatt.
•  Bekapcsolja a munka világába azokat, akiknek csak így van le-

hetôségük dolgozni (fogyatékkal élôk, betegek stb.).
•  Támogatja a részmunkaidôt.
•  Csökkenti a stresszt és a konfliktusok számát.
•  Áthidalja a távolságokat (egy kis magyar vidéki faluból is lehet 

egy másik földrészrôl távmunkában feladatot vállalni).

Hátrányok:
•  Nehezíti az ellenôrzést.
•  Egyedül dolgozni nem mindig hatékony.
•  Nem könnyen lehet ellesni a tapasztaltabbaktól a szakmai fogá-

sokat.
•  Nagyobb önfegyelmet, akaraterôt kíván.
•  A globális piacon a munkaadók jobban le tudják nyomni a 

béreket.
•  Bizonyos lehetôségeket ad a csalásnak (a munkaadó hirtelen fel-

szívódik a virtuális térben).

d) internetes közösségek

Ez csak attól függ, hogy kik mire hozzák létre, illetve használják.

P2 Háttér-információ

Wi-Fi (WiFi, Wifi vagy wifi), a vezeték nélküli mikrohullámú kom-
munikációt megvalósító szabvány népszerûsítô neve.

Irodákban, nyilvános helyeken (repülôtér, étterem, hotel stb.) meg-
valósított vezeték nélküli helyi hálózat, aminek segítségével a láto-
gatók saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra.

Kialakítása a következô módokon történhet:
•  Publikus, nyílt hálózat: bármely wi-fi routerrel kialakítható, az 

így létrehozott hálózathoz bárki csatlakozhat, mindenféle korlá-
tozás nélkül. 

•  Privát hálózat: a hálózat saját felhasználásra lett kialakítva, me-
lyet egy titkos jelszó véd, így ahhoz csak a jelszó ismeretében le-
het csatlakozni. 

•  Publikus, zárt hálózat: egy speciális szoftver gondoskodik arról, 
hogy a hálózatot csak egy kód ismeretében, korlátozott ideig le-
hessen használni. Ezt a formát rendszerint éttermek, kávézók 
használják, ahol az internet elérés fogyasztáshoz van kötve. 

•  Kereskedelmi HotSpot szolgáltatás: a vezeték nélküli hálózat csak 
díjfizetés ellenében, korlátozott ideig használható. 

Forrás: Wikipédia
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A modul szerzôje:  
Bányai László



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja Elgondolkodtatni a tanulókat a terrorizmus jelenségén, segíteni ôket abban, hogy a terrorcselekményeket 
szélesebb összefüggésrendszerben tudják értelmezni, megítélni, belássák az ellene folytatott világméretû harc 
jelentôségét.

A modul tartalma Témái: 
konfliktus: agresszió, terrorizmus; világkép: hit, hiedelem, értékek; társadalmi nyilvánosság: média, 
információáramlás; erkölcs és jog: szabályozás, törvények; globalizáció: világproblémák, nemzetközi 
szervezetek; jelenismeret

A terrorizmus fogalma. Terrorista szervezetek a világban. Mit akarnak a terroristák? Meghiúsított 
merényletek. A terrorizmus felszámolásának lehetséges útjai. A civilizációk közötti párbeszéd. 

Megelőző tapasztalat Egy olyan esemény a világban, amely indokolttá teszi a témával való foglalkozást

Ajánlott továbbhaladási irány A globális békét szolgáló programokban való részvétel

A kompetenciafejlesztés fókuszai A szociális kompetenciához szükséges kognitív készségek: információgyûjtés, információfeldolgozás, 
problémaazonosítás, kritikai gondolkodás
Társas kompetenciák: véleményalkotás. vitakészség
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: társadalomismeret

Modulokhoz: Szemet szemért (szka207_25), Itt nincsenek hôsök (szka208_49), Elkerülhetô-e az erôszak? 
(szka209_28), Parancsra tettem (szka209_32), Vezetôk a csúcson (szka210_25)

Támogató rendszer Benke József: Fényes Ösvény, Szürke Farkasok; Fekete Szeptember. Magvetô Kiadó, Budapest, 1989.
Laude K.: A világ legnagyobb terroristái, HVG, 2001. szeptember 15. , HVG év végi mellékletei, 1995, 1998, 1999. 
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A két tanórát igénylô modul elsô órájának megtartásához szükség 
van rá, hogy a diákok internetet használhassanak az információk 
kereséséhez. Ha ez nem oldható meg, a tevékenység úgy is elô-
készíthetô, hogy megkérünk egy-két diákot arra, hogy töltsön le az 
internetrôl, és nyomtasson ki információkat a D2 mellékleten sze-
replô terrorista szervezetek tevékenységéhez kapcsolódóan. 

Mivel jelenismereti tematikájú modulról van szó, abban az esetben, 
ha a témához kapcsolódó konkrét terrorista akcióra kerül sor vala-
hol a világban, a modul egésze az adott esemény jobb megértésé-
nek szolgálatába állítható – a tevékenységi sor logikájának megtar-
tása mellett. 

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Háttértanulmány (Lôrincz Miklós Gondolatok a terrorizmusról)

Tanulói segédletek

D1  A terrorizmus a modern világban. Szemelvény. A szöveg 
kétszer szerepel a mellékletben, mivel egy oldalra kétszer 
ráfér. Az oldalt az osztálylétszám fele mennyiségében kell 
sokszorosítani, és a lapot kettévágni, hogy valamennyi tanuló 
rendelkezésére állhasson a féldoldalas szöveg. 

 
D2  Terrorista szervezetek. Csoportkártyák. A lapot annyi 

példányban kell lemásolni, hogy a szétvágás után minden 
diáknak jusson egy név. 

D3  Terrorista szervezetek. Csoportos feladatlap. A lapot annyi 
példányban kell sokszorosítani, ahány csoport alakult. 

D4  Meghiúsult merényletek. Egyéni feladatlap. Minden tanulónak 
le kell másolni.   

D5  A terrorizmus felszámolása. Részlet Katona Magda 
tanulmányából. A négy részbôl álló szövegek a csoportok 
számának megfelelô mennyiségben kell sokszorosítani. 
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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 A terrorizmus fogalma

A A tanár megkérdezi a diákokat, hogy mi minden 
jut eszükbe a terrorizmus szó hallatán? Valaki 
jegyzi a táblán a jelentéstartományba illeszkedô 
szavakat. Ezután mindenki megkapja és elolvassa 
a D1 szemelvényt, majd megbeszélik, hogy az 
milyen új, történeti szempontot ad fogalom értel-
mezéséhez. 

10 perc

Meglévô ismeretek 
összegyûjtése, és egy új 
elemmel való 
kiegészítése 

Rugalmas gondolkodás
Szövegértés 
Történeti gondolkodás 

Frontális munka – 
ötletbörze és 
beszélgetés 

Egyéni munka – 
szövegértelmezés 

D1 (Szemelvény) P1 (Háttértanul-
mány)

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Terrorista szervezetek a világban

A Minden diák húz egy kártyát, amelyen egy-egy 
hírhedt terrorista szervezet neve áll. Az azonos 
nevet húzók párokat, illetve kiscsoportokat 
alkotnak. A D3 feladatlap segítségével mindenki 
információkat gyûjt az adott szervezetre 
vonatkozóan, s ezeket lejegyzi a lapjára. 

25 perc

Új ismeretek szerzése az 
internet segítségével  

Számítógép-használat
Információkezelés 

Páros vagy 
kiscsoportos munka – 
adatgyûjtés 

D2 (Témakártyák)
D3 (Feladatlap)

Internetes 
számítógépek 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Mit akarnak a terroristák? 

A Minden kis csoport elmondja, hogy melyek 
(voltak) az általa vizsgált szervezet célkitûzései.  
Az osztály megpróbálja általánosítani a hallottakat, 
megfogalmazva, hogy milyen típusú célokért 
küzdenek a terroristák.
(Itt van vége az elsô 45 percnek.)

10 perc

A külön-külön szerzett 
ismeretek szintetizálása 

Elemzôkészség 
Általánosító képesség 

Frontális munka – 
szóforgó és irányított 
beszélgetés 

A kitöltött 
feladatlapok

Házi feladat

A A D4 feladatlap segítségével mindenki felkutat egy 
olyan terrortámadási kísérletet, amit sikerült 
elhárítania a biztonsági szolgálatoknak, vagy egy 
olyat, amelynek kommandós akció vetett véget. 

A terrorizmus elleni 
védekezés konkrét 
eseteinek megismerése

Egyéni kutatómunka D4 (Feladatlap)

II/c A támadások elhárítása

A A diákok az óra elôtti szünetben sorban kiteszik 
egymás mellé a falra az otthoni munkájukat,  
s megnézhetik egymás írásait. 
Közösen összefoglalják, hogy milyen eszközöket 
használtak a terroristák ellen az általuk megismert 
történetekben. Valószínûleg azt fogják látni, hogy 
ezekben mindig a fegyver játszotta a fôszerepet.

10 perc

Az önálló munkával 
szerzett tapasztalatok 
összegzése 

Elemzôkészség
Általánosító képesség 
Szóbeli kommunikáció 

Egyéni képtárlátogatás 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

A kitöltött 
feladatlapok
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/d A terrorizmus felszámolása

A A tanulók négyfôs csoportokat alakítanak, és 
elgondolkodnak rajta, hogy vajon felszámolható-e 
a terrorizmus. Végül hangosan is elmondják  
a véleményüket. 
Ezután minden csoport megkapja a négy részre 
vágott D5 szöveget. Egyéni olvasás után a diákok 
elmondják egymásnak a saját szövegük tartalmát, 
majd közösen mérlegelik, hogy mindez mennyi-
ben módosítja a korábbi véleményüket. A szóvi-
vôk elmondják, hogy mit gondolnak esetleg most 
másképp.

20 perc

A terrorizmus 
felszámolásával 
kapcsolatos lehetôségek 
mérlegelése 

Szövegértés
Rendszerlátás 
Véleményalkotás 
Önkorrekció 

Csoportmunka – 
kerekasztal 

Egyéni olvasás

Csoportmunka – 
mozaik és vita 

D5 (Szöveg)

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Jó programok a párbeszédért

A A csoportok kitalálnak egy olyan „jó programot”, 
amely szerintük a maga eszközeivel hozzájárulhat 
a civilizációk párbeszédéhez. A szóvivôk röviden 
ismertetik ezeket az ötleteket. 

10 perc

A problémához való 
konstruktív viszonyulás 
ösztönzése 

Kreativitás

Csoportmunka – 
ötletbörze 

Papír, írószer 

III/b Van-e valami, amit én tudok tenni?

A Mindenki átgondolja, hogy van-e olyan dolog, 
akármilyen kicsiny is, amit az egyén maga meg 
tud tenni a civilizációk párbeszédéért. Akinek van 
gondolata, hangosan is megfogalmazza.

5 perc

A problémával 
kapcsolatos személyes 
feladatok átgondolása

Felelôsségérzet 

Frontális munka – 
beszélgetô kör  
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Háttértanulmány

Lôrincz Miklós Gondolatok a terrorizmusról, 2006. 01. 05.

A 2001. szeptember 11-ei események megdöbbentették az egész ci-
vilizált világot. Azon a keddi napon rá kellett döbbennünk, milyen 
sebezhetô a demokrácia. A biztonság is új értelmezést kapott. Az 
állampolgárok biztonságérzetét a biztonság hiánya egyértelmûen 
determinálja. A terrorizmusnak megvan az a szerencsétlen sajátos-
sága, hogy azonnal kitölti a passzivitás vagy a gyengeség miatt 
keletkezett vákuumot, ám azonnal visszahúzódik, ha határozottan 
lépnek fel ellene. A terrorizmus elleni küzdelemre nincs más mód, 
mint az, ha valóban harcba szállunk vele. A határozott és követ-
kezetes lépések önmagukban jelentik a legjobb választ azokra a 
sorscsapásokra, amelyeket a szûklátókörûség helyez a problémák-
kal szembenézni kényszerülô politikusok és az ország vezetôi vál-
lára. A demokrácia érdekében történô felelôsségvállalásra és a ke-
mény döntések meghozatalára való készség az érett politikai kul-
túra próbaköve. Az államhatalom és polgár jogai közötti egyensúl-
lyal kapcsolatosan James Madison azt írta Thomas Jeffersonnak: 
„Szomorú igazság, hogy a szabadságot egyformán veszélyezteti, ha 
a kormánynak túl sok, vagy túl kevés hatalma van.” Ám amikor 
felmerültek a nemzet biztonságát fenyegetô ügyek, akkor Madison 
és Alexander Hamilton egyértelmûen arra az álláspontra helyezke-
dett, hogy a végrehajtó hatalomnak biztosítani kell azt, hogy a nem-
zet biztonságát minden egyéb megfontolás elé kell helyezni. A The 
Federalistben a következôket írják errôl: „A biztonságot szavatoló 
hatalomnak korlátozás nélkül kell rendelkezésre állnia, mert lehe-

tetlen megjósolnia, illetve elôre meghatároznia nemzeti válsághely-
zetek mértékét és jellegét. Következésképpen az ezek kezeléséhez 
és megoldásához szükséges eszközök mértékét és jellegét sem tud-
hatjuk. Számtalanul sok körülmény veszélyeztetheti a nemzetek 
biztonságát, ezért nem volna bölcs dolog alkotmányos béklyókat 
rakni a kezelésükre hivatott hatalomra. Ismereteim szerint a föld-
nek ezen a részén sem mentes semmi a máshol már megtörtént sors-
csapásoktól, ezért bevallottan ellenzek minden kezdeményezést, 
amely a kormányt meg akarja fosztani bármely fegyverétôl, amit 
az általános védelem és biztonság érdekében sikerrel tudna alkal-
mazni.” Obsta principi – azaz minden rossz dolgot addig kell kezel-
ni, amíg kicsi. Ha a terrorizmusról van szó, akkor a probléma már 
nem kicsi. 

A II. világháború utáni történelem különösen gazdag (sajnos) helyi 
háborúkban. Ez a tény azt is magával hozta, hogy egyes népek, pa-
lesztinok, kurdok, írek, illetve különbözô szervezetek (IRA, Hez-
bollah, Hamasz, ETA, Kurd Munkapárt, al-Kaida) gépeltérítések-
kel, ártatlan emberek megölésével, különbözô erôszakos cseleke-
detekkel próbálják felhívni a figyelmet az általuk képviselt prob-
lémákra. Az átlagpolgár elfogadja a tömegkatasztrófákat, súlyos 
közlekedési baleseteket, de nem fogadja el, hogy bármikor kiszá-
míthatatlan vallási, politikai fanatikusok, ôrült diktátorok önkénye-
sen kiválasztott vagy véletlen áldozata legyen. Az állampolgárok 
jogosan várják el a kormányaiktól, az ôket védô államhatalmi szer-
vektôl, a szélesen értelmezett védelmi szférától, hogy védjék meg 
ôket, elôzzék meg, akadályozzák meg a terrorcselekmények bekö-
vetkezését.
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A 2001. szeptember 11-én a Pentagon és a World Trade Center ellen 
elkövetett terrortámadás megdöbbentette az egész világot. Ez a 
nap több és igen nehezen megválaszolható kérdést vetett fel, és a 
középpontba állította nemcsak az Egyesült Államok és az Iszlám, 
hanem a Nyugat és az Iszlám kapcsolatát is.

Ilyen fontos kérdések:
•  Vajon megszaporodnak-e majd a nyugati célpontok elleni tá-

madások?
•  Ezek a támadások összefüggésben vannak-e az Egyesült Államok 

szaúd-arábiai jelenlétével?
•  Mennyire hatoltak be Oszama bin Laden emberei a pakisztáni 

államszervezetbe?
•  Képesek-e ezek az emberek arra, hogy a pakisztáni vezetést puccs 

segítségével egy radikális iszlámvezetésre cseréljék, amely Pakisz-
tán nukleáris fegyvereihez is hozzáfér?

•  Mennyire könnyen hatolhat be az Egyesült Államok Oszama bin 
Laden hálózatába, az al-Kaidába?

•  Az Egyesült Államok képes-e megtalálni a hálózat sejtjeit, ahol a 
jövôbeni terrortámadásokat tervezik?

Persze még számtalan kérdést fel lehet tenni, de e kérdések 
megválaszolása sem könnyû feladat.

A terrorizmus meghatározása
A terrorizmus és a terrorszervezetek jellemzôinek meghatározása s 
egyáltalán annak megfogalmazása, hogy mit tekintünk terroriz-
musnak, mely szervezetek tekinthetôk terrorszervezeteknek, rend-
kívül nehéz és bonyolult feladat. Leegyszerûsítve szinte azt lehet 
mondani, hogy nézôpont és hasonló érdekû felek közötti konszen-
zus kérdése, hogy mi minôsül terrorizmusnak. Különbözô „egyez-
mények” vannak, de azokat az érintettek fele nem fogadja el, vagy 
egyes részeit másként értékeli. 

Például a kelet-timori felkelôk harca az angolszász világ szerint 
nem minôsül terrorizmusnak, de mi errôl Indonézia véleménye? 
Terrortámadásnak tartjuk Indonéziában a keresztény templomok 
elleni támadásokat, a Bali-szigeteki robbantást, de mi errôl a helyi 
muzulmánok egy részének a véleménye? Terroristák-e a tamil felke-
lôk, akik a többségi szingalézek ellen küzdenek? Nem is beszélve a 
PFSZ, vagy a néhai Arafat szerepérôl.

Véleményem szerint a terrorizmusról a legjobb meghatározást Ben-
jamin Netanjahu adta meg. Szerinte: „a terrorizmus a polgárokon 
gyakorolt szándékos, módszeres erôszak, mely az általa kiváltott 
félelmen keresztül politikai célokat kíván megvalósítani”. Nyilván 
sokan vitába szállnak ezzel a definícióval, mert például a „politikai 
célokat” kiterjeszti az ideológiai és vallási motivációkra is, ám a ter-
rorizmus lényege megtalálható a meghatározásban: erôszak alkal-
mazása ártatlan embereken. Egy azonban biztos: ártatlan embere-
ket válogatás nélkül felrobbantó terroristákat nem a szabadság ér-
dekli, azok, akik lábbal tiporják az emberi jogokat, nem lehetnek 
érdekeltek az efféle jogok megvédésében.

Ha a terrorista szervezeteket, szervezôdéseket próbáljuk feloszta-
ni, szintén nehéz helyzetbe kerülünk. A terrorista szervezôdések leg-
elsô, de szintén veszélyes eleme a nagyvárosok névtelenségébe rej-
tôzô magányos terrorista. Ez a típus a rendôrségek és a titkosszolgá-
latok rémálma. Általában kiszámíthatatlan, támadása szinte kivéd-
hetetlen, elôre nem látható. Valamilyen szintû katonai vagy félka-
tonai kiképzéssel, ismeretekkel rendelkezik, másokkal nem egyeztet 
és nem koordinál. Kívülállók számára nem látható okok és körül-
mények válthatják ki támadását, amelyre általában körültekintôen, 
alaposan készül. Általában az európai kisebb és közepes nagyságú, 
hagyományosnak tekinthetô terrorszervezetek létszáma a néhány 
tíz fôtôl a néhány száz fôig terjedhet. Ebbe a kategóriába sorolhat-
juk a legtöbb palesztin vagy egyéb közel-keleti és ázsiai terrorszer-
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vezeteket is. A görög November 17. elnevezésû terrorszervezetnek 
egy tucat körüli tagja van, az IRA-nak, ETA-nak kb. 100-100 fô. Az 
újabb típusú, nagyobb létszámú közel-keleti és ázsiai terrorszerve-
zetek (esetenként terrorista módszereket is alkalmazó bûnözô szer-
vezetek) aktív tagjainak száma a több ezer fôt is elérheti (Hezbol-
lah, Hamasz, Kurd Munkapárt, al-Kaida). A terrorista vagy terroriz-
must támogató államok minôségileg más kategóriát jelentenek, 
mert jóval nagyobb legális lehetôségekkel rendelkeznek, mint az 
illegalitásban mûködô nem állami terrorszervezetek.

A terrorista szervezetek felépítése
A terrorista szervezetek felépítése és mûködése szintén nagyon 
sokféle lehet. Általánosságban elfogadható, hogy a terrorszervezetek 
mindig olyan struktúrában mûködnek, amely alkalmazkodik ahhoz 
a környezethez, amelyben a terrorakciókat tervezik végrehajtani. A 
kisebb terrorszervezetek tagjai általában ismerik egymást vagy a 
tagok nagyobb részét, a többiekrôl pedig tudomással bírnak. Szer-
vezetük mûködési költségeit fôként bûncselekmények elkövetése 
révén biztosítják, esetleg rendelkeznek egy kívül álló támogató sze-
méllyel vagy szervezettel.

A közepesnek tekinthetô száz vagy néhány száz aktív taggal ren-
delkezô hagyományos terrorszervezetek felépítése már bonyolul-
tabb. A szervezet védelme érdekében többnyire a sejtszerû felépí-
tést alkalmazzák. Az egyszerû tagok csak néhány tagot ismernek. 
Valamennyi tagot és a közbeesô vezetôket a szervezetet irányító sze-
mély vagy két bizalmasa ismeri. A szervezetbe kerülést általában 
hosszas próbaidô elôzi meg, amely idô alatt a belépni kívánó kisebb 
részfeladatokat is végrehajt. A sejtek önmagukban is képesek több 
funkciót ellátni (figyelés, biztosítás, akció, szállítás, kommunikáció, 
pénz és fegyverszerzés), de a szervezet is rendelkezik ilyen funk-
cionális elemekkel. Esetenként rendelkeznek hasonló szervezetek 

irányába nemzetközi kapcsolatokkal, de fô jellemzôjük inkább az 
önálló mûködés. 

A hagyományos európai terrorszervezetek mûködése általában 
egy-egy ország egészére vagy annak több térségére terjed ki közös 
etnikai vagy ideológiai alapon. Különösen az etnikai alapú szervezô-
dések (ETA, IRA) számíthatnak jelentôs passzív réteg támogatására, 
segítségére. Költségeiket fôként a támogató önkéntes vagy kikény-
szerített adományai révén biztosítják. Néha joggal számíthatnak 
még a lakosság széles körû támogatására, rokonszenvére, de lega-
lább arra, ellenük nem segítik a hatóságokat. A terroristák azért al-
kalmaznak erôszakos eszközöket, hogy erôszakkal irányító rend-
szert hozzanak létre. Ezen antidemokratikus módszerek a liberális 
társadalmak által garantált pluralizmust és szabadságot arra hasz-
nálják, hogy éppen ezt a pluralizmust és szabadságot zúzzák szét. 
A szabad országok állampolgárai ösztönösen ráéreznek erre. Így 
ezen kategóriába tartozó ideológia alapú szervezetek „üzenetei” 
csak rendkívül korlátozott mértékben találnak célba. Például az új 
német társadalom felépítését célul tûzô Baader–Meinhof-csoport-
nak sem sikerült megnyerni magának a német ifjúság szívét és lel-
két. Ezért nem tudott a Vörös Brigádok tömegeket maga mögé ál-
lítani Olaszországban, s a Japán Vörös Hadsereg is zömmel ezért 
maradt marginális szervezet. Egyik ilyen szervezetnek sem sikerült 
megnyernie a széles társadalom szimpátiáját, s mindvégig néhány 
száz követô állt csak mögéjük. Növelte a társadalom ellenállását az 
a tény is, hogy ezen szervezetek a mûködési költségeiket fôként 
bûncselekmények révén biztosítják.

Itt néhány szót kell szólni a szervezett bûnözésrôl. A szervezett bû-
nözés nem bajlódik politikai elképzelések elômozdításával, csak a 
korrupció érvényesítésével foglalkozik, és „segédeszközként” alkal-
mazza a megfélemlítést. Több ezer ember is állhat a szolgálatában – 
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legfôbbképpen Olaszországban – átszövi a társadalom minden réte-
gét, még a kabinet tagjait is eléri. Itt a pénz beszél, s az, „mint tud-
juk”, egyetemes cserealap, ezért nagy a vonzereje. Ezért olyan nehéz 
gyökerestôl kiirtani a szervezett bûnözést még a demokratikus 
országokban is a terrorizmussal szemben. A legfôbb palesztin, arab 
és török terrorszervezetek (Abu Nidal-féle csoport, Fekete Szeptem-
ber, Szürke Farkasok) is ebbe a csoportba sorolhatók annyi eltérés-
sel, hogy egyértelmû stabil harci bázissal nem mindig rendelkeznek. 
Szervezeteik gyakran több országban találhatók, ahol azonban szin-
tén számíthatnak a ezen országokban élô kisebbségi muzulmán la-
kosság önkéntes vagy kikényszerített támogatására és segítségére. 

A nagyobbnak tekinthetô, új típusú terrorszervezetek létszáma 
1000 fô körül van. Felépítésük és vezetésük hierarchikus, katonai, 
félkatonai jellegû. Megtalálhatóak benne a vezetô szervek, a végre-
hajtó, biztosító, kiszolgáló erôk, illetve egy-egy olyan „szervezôdés”, 
amely a külvilág felé a legalitást nyújtja. Fôerôik és fôbb bázisaik 
általában egy-egy földrajzilag jól körülhatárolható országban, or-
szágrészben, két vagy több állam területein, vagy több állam terü-
letén találhatók, környezetüktôl elkülönülten, úgy, hogy az általuk 
uralt területeken bizonyos államhatalmi, közigazgatási irányítást és 
felügyeletet is gyakorolnak. Etnikai, politikai és vallási-ideológiai 
alapokon szervezôdnek, ez utóbbiak gyakran nemzetközi jelle-
gûek, vagy több ország hasonló vallású és nemzetiségû, önkénte-
sen csatlakozó állampolgárait foglalják magukba.

A nagyobb terrorszervezetek többszintû irányítással rendelkeznek, 
melybe az is beletartozik, hogy a fôerôk bázisain kívül más országok-
ban és földrészeken, globális méretekben is fenntarthatnak és 
mûködtethetnek aktív vagy ún. „alvó” csoportokat, melyek a befo-
gadó országban vagy országból fejtik ki tevékenységüket. Ezek a 
külföldre telepített vagy ott létrehozott csoportok önálló mûködés-
re alkalmasak, a legmodernebb kommunikációs eszközöket is fel-

használva állandó, folyamatos kapcsolatban állnak a szervezet veze-
tésével, számíthatnak a befogadó országban élô hasonló etnikai és 
vallási csoportok támogatására.

A szervezet fenntartását államok, nemzetközi szervezetek és ma-
gánszemélyek adományából, önkéntes vagy kikényszeríttet hozzá-
járulásokból, a szervezett bûnözésbôl (kábítószer-elôállítás, csem-
pészet és terjesztés, fegyverkereskedelem stb.) származó bevételeik 
biztosítják. A fôerôik elhelyezkedése szerinti bázisállammal gyakran 
változó, de folyamatos kapcsolatban állnak, jelentôs nemzetközi kap-
csolatokkal rendelkeznek szervezetek és államok irányába egyaránt. 

A terrorista vagy terrorizmust támogató államok egész államgépe-
zetüket a terrorizmus vagy a terrorszervezetek támogatására fordít-
ják, lehetôségeik igen széles körûek, jelentôsek, gyakran ezt a tevé-
kenységet az állami politika rangjára emelték. Mivel állami szintrôl 
van szó, mindenképp szükséges egy árnyaltabb megközelítés al-
kalmazása. Ezen cselekmények során nem hagyományos katonai 
mûveleteket, illetve különleges mûveleteket hajtanak végre adott 
célok érdekében. Általában más államok területén, más államok 
állampolgárai vagy tôlük elmenekült személyek ellen tevékenyked-
nek. Saját területükön megtûrnek, segítenek és támogatnak olyan 
személyeket és szervezeteket, melyek saját elhatározásukból, vagy 
az ô felkérésükre, megbízásukból terrorcselekményeket hajtanak 
végre az adott állam határain kívül.

A terrorcselekmények fajtái
A terrorcselekmények jellege, fajtái, elkövetési módja és elkövetési 
eszközei rendkívül változatosak. A hagyományos elkövetési maga-
tartások mellett mindig megtalálhatók bennük az adott kor tudo-
mányos-technikai eredményeire támaszkodó korszerû elkövetési 
magatartások is. A terrorizmus és terrorcselekmények az alábbiak 
szerint is csoportosíthatók.
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A hagyományos jellegû terrorizmus eszközei:
•  Célpont vagy céltárgy közvetlen támadása: késsel, pisztollyal, 

géppisztollyal, zsineggel, benzines palackkal vagy más, gyújtoga-
tásra alkalmas eszközzel, kézigránáttal, fizikai csapdákkal.

•  Célpont vagy céltárgy nagyobb távolságról történô támadása: 
puskával, géppisztollyal, géppuskával, légvédelmi rakétával, 
páncéltörô rakétával, tüzérségi eszközzel.

•  Túszejtéses akciók: követségek, intézmények, otthonok, repülô-
gépek, hajók, autóbuszok, iskolák ellen. (Ez általában mindig 
valamilyen követeléshez kapcsolódik, itt lehetôség van a tárgya-
lásra is.)

•  Robbantásos akciók: repülôgépek, hajók, autóbuszok, vonatok, 
autók, szállodák, közlekedési, katonai objektumok, posták, áru-
házak, szórakozóhelyek felrobbantása, aknacsapdák telepítése, 
levélbombák küldése.

•  Súlyosabb, ún. köztörvényes bûncselekmények elkövetése (ezt 
akár a terrorizmus kísérôjelenségeként a „terrorizmus megélhe-
tési bûnözésének” is nevezhetnénk), bankrablás, zsarolás, ember-
rablás, csonkítás, megerôszakolás, megfélemlítés, gyilkosság, 
pénzbehajtás, kábítószer- és fegyverkereskedelem.

•  Öngyilkos merényletek: saját testre erôsített robbanószerkezet 
mûködésbe hozása, robbanóanyaggal töltött autók, teherautók, 
hajók közvetlen nekirohanása, elrabolt, eltérített repülôgép cél-
pontra vezetése, menekülési lehetôséggel nem számoló tömeges 
mészárlás kézifegyverekkel. 

•  Katonai vagy félkatonai mûveletek, gerilla típusú akciók: objektu-
mok, raktárak elfoglalása rajtaütéssel. Objektumok tûzzel történô 
pusztítása, zavarása, hagyományos támadó- és védekezô harcok, 
területelfoglalás. Csapda, leshely alkalmazása, rajtaütések, kom-
mandó típusú akciók, városok, lakott települések elfoglalása stb.

Számítógépes terrorizmus: Ezt nagyon közérthetôen egy fiatal kuta-
tó az alábbiakban fogalmazta meg: A számítógépes terrorizmus (cy-
ber terrorizmus) jellemzôje, hogy nem csak a kormányzati számító-
gépes rendszerek, bankok, állami intézmények elleni támadások 
kerültek elôtérbe. 1998-ban csak az USA területén 300 000 ilyen jel-
legû eset történt, amelyekbôl közel 6 000 esetben kimutatható volt 
az állami támogatás és segítségnyújtás a támadó részére.

Szuperterrorizmus: A fogalom meghatározását veszélyességének 
bizonyítására szintén dr. Respergertôl idézném: 

„Az úgynevezett »szuperterrorizmushoz« pedig a nukleáris, radio-
lógiai anyagok, biológiai és kémiai anyagok felhasználása tartozik. 
Veszélyt jelenthet a radiológiai anyagok (pl. 60-as izotópszámú ko-
balt és 127-es izotópszámú cézium) megszerzése, felhasználása.

A bioterrorizmus már most rettegést kelt az emberekben, mert a 
lépfene, a fekete himlô és egyéb anyagok ellen a társadalom a legki-
szolgáltatottabb. A kémiai, biológiai anyagok alkalmazóik részére a 
legkisebb befektetéssel biztosíthatnak nagy emberveszteséget a cél-
ország területén. Ezen a területen a tömegközlekedés, a nagyvárosi 
vízüzemek, az ivóvízhálózat a legsérülékenyebb.”
(Dr. Resperger István: A terrorizmus és az ellene való küzdelem. Szak-
mai Tudományos Közlemények, KBH és az MH TSZF kiadványa, 
69. o., Budapest, 2002. május 28.)

A szuperterrorizmus kérdésköre elsôsorban a nagy, fôként iszlám 
ideológiájú terrorszervezetek, illetve a terrorista vagy terrorizmust 
támogató államok létezése kapcsán bír kiemelt jelentôséggel, mert 
reálisan ôk rendelkeznek olyan anyagi, tudományos, logisztikai és 



TANÁRI TERRORISTÁK – KOMMANDÓSOK – 10. ÉVFOLYAM  605

akciókapacitással, hogy képesek nukleáris fegyverek megszerzé-
sére, elôállítására, tárolására, célba juttatására és alkalmazására. Az 
alkalmazható nukleáris fegyver és a célba juttató eszköz kapcsán 
nem kell feltétlen több ezer kilotonnás interkontinentális rakétákra, 
cirkáló rakétákra, hadászati bombázó gépekre gondolni. Elég egy-
két kisebb hatóerejû atombomba, melyet kereskedelmi járatnak ál-
cázott repülôgép vagy idegen zászló alatti rozzant szállítóhajó jut-
tat be a célország területére. 

Úgy tudni, hogy a biológiai terrorizmus az amerikai antrax (lép-
fene) tartalmú, több esetben halálos eredményû levelek küldésével 
mutatkozott be a világnak, s okozott óriási pánikot.
(Ennek voltak bizonyos magyarországi vadhajtásai is, melyek, ha 
pánikot nem is okoztak, de borzolták a kedélyeket.) A kémiai terro-
rizmust a japán vallási szekta tokiói gáztámadásán túl már Szad-
dám Huszein is alkalmazta az észak-iraki kurd területek elleni gáz-
támadásoknál. (Az iraki–iráni háborúban alkalmazott mérges gázok 
kérdése nem tartozik szorosan a terrorizmus tárgykörébe.)

A szuperterrorizmus veszélyét fokozza, hogy az atomfegyverrel 
rendelkezô államok közül néhányban nem kiemelkedôen magas 
színvonalú és teljesen biztonságos e fegyverek ôrzése és tárolása. 
Oroszországban esetleg az is elôfordulhat, hogy a legközelebbi nagy 
erejû csecsen terrortámadás nem kórházak, színházak, katonai osz-
lopok, hanem atomfegyvereket tároló objektumok ellen irányul. 
Csak bízni lehet abban, hogy az orosz katonai vezetés ezt számí-
tásba véve minden szükséges és elegendô biztonsági intézkedést 
megtett, s azok a gyakorlatban, éles helyzetben is jól bizonyítanak.

A kémiai és biológiai fegyverek korában problémásnak lehet tekin-
teni a nagyvárosok vízvezeték-rendszereit, a nagy irodaépületek 
komplexumait, sportcsarnokok, áruházak, metrók szellôzôrend-
szereit, mint ahogy a metró támadására már volt is példa Tokióban. 

Minden ilyen helyet egyszerûen nem lehet olyan erôkkel ôrizni, 
melyek eleve kizárnák egy ilyen támadás sikerét, s még ekkor is 
elôfordulhatnak olyan emberi, technikai problémák és mulasztá-
sok, amit a terroristák kihasználnak.

A bioterrorizmus kapcsán eddig csak filmekbôl ismert fikció volt az 
élô (mártírságra készülô) emberek potenciális fertôzô forrásként 
történô szétküldése a világ legforgalmasabb pontjaira, repülôterei-
re. Egy ilyen cselekmény végrehajtásához szükséges valamennyi 
feltétel jelen korunkban adott, még öngyilkos merénylôkbôl is saj-
nos túlkínálat van. Egy ilyen jellegû cselekmény felderítési, elhárí-
tási és kezelési lehetôségei viszont szûkösek.

A terrorizmusról, annak embertelen és irracionális világáról rendel-
kezésre álló ismeretünk és tudásunk mind-mind azt támasztja alá, 
hogy a terrorizmus jelen korunkban az emberiség békéjét és biz-
tonságát fenyegetô egyik legnagyobb veszélyforrás, mely ellen, il-
letve melynek megszüntetéséért folyamatos, összehangolt, nemzet-
közileg is egyeztetett küzdelmet kell vívni. 

Küzdeni a terrorizmus ellen
A terrorizmus elleni küzdelem kiindulási pontja az, hogy e cselekmé-
nyeket súlyos bûncselekményként, az elkövetôket pedig bûnözô-
ként kell kezelni. Szükségessé válik ún. oktatócsomag készítése, 
mely már a középiskolai oktatásba is beépíthetô. A terrorizmus 
megismerése és határozott elutasítása olyan embereket nevel ki, 
akik képesek együtt élni a terrorral. Ez nem a terror elfogadását 
jelenti, hanem annak megértését, hogy a társadalomnak mire van 
szüksége ahhoz, hogy a terrortámadásokat a legkevesebb áldoza-
tokkal vészelje át!

A polgári szabadságjogok megóvása érdekében meghatározott idô-
szakonként felül kell vizsgálni a jogszabályok alkalmazását. 



606 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI

Idôrôl idôre felül kell vizsgálni az idegenrendészeti törvényeket. 
Az idegenrendészet ellenôrzésének egyik sarkalatos pontja a poten-
ciális bevándorlók alaposabb háttérellenôrzése, s ezt célszerû mû-
ködôképes kitoloncolási intézkedésekkel párosítani.

Szigorítani kell a fegyvertartás szabályait. A fegyverek ellenôrzésé-
nek szigorítása a fegyverek regisztrálásával kezdôdik, mert a terro-
rizmus elleni küzdelem össztársadalmi probléma! 

„2001. szeptember 11. – Miért?”
2001. szeptember 11.-én az egész világ szeme elôtt zajlott le ez a bor-
zasztó dráma, amelyet élôben közvetített a média. Négy amerikai 
repülôgépet térítettek el ezen a reggelen. A gépeken késekkel fel-
fegyverzett, 4-5 fôs terrorista csapatok léptek akcióba. Mindegyi-
küknek volt egy tagja, amelyik értett a gép irányításához. Az eltérí-
tôk – a pilóták eltávolítása, vagy megölése után – átvették az irányí-
tást a gépek felett, hogy végrehajtsák az öngyilkos merényletet. 
Két gép csapódott a New York-i Világkereskedelmi Központ tornyai-
ba és egy a washingtoni Pentagonba.

Mivel a fedélzeten rendelkezésre állt a pusztításhoz kellô mennyi-
ségû üzemanyag, és a technikai tudás, melynek segítségével az épü-
leteket megfelelô magasságban találták el, az elkövetôknek sikerült 
teljesen lerombolniuk a tornyokat, és hatalmas lyukat ütniük a Pen-
tagon épületén. 5 000-nél is több volt a halottak száma, és tízezer 
fölött a sebesülteké. Az amerikai légi közlekedés és a tôzsde egy 
hétig szünetelt.  A keletkezett gazdasági károk több tízmilliárd dol-
lárra rúgtak. 

Az elsô szembetûnô dolog a támadás arcátlansága és figyelemre 
méltó sikere volt. Legálisan beléptek az Egyesült Államok területé-
re, késeket juttattak fel négy olyan gépre, melyek három különbözô 
repülôtérrôl, szinte egyszerre szálltak fel. Ráadásul olyan gépekrôl 

volt szó, melyek az ország másik felére tartottak, tehát teljesen fel 
voltak töltve üzemanyaggal. Átvették az irányítást a gépeken, és 
hármat sikeresen célba juttattak. Sem a CIA, sem az FBI, sem az 
amerikai katonai titkosszolgálat nem rendelkezett elegendô elôzetes 
információkkal róluk, és képtelen volt megállítani ôket.

Az eredmény a terrortámadások történetének legpusztítóbb tette.

A Polgárháború (1861–1865) óta ez volt az elsô alkalom, hogy hábo-
rús esemény folyt az Egyesült Államok kontinentális határain belül. 
Amerika már sok háborúban vett részt – a Spanyol háborúban, az I. 
világháborúban, a II. világháborúban, Koreában, Vietnámban – (nem 
beszélve az úgynevezett „kis háborúkról”) és a harcok minden eset-
ben az ország kontinentális határain kívül történtek. A támadás 
kapcsán a legnagyobb sokkot az amerikaiaknak az okozta, hogy a 
hadviselés New York utcáin és Washingtonban zajlott.

A merényletekért az Osama bin Laden vezette al-Kaida arab iszlám 
terrorszervezet vállalta a felelôsséget.  

A terrortámadás felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok, 
hatalmas védelmi rendszerével és profi hadseregével sem volt ké-
pes megvédeni saját állampolgárait. 

A személyes biztonság megszûnése olyan valósággá vált, amely 
elsô alkalommal sújtotta az amerikai embereket. Az események mö-
gött azonban nem a civilizált és barbár világ összecsapása állt, már 
csak azért sem, mert mindkét fél önnön kultúráját tartja civilizált-
nak, és az ellenfeleket véli barbárnak. Sajnos bevált az a jóslat, hogy 
a 2001. szeptember 11- i terrortámadás csak egy epizódja lesz annak 
a hosszú küzdelemnek, amelyet az emberiségnek kell megvívnia a 
terrorizmus ellen.
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Terrortámadás London központjában
Hétszázan megsérültek, és harmincnyolcan életüket vesztették a 
Londonban történt robbanássorozatban. Hivatalos tájékoztatás sze-
rint a metrót három robbanás rázta meg, és egy emeletes buszon is 
detonáció történt. A terrortámadás miatt teljesen leállították a föld-
alatti-közlekedést a brit fôvárosban, és a buszok sem járnak a köz-
pontban. A merényletet az al-Kaida vállalta magára.

A robbanások után a hadsereg több páncélozott csapatszállítója vo-
nult fel a Russell Square környékén és más városrészekben. A brit 
hadvezetés közölte, hogy az úgynevezett „polgári vészhelyzeti ké-
szültség” lépett életbe. Londonban és környékén összeomlott a mo-
biltelefon-szolgáltatás a rendkívüli túlterheltség miatt.

A robbanások az Aldgate East és a Liverpool Street, a Russell Square 
és a King’s Cross metróállomások között, illetve az Edgware Road 
metróállomáson, valamint egy buszon, a Tavistock Square-en történ-
tek. Az érintett állomások többsége a város üzleti negyedében van, 
az Edgware Road környéke pedig a külföldiek körében közkedvelt. 

Sir Iain Blair londoni rendôrfônök szerint az egyik detonáció hely-
színén robbanóanyag nyomaira bukkantak. 

A metrón történt robbantások mellett egy buszt is merénylet ért. A 
Tavistock Square-en levegôbe röpített emeletes buszon egy öngyil-
kos merénylô robbantott.

A londoni kórházakban rendkívüli készültséget rendeltek el, és 
felfüggesztették a nem sürgôs esetek fogadását. A városközpont-
ban lévô St Mary Kórházba 26 sérült érkezett (8-an súlyos, 4-en kri-
tikus állapotban), akik többnyire végtagsérülést, égéseket, vágáso-
kat, töréseket, fejsérüléseket, illetve füstmérgezést szenvedtek. A 
whitechapeli londoni királyi kórházba 182 sérültet szállítottak.

Tony Blair rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy egyértel-
mûen terrortámadás történt. A brit kormányfô szerint az is egyér-
telmû, hogy a robbanássorozatot a G8-csúcstalálkozó nyitónapjára 
idôzítették.

Az al-Kaida nemzetközi terrorista szervezet vállalta a felelôsséget a 
londoni tömegközlekedési eszközökön bekövetkezett robbanásso-
rozatért, emellett támadásokat helyezett kilátásba Dánia és Olasz-
ország ellen. A támadásokat az afganisztáni és iraki brit szerepvál-
lalásra válaszul követték el. 

Az eseményekkel egy idôben zajlik a G8-csúcs, ahol a világ leghatal-
masabb országainak vezetôi tanácskoznak egymással a skóciai Gle-
neagles-ben. 

A láthatóan összehangolt csütörtöki londoni robbantássorozat a 
tavalyi madridi vonatrobbantások jegyeit viseli magán, és hasonlít 
azokra a módszerekre, amelyeket az al-Kaida nemzetközi terrorhá-
lózat alkalmaz merényletei végrehajtásakor – vélekednek bizton-
ságpolitikai szakértôk.

A lehetô legnagyobb károk okozására és a pánikkeltésre irányuló 
módszereket az al-Kaida 1998 óta alkalmazza. 

Nagy-Britanniának már 3 évtizedes tapasztalata van az észak-íror-
szági terroristákkal folytatott harcban, de szélsôséges muzulmánok 
támadásával eddig még nem szembesült.

Oszama bin Laden al-Kaidájának és a mögé felsorakozott szerve-
zeteknek Nagy-Britannia az egyik célpontja már csak azért is, mert 
Tony Blair kormánya teljes mértékben támogatja George Bush 
amerikai elnököt a terrorizmus elleni küzdelemben, ideértve Af-
ganisztán és Irak megszállását is.
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2001. szeptember 11-én történt az al-Kaida legtöbb áldozatot köve-
telô terrorakciója. Az Egyesült Államokban az al-Kaidához tartozó 
öngyilkos terroristák a New York-i World Trade Center tornyainak 
vezettek egy-egy Boeing utasszállító gépet. Mindkét épület össze-
omlott. Egy harmadik gép a washingtoni Pentagonra, a hadügymi-
nisztérium épületére esett, a negyedik az utasok ellenállása miatt 
nem ütközött épületbe, hanem Pennsylvaniában lezuhant. A táma-
dás-sorozat áldozatainak száma meghaladta a 3000-et.

A következô évben, 2002-ben az al-Kaida felrobbantott egy gázszál-
lító kamiont Tunéziában, a Dzserba-sziget zsinagógájánál. Huszon-
egyen meghaltak, és több mint harmincan megsebesültek. A terror-
szervezet magára vállalta a merényletet. Ugyancsak 2002-ben Kenyá-
ban, Mombasa kikötôvárosban ismeretlenek két föld-levegô rakétát 
lôttek ki az Arkia izraeli légitársaság több mint 260 utast szállító 
chartergépére. A célpontot szerencsére elvétették, így személyi sérü-
lés nem történt. Nem sokkal késôbb öngyilkos merénylôk robban-
tottak a részben izraeli tulajdonban lévô és izraeli turisták által 
sûrûn látogatott Paradise Hotelben. A merényletben 16 ember éle-
tét vesztette. Az al-Kaida vállalta magára az akciót.

2003 májusában Szaúd-Arábiában, Rijádban öngyilkos merényletet 
követtek el egy fôként nyugatiak lakta lakónegyed, illetve egy ame-
rikai-szaúdi vegyesvállalat központja ellen. A terrorakciónak 35 
halálos áldozata és 194 sebesültje volt. Indonéziában augusztusban 
követett el merényletet az al-Kaida. A jakartai Marriott luxushotelt 
ért támadásnak 17 halálos áldozata volt. Pár nappal késôbb Irakban 
83 ember halálát okozta egy autóba rejtett nagy erejû robbanó-
szerkezet. A terrorakció során 125-en megsebesültek. November-
ben ismét Rijádban öngyilkos merénylôk robbantást követtek el 
egy többségében külföldi arabok lakta negyedben. A merénylôkön 
kívül 17 ember vesztette életét, a sebesültek száma elérte a 122-t. 

Pár nappal késôbb Törökországban, Isztambulban két zsinagógánál 
öngyilkos merénylôk gépkocsiba rejtett pokolgépet robbantottak. 
A merényletben 29 ember életét vesztette és mintegy 300 megsebe-
sült. A robbantást a Nagy Iszlám Keleti Harci Front nevû militáns 
török csoport vállalta magára, november 16-án az al-Kaida nevû 
terrorista szervezet jelentkezett a robbantások végrehajtójaként.

2004 március 11-én Madridban tíz pokolgép robbant három külön-
bözô pályaudvaron. 191 ember meghalt, 1899 pedig megsebesült. 
Március 14-én egy videókazettán az al-Kaida vállalta a merényle-
tek elkövetését. Májusban Szaúd-Arábiában az „al-Kaida arab-fél-
szigeti hálózata” nevû szervezet 4 fegyverese megtámadta két olaj-
cég irodaépületét, majd betörtek az Oasis nevû lakóparkba, ahol 
több tucat külföldit, többségében nyugati olajcégek alkalmazásá-
ban álló embereket ejtettek túszul. A támadásban 22-en haltak meg. 
Októberben Egyiptomban robbantásos merénylet-sorozatot hajtot-
tak végre izraeli turistákkal zsúfolt egyiptomi üdülôhelyeken. A 
merényleteknek összesen 34 halálos áldozatuk - többségük izraeli 
állampolgár – és száznál több sebesültjük volt. Izraeli feltételezés 
szerint az al-Kaida követte el a merényleteket.

Idén februárban Irakban vállalt magára az al-Kaida egy újabb me-
rényletet. Hillában egy öngyilkos merénylô robbanóanyaggal töl-
tött teherautóval egy klinikánál sorban álló emberek közé hajtott. A 
merénylet következtében 125 ember vesztette életét, 148-an pedig 
megsebesültek. Az al-Kaida iraki fônökének, Abu Muszab az-Zarká-
vinak csoportja vállalta a felelôsséget a merényletért. Májusban 
ugyancsak Irakban, Bagdadban két robbanószerekkel megrakott 
jármû egy terepjárókból álló konvojba hajtott bele a Tahrír téren. 
Huszonkét ember életét vesztette, harmincöten megsebesültek. A 
merényletet Abu Muszab az-Zarkávi iraki terrorcsoportja vállalta 
magára.
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Készültségben az európai nagyvárosok
A londoni merényletek nyomán a világ számos pontján fokozták a 
hatóságok terrorelhárító óvintézkedéseiket. Dominique de Ville-
pin francia kormányfô bejelentette, hogy Franciaországban a négy 
fokozatú skálán azonnal a második legmagasabb szintûre emelték 
a készültséget – narancsszínûrôl pirosra váltva.

A Berlin tömegközlekedéséért felelôs hatóság ugyancsak megemel-
te készültségi szintjét. Az itt alkalmazott három szint közül a máso-
dikra, sárgára váltottak, igyekezve megnyugtatni a helyi lakosságot, 
mondván, hogy csupán elôvigyázatossági intézkedésrôl van szó.

A lengyel rendôrség közölte: fokozták a biztonsági intézkedéseket 
a vasúti és az autóbusz-pályaudvarokon, repülôtereken és a varsói 
metró vonalain, a szóvivô megfogalmazása szerint „minden olyan 
helyen, amelyet lehetséges támadási célpontnak tekintünk”. Len-
gyelország Nagy-Britanniával együtt az Egyesült Államok szoros 
szövetségese Irakban.

A washingtoni metró- és autóbuszvonalakra robbanószerek felisme-
résére kiképzett kutyákkal felszerelt géppisztolyos rendôröket 
küldtek járôrözni, a városban a londoni hírek hallatán azonnal meg-
emelték a riadókészültségi szintet.

A világ vezetôi elítélik a merényleteket
Éles hangú nyilatkozatban ítélték el a G8-találkozó résztvevôi csü-
törtökön délután a londoni merényleteket. A világ hét vezetô ipari 
hatalmának és Oroszországnak az állam- és kormányfôi barbár tá-
madásnak nevezték a robbantásokat. „Az erôszak nem változtathat-
ja meg társadalmainkat, sem értékeinket.” A nyolc államférfi han-
got adott eltökéltségének, hogy szembeszállnak a terrorizmussal, 
és legyôzik azt. 

Az amerikai elnök csütörtökön megerôsítette, hogy terroristák nem 
téríthetik le a jobb és igazságosabb világért vívott harc útjáról. A 
skóciai Gleneaglesben, a G8 csúcsértekezlet helyszínén nyilatkozó 
George Bush a londoni merényletekre reagálva kijelentette: a ter-
rorizmus ellen vívott háború folytatódik. „Nem is lehetne élesebb a 
ellentét: egyfelôl itt vannak azok az emberek (a G8 résztvevôi), akik 
azon munkálkodnak, hogy csökkentsék a szegénységet, megfékez-
zék az AIDS terjedését és védjék a környezetet, míg a másik olda-
lon pedig azok állnak, akik ártatlan embereket ölnek meg” – mond-
ta Bush elnök.

A francia elnök hazája teljes együttérzésérôl biztosította Tony Blair 
brit miniszterelnököt a halálos áldozatokat is követelô csütörtöki 
londoni robbanássorozat kapcsán. Jacques Chirac hangot adott 
„iszonyatának”, és a francia nép nevében teljes együttérzésérôl biz-
tosította Nagy-Britanniát – közölte a skóciai Gleneaglesben, a G8-
csúcstalálkozó – a hét legfejlettebb ipari ország, valamint Oroszor-
szág vezetôinek találkozója – helyszínén tartózkodó Jacques Chirac 
szóvivôje.

Az Európai Unió igazságügyi biztosa a brit kormányfôhöz hason-
lóan terrortámadásnak minôsítette a robbanásokat. „Tragikus bi-
zonyságot szereztünk arról, hogy a terrorizmus ismét lecsapott 
Európa szívében, olyan országra sújtva le, amely az Európai Unió 
elnökségét adja, s egyben vendégül látja a G8 találkozó résztvevôit” 
– jelentette ki Rómában Franco Frattini. Az olasz politikus szerint 
haladéktalanul össze kell hangolni az (európai) hírszerzô és rendôri 
erôket, és megadni Nagy-Britanniának mindazt a segítséget, amely-
re most szüksége van.

Az Európai Parlament elnöke szintén terroristákat tett felelôssé a 
londoni földalatti és buszjáratok ellen intézett támadásokért. Stras-
bourgban közzétett nyilatkozatában Josep Borrell „összehangolt 
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akcióknak” nevezte a robbantásokat, számos halálos áldozatról té-
ve említést. Az EP képviselôi egyperces néma felállással adóztak a 
londoni áldozatok emlékének.

Az egység megôrzésére szólította fel a NATO-tagállamokat a terro-
rizmus leküzdése érdekében Jaap de Hoop Scheffer NATO-fôtitkár 
csütörtöki közleményében. José Manuel Barroso, az Európai Bizott-
ság elnöke pedig a demokrácia elleni támadásnak minôsítette a lon-
doni merényleteket, hozzátéve: ilyen csapás bármikor érheti bár-
melyik EU-tagországot. Mind a két politikus határozottan elítélte a 
merényleteket. Barroso hozzátette: az Európai Unió területén nem 
találhatnak semmiféle menedékre a terroristák. 

Belgiumban – amely mind az EU-nak, mind a NATO-nak székhe-
lye – Guy Verhofstadt miniszterelnök csütörtök délutánra tanács-
kozásra hívta össze az ország összes hírszerzô, illetve biztonsági 
szolgálat vezetôit, hogy értékeljék a londoni támadások nyomán 
kialakult helyzetet, s meghatározzák, hogy ennek nyomán Belgium-

nak milyen veszélyekre kell felkészülnie. Karel De Gucht külügy-
miniszter eközben egy tévényilatkozatban kérte a belgákat: a követ-
kezô 2-3 napban ne utazzanak Nagy-Britanniába.

Elítélte a London elleni terrortámadást csütörtökön a német kor-
mány nevében Joschka Fischer külügyminiszter is. A német ható-
ságok biztonsági intézkedéseket rendeltek el országszerte, elsôsor-
ban a brit érdekeltségek védelmében. A légi közlekedés Német-
ország felett zavartalan, a vasúton viszont fokozott biztonsági ter-
vet léptettek életbe, s a szükséges lépésekrôl tanácskoznak Berlin 
város biztonsági szakértôi. A londoni német nagykövetség válság-
stábot állított fel.

XVI. Benedek pápa „az emberiesség elleni barbár tetteknek” nevez-
te a londoni robbantásokat. Cormac Murphy O’Connornak, West-
minster római katolikus érsekének küldött táviratában közölte, 
hogy mélységesen elszomorították a támadásokról szóló hírek, és 
hogy imádkozni fog az áldozatok családjaiért.
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A modul szerzôje:  
Vásárhelyi Judit



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc

A modul közvetlen célja Az európai vidékfejlesztési program megismertetése, és a részvételi demokrácia gyakorlása egy e programhoz 
kapcsolódó szimulációs játék keretében

A modul tartalma Témái: 
identitás: közösség, Európa; kapcsolatok: együttmûködés; demokrácia: önkormányzás, szabályalkotás, 
érdekérvényesítés; társadalom: civil szervezetek, gazdaság, globalizáció: ökológia, nemzetközi szervezetek, 
fenntarthatóság, erôforrások
 
A magyar közigazgatás szintjei. A szubszidiaritás elve. A LEADER+ nevû európai vidékfejlesztési program 
céljai és alappillérei. Szimulációs játék: egy kistérségi akciócsoport alakítása, és egy pályázati fejlesztési 
program kidolgozása. 

Megelőző tapasztalat A helyi önkormányzatok mûködésének megismerése

Ajánlott továbbhaladási irány A részvételi demokrácia egyéb formáinak megismerése

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: önállóság, autonómia
Énhatékonyság-érzés: pozitív önértékelés, egészséges önbizalom
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: problémaazonosítás, problémamegoldás, 
szabályalkotás
Társas kompetenciák: együttmûködés, társadalmi részvétel, feladatvállalás, civil kezdeményezôkészség
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom, Földünk és környezetünk. 

Tantárgyakhoz: társadalomismeret, földrajz

Modulokhoz: A székely falutörvények (szka08_01)

Támogató rendszer Az AVOP LEADER pályázati kiírásának részletei a kormányzati portálon
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BEVEZETÔ GONDOLATOK

Éppen ezekben az években járja át újdonságként az ország kiskö-
zösségeit a modul középpontjában álló program, amely már egész 
Nyugat-Európában sikert aratott. A vidéken élô diákokhoz eljut-
hatott a híre, esetleg településük, vagy az iskola is része egy ilyen 
programnak. A városban élôknek pedig azért jó megismerkedniük 
a program mûködésével, mivel (az Európai Vidékfejlesztési Charta 
megfogalmazásában) „város és vidék közös sorson osztozik”.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Mivel a foglalkozásnak hangsúlyos része egy szimulációs játék, 
nem árt, ha a diákok rendelkeznek valamennyi gyakorlattal a drá-
majáték terén. Ugyanakkor azonban a „színészi” feladat senkire 
sem ró akkora terhet, hogy az a kevésbé gyakorlottak számára riasz-
tó legyen. 

Mivel a pályázatírónak speciális szerepe van a játéknak, a siker 
szempontjából nem teljesen mindegy, hogy ki játssza ezt a szerepet. 
Ezért az is elképzelhetô, hogy ôt felkéri a tanár, és csak a többi sze-
rep elosztása lesz véletlenszerû. Ha elég ügyes a Pályázatíró diák, 
akkor ô lehet a moderátora a záró közmeghallgatásnak is. De ezt a 
szerepet a tanár is magára vállalhatja.

Ha a megadott kártyák felhasználása mellett nem jutna mindenki-
nek szerep, a körjegyzô szerepkártya helyett – szükség szerint – 
minden polgármester mellé be lehet állítani egy-egy jegyzôt. 

A modulhoz logikusan kapcsolódó, jó kiegészítô tevékenység lehet 
annak közös végiggondolása, hogy az iskola világát tekintve milyen 

szintjei lehetnek a döntéseknek, és milyen kérdéseket melyik szin-
ten kellene eldönteni.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1  A közigazgatás, döntéshozatal és finanszírozás szintjei 
Magyarországon

P2 Idézetek a szubszidiaritás európai elvének illusztrálására
P3 Választható vitatémák

Tanulói segédletek

D1  A közigazgatás szintjei. Feladatkártyák. A lapot hét 
példányban kell sokszorosítani, és minden csoport számára 
részekre kell vágni. 

D2  A LEADER + program. Alapvetô információk. A 8 részbôl álló 
szöveges mellékletet hét példányban kell lemásolni, és  
a kiosztás elôtt részekre kell vágni. 

D3  A LEADER+ program 7 alappillére. Információs kártyák. 
Mindegyik kártyából annyi példányra van szükség, ahány 
tagja van az egyes csoportoknak. 

D4  Alakítsunk akciócsoportot! Kistérségi kártyák. A lapot minden 
tanulónak meg kell kapnia a saját szerepére való 
felkészüléshez.
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D5  Alakítsunk akciócsoportot! Szerepkártyák. Elôször minden 
kártyából egy példányra van szükség. De a második órára még 
egy sorozatot kell készíteni belôlük.

D6  Célok és az akciócsoport mûködése. Kiegészítô információk  
a sikeres tervezéshez. A lapot minden tanulónak meg kell 
kapnia a saját szerepére való felkészüléshez.

D7  Ki vagyok én? Egyéni feladatlap a szerep megformálásához.  
A lapot minden diák számára sokszorosítani kell. 
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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 A magyar közigazgatás „paternosztere”

A A tanár bemutatja, hogy milyen szintjei vannak az 
életünket érintô közigazgatási döntéseknek, és 
elmondja, hogy az Európai Unió egyik igazgatási 
alapelve a szubszidiariatás. Közösen tisztázzák  
e fogalom jelentését. 
A diákok hét csoportot alkotnak. Mindegyik meg-
kapja a közigazgatási szintek kártyáit, és az  
a feladatuk, hogy minden szinthez kapcsoljanak 
egy olyan kérdést, amelyrôl szerintük az adott 
szinten lehet a legjobban dönteni. Döntési szinten-
ként haladva, a csoportok ismertetik az ötleteiket.

10 perc

Elôzetes és új ismeretek 
összekacsolása 

Tudás alkalmazása
Adaptív gondolkodás 
Kreativitás 
Együttmûködés 

Frontális munka – 
tanári magyarázat és 
irányított beszélgetés 

Csoportmunka – 
ötletbörze 

D1 (Feladat-
kártyák)

P1 (Háttér-
információk)
P2 (Idézetek) 
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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 LEADER + program fô jellemzôi

A A tanár elmondja, hogy az EU-ban 1991 óta 
mûködik egy program, amelynek fô célja, hogy 
támogassa a vidéki térségek helyi igények szerinti 
fejlôdését. Ebbe a programba már hazánk is bekap-
csolódott. A magyar kistérségek 2007–2013 között 
évi 10 milliárd forintnyi fejlesztési támogatásra 
pályázhatnak. 
A csoportok megkapják a részekre vágott D2 
segédletet, amelynek alapján megismerkednek  
a program lényegével. Mindenki elmondja a töb-
bieknek, amit olvasott. A tanár gyors kérdéseket 
feltéve ellenôrzi, hogy megértették-e a szövegben 
szereplô gondolatokat.  

10 perc

Új ismeretek szerzése 
egy kiemelt fontosságú 
uniós programról

Nyitottság
Szövegértés 
Egymás tanítása
Együttmûködés 

Frontális munka – 
tanári elôadás

Csoportmunka – 
mozaik 

D2 (Szöveg)

II/b A LEADER + program alappillérei

A Minden csoport megkapja a program hét alap-
pillérét bemutató leírás egyikét annyi példányban, 
ahány tagja van a csoportnak. Értelmezik, majd 
megpróbálják saját szavaikkal megfogalmazni  
a lényegét. A tanár egy csomagolópapíron rögzíti  
a szóvivôk által tömören elmondott elveket.

10 perc

A program elvárásainak 
értelmezése és rögzítése

Szövegértés
Lényegkiemelés
Szövegalkotás 

Csoportmunka – 
kerekasztal 

Frontális munka – 
közös vázlatkészítés 

D3 (Információs 
kártyák)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c Alapítsunk akciócsoportot!  

A A tanár elmondja, hogy a következô órán egy 
kistérségi akciócsoport tagjaiként egy olyan 
pályázati programot fognak tervezni, amelyet be 
lehetne nyújtani a LEADER program bíráló bizott-
ságához. Ennek elôkészítéseként most létrehozzák 
az akciócsoportot. A tanár kiteszi a terem falára 
körben a D4 melléklet felnagyított kistérségi 
kártyáit. A diákok pedig szerepkártyákat (D5) 
húznak, és az információk alapján eldöntik, hogy 
melyik térséghez tartoznak. Összeállnak az egy-
egy települést képviselô kiscsoportok. 

14 perc

A szerepek kiosztása  
és a játszó csoportok 
kialakítása

Összehangolt munka 
Együttmûködés 
Szabálykövetés 

Frontális munka – 
tanári közlés

Egész csoportos 
gyakorlat –  
a szerepek felvétele 

D4 (Kistérségi 
kártyák)
D5 (Szerep-
kártyák)
D6 (Kiegészítô 
információk)

A kistérségi 
kártyák 
kinagyítva

II/d Házi feladat

A Saját szerepe mellett mindenki megkapja a D6 
információs lapot. Ezek, valamint a D7 feladatlap 
segítségével kidolgozza a saját szerepét, és felké-
szül a következô órán sorra kerülô szerepjátékra. 
Mindenki kap egy öntapadós etikettet is, amire 
majd elkészíti a névjegyét.
(Itt ér véget az elsô 45 perc.)

1 perc

A következô óra 
szerepjátékának 
elôkészítése 

Karakterérzék
Szabálykövetés 

Frontális munka – 
tanári közlés

Egyéni szerepformálás 

D6 (Kiegészítô 
információk)
D7 (Feladatlap)

Öntapadós 
etikettek  
a névjegyek 
számára

II/e A játék szereplôi 

A Az azonos településhez tartozó szereplôk kis 
csoportot alkotnak, majd sorban röviden bemutat-
koznak, miközben felragasztják a ruhájukra az 
otthon elkészített névjegyüket. 

5 perc

A játék szereplôi 
megismerkednek 
egymással

Szóbeli kommunikáció

Egész csoportos  
játék – 
bemutatkozás 

A diákok által 
elkészített 
névjegyek
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/f Tematikus viták

A A tanár kijelöl négy üléstermet, ahol különbözô 
témákat fognak majd megvitatni, és egy papíron 
kiteszi témákat (P3) a körül ülhetô nagy asztalok 
közepére. A szereplôk megbeszélik a kis csoport-
jaikban, hogy melyik vitában akarják képviseltetni 
magukat, és annál az asztalnál foglalnak helyet.  
A pályázatíró hol egyik, hol másik csoport 
munkáját figyeli.
A csoportok feladata az, hogy a közös érdekekkel 
összhangban álló, mindenki által elfogadható 
ötleteket dolgozzon ki a pályázat számára. A javas-
latokat egy-egy csomagolópapíron rögzítik. 
A vitacsoportok képviselôi ismertetik a javaslatai-
kat a többiekkel. 

25 perc

Kistérségi fejlesztési 
ötletek kidolgozása  
a keretjátéknak és az 
egyéni szerepeknek 
megfelelô módon 

Kreativitás
Vitakészség
Érdekképviselet
Kompromisszumkötés
Együttmûködés 

Egész csoportos 
gyakorlat – 
feladatválasztás

Drámajáték – 
ötletbörze és 
érdekegyeztetés  
a szerepek szerint

Frontális munka – 
szóforgó és korrigáló 
értékelés 

Csomagolópapírok
Vastag filctollak
Ragasztógyurma 

P3 (Vitatémák)

II/g A jövendô együttmûködések hálója 

A Minden szereplônek három kapcsolatképzô 
pontja van. Ennek megfelelôen a saját kártyáját 
összeköti annak a másik három szereplônek  
a kártyájával, akivel szerepének megfelelôen  
a legjobb kapcsolatot kellene kialakítania annak 
érdekében, hogy a most megtervezett program jól 
mûködjön. 

5 perc

A siker kapcsolati 
feltételeinek 
átgondolása

Együttmûködés 

Egész csoportos 
gyakorlat –  
kapcsolati háló 
alkotása 

A szerepkártyák 
(D5) egy nagy 
csomagolópapírra 
felragasztva
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B Alternatív feladat:
A Pályázatíró ezalatt – a csomagolópapírokon 
szereplô javaslatok alapján – összegzi a kistérség 
akcióprogramjának fô elemeit.

5 perc

A megszületett 
javaslatok összesítése

Szintézisalkotás 

Egyéni munka –  
a rendszerezés 

A falra felkerült 
poszterek 

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Közmeghallgatás 

A A pályázatíró felolvassa az akcióprogramot. A részt-
vevôk pedig – most már mint a helyi lakosság 
képviselôi – véleményt mondanak a programról 
abból a szempontból, hogy melyik rész szolgálja 
leginkább a köz javát, és hol vetôdik fel az a 
gyanú, hogy megvalósulása döntôen egyéni 
érdekek szolgálatában áll. 

10 perc

A játék során elkészült 
akcióterv értékelése 

Kritikai gondolkodás
Véleményalkotás
Szóbeli kommunikáció 

Egész csoportos  
játék –  
települési vita 
szimulálása
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 A közigazgatás, döntéshozatal és finanszírozás szintjei: 

Európai Közösség
Magyarország – a nemzetállam
7 régió
19 megye
Kb. 200 többcélú térség
Kb. 3200 települési önkormányzat

P2 Idézetek 

A szubszidiaritás európai elvének illusztrálására

„Senki három forint érô dologért székre ne menjen perleni, sem 
jobbágy is ura eleibe, hanem itt az falu elôtt indíttassék meg minden 
dolog elsôbben”, s csak azt a dolgot utalják feljebbvitelre, „akik arra 
valók lesznek”.

Az udvarhelyszéki Szentmihály falutörvénye, 1663.

„..mindazt, amit az egyes személyek saját erejükbôl és képességeik 
révén meg tudnak valósítani, azt hatáskörükbôl kivenni és a közös-
ségekre bízni tilos, éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacso-
nyabb szinten szervezôdött közösség képes végrehajtani és ellátni, 
nagyobb és magasabb szinten szervezôdött társulásra áthárítani 
jogszerûtlenség és egyúttal súlyos bûn, a társadalom helyes rendjé-
nek felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél 
és benne rejlô erejénél fogva segíteni, szubszidiálni köteles a társa-
dalmi egész egyes részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania 
vagy bekebeleznie azokat.” 

XI. Pius pápa  „Quadragesmo Anno” kezdetû enciklikája, 1939.
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P3 Választható vitatémák

Az alábbi témákat fel kell írni egy-egy nagyobb papírra, és a négy 
lapot meghajtva, álló formában kell odatenni a négy tárgyalóasztal 
egyikének a közepére.
a) A gazdasági lehetôségek fejlesztése
b) A kulturális kínálat fejlesztése
c) A táj és környezet védelme 
d) A szociális problémák kezelése
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A modul szerzôje:  
Földes Petra



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 3 x 45 perc

A modul közvetlen célja Különbözô konkrét esetek elemzése révén elôsegíteni, hogy a tanulók képesek legyenek a diszkriminatív 
helyzetek felismerésére, és megismertetni velük az egyenlô bánásmódot elôíró 2003. évi törvény lényegét. 

A modul tartalma Témái:
identitás: család, közösség, viselkedés, kapcsolatok: felelôsség, segítségnyújtás; demokrácia: 
érdekérvényesítés, véleménynyilvánítás, társadalmi részvétel, társadalom: esélyegyenlôtlenség, kisebbség, 
iskola, szociális problémák, intézmények, civil szervezetek; konfliktus: másság, elôítélet, diszkrimináció, 
rasszizmus, verbális bántalmazás, érzelmi bántalmazás; erkölcs és jog: normák, törvények, döntés

A diszkrimináció, az egyenlô bánásmód és az esélyegyenlôség fogalma. Az egyenlô bánásmód elvének 
sérelme. Konkrét diszkriminációs esetek elemzése – a jogsérelmet elszenvedô és elkövetô személyek azono-
sítása. A jogvédelem eszközei. A tolerancia és a törvény szerepe az esélyegyenlôség megteremtésében. 

Megelőző tapasztalat A diszkrimináció valamilyen helyben megtapasztalt konkrét esete

Ajánlott továbbhaladási irány A társadalmi szolidaritás különbözô formáiban megismerése

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: érzelmek tudatossága, önállóság
Önszabályozás: felelôsségvállalás, tolerancia
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek, információkezelés, problémaazonosítás, kritikai 
gondolkodás, szabálykövetés
Társas kompetenciák: konfliktuskezelés, együttmûködés, szolidaritás, civil kezdeményezôkészség
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: társadalomismeret

Modulokhoz: Hátrányos helyzetben (szka208_30), Csak a törvény a tiszta beszéd (szka210_46); Vigyázó 
szemetek Párizsra vessétek! (szka210_35)

Támogató rendszer Az Egyenlô bánásmód törvény (2003/CXXV. Tv.) szövege, 
www.egyenlobanasmod.hu honlap Jogesetek menüpontja, 
www.romapage.hu 
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul célja bemutatni, hogyan igyekszik a jogrend támogatni és 
segíteni a társadalmi együttélés alapvetô normáinak betartását. Az 
Egyenlô bánásmód törvény fogalmi keretei alkalmasak arra, hogy 
a diszkriminációról való gondolkodáshoz is stabil és védett keretet 
teremtsenek; így a tananyag funkciója kettôs. Egyrészt új ismere-
teket dolgoz fel, másrészt a törvényi szándék és egyes konkrét ese-
tek megoldásának megvitatása kapcsán hozzásegít a diszkriminá-
cióról való gondolkodás árnyaltabbá és felelôsségteljesebbé válásá-
hoz. A diszkriminációról és a törvényrôl általában is szó esik, de 
ezeken az órákon koncentráltan a romákkal kapcsolatos diszkrimi-
nációval foglalkozunk. A modul a társadalom számára nagyon fon-
tos témát érint, amellyel kapcsolatban a közösségekben általában 
kevés ismeret, ám sok indulat van jelen. Nagyon lényeges, hogy si-
kerüljön a témáról indulatmentesen, tárgyilagosan beszélgetni. A 
foglalkozáson ezúttal a jogi megoldás lehetôségein van a hang-
súly.

Az Egyenlô bánásmód törvényrôl szerzett ismeretek „hagyomá-
nyos” formában is értékelhetôk, de a téma kiváló lehetôséget nyújt 
más értékelési módokhoz is. Jól alkalmazható például az esetelemzô 
esszé, melyhez mindig található alapanyag a sajtóban vagy az inter-
neten. A www.egyenlobanasmod.hu honlapon folyamatosan jelen-
nek meg aktuális esetek.  Ha a modul nem kapcsolódik közvetlenül 
más programokhoz, a lezárás elégséges módja a foglalkozás végén 
lebonyolított beszélgetés.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1  Kalauz a faji diszkrimináció felismeréséhez és kiküszöböléséhez 
(részletek)

P2  Háttér információk az Összetartó Társadalom program 
honlapjáról

P3  Szómagyarázat. A diszkrimináció fogalma
P4  Felolvasásra szánt szöveg, a 2003. évi CXXV. Törvény 

bevezetôje
P5 Háttér-információk. A „tesztelés” mint a jogvédelem eszköze
P6 Háttér-információk a jog alkalmazásáról 
P7 Útravaló 

Tanulói segédletek

D1  Kínos esetek. Nyolcféle esetleírás. A leírásokból összesen 
annyi példányra van szükség, amennyi az osztály tanulóinak 
létszáma. 

D2  Az egyenlô bánásmód sérelme. Részlet a jogszabályból. Hatféle 
szöveg és feladat. A lapokat összesen annyi példányban kell 
sokszorosítani, amennyi az osztály létszáma. 

D3  Tetten ért diszkrimináció. Ötféle helyzetgyakorlat. Mindegyik 
történetet annyi példányban kell lemásolni, ahány tagja van az 
azzal foglalkozó csoportnak.
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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 Kínos esetek

A A tanár mindenkinek ad egyet a D1 melléklet 
esetleírásai közül. A tanulók elolvassák a saját 
szövegüket, majd az azonos lapot birtokolók 
kiscsoportokat alkotnak. Meghatározzák, hogy 
milyen probléma áll az esetük középpontjában. 
Ezután minden csoport egyik tagja felolvassa az 
esetet, és a csoport egy másik tagja valaki más 
meghatározza a helyzetben rejlô problémát.  
Végül megállapítják, hogy mi a közös az 
elhangzott történetekben (mindegyik történet 
fôszereplôje diszkrimináció áldozata).
 A diákok állapítsák meg, hogy mi a közös a fel-
olvasott történetekben!  Valamennyi történet 
diszkriminációs esetekrôl szól. A diszkrimináció 
oka különbözô (etnikum, nem, életkor, 
fogyatékosság). 

15 perc 

A modul témájának 
bevezetése konkrét 
eseteken keresztül

Reflexió
Elemzés
Általánosítás 
Együttmûködés 
Összefüggések 
felismerése 
Fogalom tisztázása

Egyéni munka – 
olvasás 

Csoportmunka – 
szövegértelmezés

Frontális munka – 
csoportos szóforgó és 
irányított beszélgetés 

D1 (Esteleírások) P1-P2 (Háttér-
olvasmányok) 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/b A diszkrimináció fogalma

A A megismert esetek és a beszélgetés alapján  
a diákok megpróbálják meghatározni a diszkri-
mináció fogalmát. A tanár egy nagy csomagoló-
papíron jegyzi a definíció felmerülô elemeit,  
s ezekbôl végül megkísérelnek egy-két össze-
függô mondatot alkotni. 

5 perc

A fogalom 
jelentéstartományának 
feltárása 

Logikus gondolkodás
Rendszerlátás 

Frontális munka – 
közös definícióalkotás 

P3 (Szó-
magyarázat)

Csomagolópapír
Vastag filctoll
Ragasztógyurma 

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Az egyenlô bánásmód és az esélyegyenlôség fogalma

A A tanár elmondja, hogy 2003-ban a magyar ország-
gyûlés törvényt alkotott az egyenlô bánásmódról 
és az esélyegyenlôség elômozdításáról. Felolvassa 
e törvény bevezetôjét. Az elôzôekben kialakult  
8 kis csoport egyik fele az egyenlô bánásmód,  
a másik pedig az esélyegyenlôség fogalmához 
készít rövid magyarázatot. 
Az azonos fogalmat elemzô 4-4 csoport összeül,  
és megpróbál közös definíciót alkotni, amit a szó-
vivôk ismeretnek az osztály másik felével.

15 perc

A jogszabály két 
központi fogalmának 
elemzése

Logikus gondolkodás
Szociális érzékenység 
Együttmûködés 
Írásbeli szövegalkotás

Frontális munka – 
tanári magyarázat

Csoportmunka – 
kerekasztal 

Papír, írószer P4 (Szöveg)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Az egyenlô bánásmód sérelme

A Minden tanuló húz egyet a D2 melléklet hatféle 
lapja közül. Az azonos lapot húzók csoportot 
alkotnak. Átolvassák a szövegüket, és megbeszélik, 
ha valaki nem ért valamilyen kifejezést. Amit saját 
maguk nem tudtak megmagyarázni, azt jelzik  
a tanárnak, és az osztály közösen értelmezi. 
(Itt ér véget az elsô 45 perc.)

10 perc

A házi feladat pontos 
megértésének 
elôsegítése 

Szövegértés
Kérdezni tudás
Mások tanítása

Csoportmunka – 
szövegértelmezés  
és egymás tanítása

D2 (Szöveg  
és feladat)

II/c Önálló kutatómunka (Házi feladat)

A Minden tanuló a saját lapjának megfelelô  
példákat gyûjt, amit a csoport a következô óra 
megkezdése elôtt egy nagy csomagolópapírra  
írva rendszerez. 

45 perc

Konkrét példák 
kapcsolás a jogszabályi 
elôírásokhoz

Egyéni gyûjtômunka

Csoportos 
rendszerezés 

D2 (Szöveg  
és feladat)

Csomagolópapír
Vastag filctollak

II/d A példatárak bemutatása

A A csoportok kiteszik a falra a poszterüket, és  
a szóvivôk ismertetik a feladatuk tartalmát, és 
azokat a példákat, amiket gyûjtöttek. A többiek 
kérdéseket tesznek fel, ha valami nem világos  
a számuk, majd a hallgatóság egy önként 
jelentkezô tagja általánosítja, hogy mit is jelent az 
adott jogsérelem, illetve a pozitív diszkrimináció 
fogalma.

10 perc

A jog tartalmának 
megértése példákon 
keresztül

Analógiás gondolkodás
Általánosító képesség
Szóbeli kifejezôkészség 

Frontális munka – 
csoportbemutatók 

A diákok által 
készített poszterek 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/e Tetten ért diszkrimináció

A A tanulók öt új csoportot alkotnak. Mindegyik kap 
egy történetet (D3), annyi példányban, ahány 
tagja van a csoportnak. A diákok ezt egyénileg 
elolvassák, majd felkészítik csoportjuk egyik tagját 
arra, hogy a történetet a sértett nevében, egyes 
szám elsô személyben mondja el az osztály elôtt. 
A hallgatóság tagjainak az a feladata, hogy 
megállapítsák, milyen jogsérelmet szenvedett el  
az illetô, és ki követte el a törvénytelenséget.

15 perc

A megszerzett tudás 
konkrét helyzetekre 
való alkalmazása

Szövegértés
Együttmûködés
Empátia
Megjelenítô erô
Elemzôkészség 

Egyéni munka – 
szövegértelmezés 

Csoportmunka – 
szereplô felkészítése 

Frontális munka – 
jelenetek bemutatása 
és elemzése

D3 (Történetek)

II/f A „tesztelés” mint a jogvédelem eszköze

A A tanár elmondja, hogy jogvédô szervezetek gyak-
ran élnek azzal az eszközzel, hogy megpróbálják 
rajtakapni a szolgáltatókat, illetve a munkaadókat 
a diszkriminatív viselkedésen. 
A csoportok azt a feladatot kapják, hogy találjanak 
ki a P5 mellékletben szereplôkhöz hasonló 
helyzeteteket, amelyek alkalmasak az ilyen fajta 
„tesztelésre”. A szóvivôk ismertetik a csoportban 
felmerült ötleteket. A tanár a P6 mellékletre építve 
elmondja, hogy sajnos még a leleplezett diszkrimi-
náció ellen is nehéz fellépni. 

10 perc

A jogvédô magatartás 
gondolati támogatása

Kritikai gondolkodás
Empátia 
Kreativitás 
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
ötletbörze 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

Papír, írószer P5 (Háttér-
információk)

P6 (Háttér-
információk)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Toleranciával és törvénnyel 

A A diákok körbe ülnek. A tanár megemlíti, hogy 
számos olyan dolog van, ami jogi úton nem 
rendezhetô. Egymás elfogadását, az egymás iránti 
toleranciát, például nem lehet törvénybe iktatni.  
A tanulók megbeszélik, hogy milyen szerepe van  
a toleranciának, és milyen a jognak a társadalmi 
esélyegyenlôség megteremtésében. 

9 perc

A foglalkozás 
alapgondolatainak 
összegzése 

Összefüggéslátás
Tolerancia 
Felelôsségérzet 

Frontális munka – 
beszélgetô kör 

III/b Útravaló

A A tanár – mielôtt a diákok elhagyják az osztályt – 
elgondolkodtató útravalóként mindenkinek ad  
egy kis cédulát a P7 idézettel.

1 perc

Egy szemléletformáló 
gondolat megosztása

Szociális érzékenység 

Frontális munka – 
tanári üzenet

P7 (Útravaló)

B Az óra lezárásaként a tanár kivetíti a P7 idézetet, 
elmondva a diákoknak, hogy az a házrombolási 
történetben megismert németkéri polgármester 
ajtaján volt olvasható.

1 perc

Egy szemléletformáló 
gondolat megosztása

Szociális érzékenység

Frontális munka – 
tanári üzenet

P7 (Útravaló)
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1  Kalauz a faji diszkrimináció felismeréséhez  

és kiküszöböléséhez (részletek)

Mi a diszkrimináció? 

A faji, bôrszín szerinti vagy etnikai származáson alapuló hátrányos 
megkülönböztetés („faji megkülönböztetés”, „diszkrimináció”) majd-
nem mindig az emberi jogok megsértésével jár. A faji diszkrimi-
náció megszüntetését szabályozó legfontosabb nemzetközi doku-
mentum, a Faji Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kikü-
szöbölésérôl szóló Nemzetközi Egyezmény (ICERD) megfogalma-
zása szerint: „a ‘faji megkülönböztetés’ kifejezés minden olyan kü-
lönbségtételt, kizárást, megszorítást vagy elônyben részesítést je-
lent, amelynek alapja a faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi vagy 
etnikai származás, és amelynek célja vagy eredménye politikai, gaz-
dasági, társadalmi, kulturális téren vagy a közélet bármely más 
terén az emberi jogok és alapvetô szabadságjogok elismerésének, 
egyenrangú élvezetének vagy gyakorlásának megsemmisítése vagy 
csorbítása.”

Az egyenlô bánásmód elvéhez elengedhetetlen a faji, etnikai és 
nemzeti kisebbségek törvény elôtti egyenlôséghez való joga, illetve 
a törvény által biztosított azonos fokú védelemhez való jog. A nem-
zetközi jog tiltja a faji diszkriminációt többek között az oktatás, 
egészségügy, lakhatás, munkaügy, illetve a közjavakhoz és közszol-
gáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása területén. Az állam-
nak kötelessége megelôzni, büntetni, és hatékony jogorvoslatot 
nyújtani a faji megkülönböztetéssel szemben.

(…)
Az esetek elenyészô számában a diszkrimináció nem törvényelle-
nes. A közvetlen diszkrimináció esetében kivételt képez az ún. 
„valódi és döntô foglalkoztatási követelmény”. Nem feltétlenül tör-
vényellenes az a megszorítás, hogy rabbinak csak zsidó vallású je-
lentkezô pályázhat, vagy a roma fiatalokkal foglalkozó szakember 
roma származású legyen.

Ehhez hasonlóan, különleges esetekben a törvény engedélyezi a 
közvetett megkülönböztetést. Amennyiben a panasztevô azt állítja, 
hogy egy gyakorlat egy faji vagy etnikai csoport tagjait aránytalanul 
megkülönbözteti, a felelôs személynek kötelessége bebizonyítani, 
hogy a szóban forgó tevékenység „jogszerû és a követelmény ará-
nyos”. Erre jó példa lehet egy olyan építkezés, ahol minden munkás-
nak védôsisakot kell viselnie. Ez az elôírás közvetett módon disz-
kriminálja azokat, akiknek tilos a fejüket ilyen módon befedni. A 
munkáltatónak ez esetben meg kell próbálnia bebizonyítani, hogy 
az elôírás jogszerû célja a fent említett helyzetben a munkások biz-
tonságának biztosítása, hogy a szabályozás mértéke arányban áll a 
feladat veszélyességével, és a védôsisak viselése valódi és döntô 
követelmény a munkavédelmi elôírások szerint.

A legtöbben tudjuk, mirôl ismerszik meg az egyértelmû diszkrimi-
natív helyzet. Sajnos, manapság Európában túlságosan gyakran va-
gyunk tanúi ilyen helyzeteknek. Volt már, hogy téged, vagy valame-
lyik ismerôsödet nem szolgálták ki egy szórakozóhelyen vagy ét-
teremben, mert a pincér vagy a tulajdonos azt mondta, hogy „cigá-
nyoknak” nincs kiszolgálás? Ismersz olyat, aki azért nem kapott 
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munkát, lakást vagy azért nem kezelte az orvos, mert roma? Láttál 
már „romákat” vagy „cigányokat” kitiltó feliratot valahol? Ezek 
mind egyértelmû diszkriminációs helyzetek. Az ERRC ezekben az 
esetekben a diszkrimináció bizonyítására felhasználja a romák ki-
tiltását célzó dokumentumot vagy kiírást, továbbá a hátrányos meg-
különböztetésnél jelen lévô szem- vagy fültanúk körültekintô és 
részletes tanúvallomását.

A közvetlen megkülönböztetés másik kategóriájába tartozik, ami-
kor a „roma” vagy „cigány” megnevezés nem hangzik el, de ennek 
ellenére be lehet bizonyítani, hogy diszkrimináció történt. Nagyon 
gyakori például, hogy éttermek és szórakozóhelyek nem engednek 
be romákat és más sötétbôrû személyeket azzal az indokkal, hogy 
nincs „klubtagsági igazolványuk”, vagy azt mondják, hogy zárt-
körû a rendezvény. Ehhez hasonló, amikor az álláshirdetésre jelent-
kezô romáknak telefonon azt mondják, hogy menjenek be felvé-
teli beszélgetésre, ám amikor megérkeznek, s a munkáltató látja, 
hogy romák, rögtön kiderül, hogy nincs is szabad állás, vagy éppen 
most töltötték be.

Hogyan lehet bizonyítani, hogy ezekben az esetekben diszkrimi-
náció történt? Néhány kelet- és közép-európai szervezet újabban 
sikeresen alkalmazza a „tesztelés” nevû eljárást. A tesztelés abból 
áll, hogy romákból és nem romákból álló párokat – akik azonban 
öltözék, képzettség stb. tekintetében igen hasonlóak – elküldenek 
jelentkezni az állás- és lakáshirdetésre, illetve éttermekbe és szóra-
kozóhelyekre, ahol fennáll a gyanú, hogy gyakori a hátrányos meg-
különböztetés. Amennyiben a nem roma pár más elbánásban része-
sül, mint a roma – például a nem romákat beengedik a diszkóba, 
míg a romákat megkérik, hogy mutassák fel a tagsági igazolványu-
kat, majd ezt követôen nem engedik be ôket –; ez esetben az összes 
„tesztelô” részletes és körültekintô vallomását rögzíteni kell. A vallo-
más a diszkriminatív cselekedet bizonyítékául szolgál, és a legtöbb 

országban a bírósági eljárás során is hasznosítható. A tesztelésrôl 
további információ található az ERRC honlapján, a http://errc.org/
rr_nr3_2000/legal_defence.shtml címen, illetve az ERRC irodáiban.
(…)

Hogyan tudok harcolni a faji megkülönböztetés ellen?

A diszkrimináció áldozatainak megsegítésére több eszközt is rendel-
kezésünkre áll. Többek között:
•  Az adott ország antidiszkriminációs törvényei; 
•  További törvények, melyek nem kifejezetten a diszkriminációval 

kapcsolatosak, de fel lehet ôket használni diszkriminációs ügyek-
ben, mint például a személyek méltóságát védô törvények; 

•  Nemzetközi jogi törvények, mint például: 
–  A Faji Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kiküszö-

bölésérôl Szóló Nemzetközi Egyezmény (ICERD), és különösen 
a dokumentum 14. cikke, amely megengedi, hogy a Faji Diszkri-
mináció Elleni Bizottság átvegyen és megvizsgáljon egyénektôl 
vagy egyének csoportjától eredô – az Egyezményben lefek-
tetett valamely jog megsértésére vonatkozó – közléseket; 

–  Az Emberi Jogokról és Alapvetô Szabadságokról Szóló Európai 
Egyezmény (ECHR): a dokumentum 14. cikke tiltja a diszkrimi-
nációt az egyezményben biztosított jogokra nézve. Az egyez-
ményt kiegészítô 12. Jegyzôkönyv, amelyet 2000-ben bocsátot-
tak aláírásra, ezen kívül kibôvíti a megkülönböztetés tilalmának 
elvét a törvénybe foglalt bármely jog vonatkozásában, és akkor 
fog hatályba lépni, amikor azt az Európa Tanács tíz tagországa 
ratifikálja. Az aktivistáknak fontos feladata, hogy nyomást gya-
koroljanak a kormányra, hogy mielôbb ratifikálják a 12. Jegyzô-
könyvet. 

–  Az Európai Unió Faji Egyenlôségrôl Szóló Irányelve: Az irány-
elv elôírja, hogy minden tagállam fogadjon el széleskörû anti-
diszkriminációs törvényt, és hozzon létre hatékony végrehajtó 
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szerveket. Ezen rendelkezés az Európai Unió törvénykezésé-
nek részét képezi, így mind a tagállamok, mind pedig a tagje-
löltek be kell tartsák. Az aktivistáknak igyekezni kell bebiztosí-
tani, hogy az állam valóban végrehajtja a szükséges törvénymó-
dosításokat annak érdekében, hogy megfeleljen a fentieknek. 

Az ERRC a különbözô tevékenységein keresztül küzd a romák disz-
kriminációja ellen, például:
•  A romák emberjogi helyzetével kapcsolatos információkat tesz 

közzé; 
•  Roma érdekképviseletet lát el nemzetközi szinten; 
•  Emberjogi oktatási programok keretében képzi romákat, hogy 

saját érdekeiket hatékonyban tudják képviselni; 
•  Hazai és nemzetközi bíróságra viszi a diszkrimináció roma áldoza-

tainak és egyéb emberjogi túlkapásokat elszenvedôknek az ügyét. 
(…)

Európai Roma Jogok Központja (ERRC)
http://www.romacentrum.hu/emberjog/ungdiscout.htm

P2 Háttér-információk

A Program ÖT sajtóközleménye
Tizenhat vidéki munkaadóból kilenc minden további nélkül alkal-
mazna romákat?

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda (NEKI) szerint a Fô-
városi Munkaügyi Központok kirendeltségein is gyakran kérik a 
munkaadók, hogy romát ne közvetítsenek ki

A Program 51 által végzett gyors, nem reprezentatív felmérés ered-
ménye szerint 30 munkaadóból 17 mutatott elfogadó attitûdöt a 
roma jelentkezôkkel szemben, öten közömbösen, négyen kifogá-

sokat keresve, négyen pedig egyértelmû elutasítással reagáltak a 
roma érdeklôdôk megkeresésére. Az elfogadó attitûd azonban nem 
jelenti azt, hogy a munkaadók „éles” szituációban is elfogadnák a 
roma jelölteket, hiszen a rejtôzködô elôítélet megléte, a politikai 
korrektség, vagy a várható perek miatt sokan nem nyíltan utasí-
tanak el, hanem más kifogást keresnek. Önmagában elgondolkod-
tató az is, hogy a megkeresett munkaadók közül a kérdésen (már, 
hogy a potenciális munkavállaló roma származású és ennek elle-
nére is megfelelhet-e) senki nem lepôdött meg, pedig a „baj-e, hogy 
magyar vagyok?” kérdésen valószínûleg sokan megütköznének.

Ha telefonon még nem is, a személyes találkozásnál már betelt az a 
munkahely, amelyre késôbb továbbra is keresnek embereket – ta-
pasztalják nem ritkán az állást keresô romák. Hogy mennyien, azt 
megbecsülni is nehéz. Bár az alkotmány és több törvény tiltja Ma-
gyarországon a hátrányos megkülönböztetést, a munkaerô-piaci 
diszkriminációt rendkívül nehéz bizonyítani, noha a Munka Tör-
vénykönyvének 2000-es módosítása, valamint az Egyenlô Bánás-
módról és az Esélyegyenlôség Elômozdításáról szóló törvény alap-
ján fordított a bizonyítási teher. Mivel az állásinterjúk általában 
tanúk nélkül, kettesben történnek, és a legritkább esetben derül ki, 
hogy mi a valódi oka a felvételi kérelmek elutasításának.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda (NEKI) teszteléses 
eljárással próbálja bizonyítani a munkahelyi megkülönböztetést. A 
módszer lényege, hogy a bepanaszolt cég álláshirdetésére hasonló 
adottságú kiképzett roma és nem roma tesztelôk is jelentkeznek, és 
ha a romát elküldik, míg a nem roma próbálkozót alkalmaznák, 
bizonyított a diszkrimináció. Az esetleges bírósági tárgyaláson a 
tesztelôk tanúként nyilatkoznak a velük történtekrôl. 
(…)

http://www.program5.hu/files/0002507484.doc
2005. március 30.

1 A kutatást a Fact és a Szociográf Intézetek végezték el.



TANÁRI TOLERANCIÁVAL ÉS TÖRVÉNNYEL – 10. ÉVFOLYAM  635

P3 Szómagyarázat 

A diszkrimináció fogalma: a hátrányos megkülönböztetés (latin 
eredetû szóval diszkrimináció) egyes személyek vagy embercsopor-
tok politikai, etnikai, nemi, vallási vagy egyéb szempontból történô 
hátrányos kezelése. (Nem tartozik e fogalom alá az újabban elter-
jedt „pozitív diszkrimináció” fogalma, amely éppen ellenkezôleg, 
bizonyos személyek vagy csoportok kiemelt támogatását jelenti.) A 
hátrányos megkülönböztetést minden polgári demokratikus állam 
alkotmánya tiltja.

P4 Felolvasásra szánt szöveg

2003. évi CXXV. törvény
az egyenlô bánásmódról és az esélyegyenlôség elômozdításáról

Bevezetô
A törvény az egyenlô bánásmód követelményével kapcsolatban ar-
ra törekszik, hogy a jogrendszer egésze tekintetében, általános jel-
leggel határozza meg az egyenlô bánásmód jogosultjait, kötelezette-
it, valamint az egyenlô bánásmód követelményének tartalmát. A 
törvény emellett biztosítja azt is, hogy a jogsérelmet szenvedett sze-
mélyek minden esetben megfelelô közigazgatási jogi eljárás igény-
bevételével léphessenek fel a jogsértôkkel szemben.

Az Országgyûlés
elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlô méltóságú sze-
mélyként élhessen,
azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosít-
son a hátrányos megkülönböztetést elszenvedôk számára,
kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlôség elômozdítása elsôsor-
ban állami kötelezettség,

tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére, 70/A. §-ára, vala-
mint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai 
közösségi jog vívmányaira a következô törvényt alkotja (…)

7. § (1) Az egyenlô bánásmód követelményének megsértését jelenti 
– különösen a III. fejezetben meghatározottak szerint – a közvetlen 
hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböz-
tetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az 
ezekre adott utasítás.
(2) Nem sérti az egyenlô bánásmód követelményét az a 8. §-ban 
felsorolt tulajdonságon alapuló magatartás, intézkedés, feltétel, mu-
lasztás, utasítás vagy gyakorlat (a továbbiakban együtt: rendelkezés), 
amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal köz-
vetlenül összefüggô, ésszerû indoka van.

P5 Háttér-információk

„Tesztelés” mint a jogvédelem eszköze

Április eleje óta három alkalommal tett tanúbizonyságot egy pan-
ziótulajdonos arról, hogy romák nem szállhatnak meg nála. Pechére 
elôször az Esélyegyenlôségi Kormányhivatal munkatársát utasítot-
ta el, majd az esetet követôen a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Jogvédô Iroda (NEKI) által odaküldött tesztelôk közül a romákat. A 
tesztelôk között volt munkatársunk is. 

A jogvédô szervezet egy roma és egy nem roma párt bízott meg an-
nak kiderítésére, hogy a panzió tulajdonosa valóban alkalmaz-e 
hátrányos megkülönböztetést a roma vendégekkel szemben. Azt is 
fontos volt tudni, hogy egyszeri alkalomról vagy pedig gyakorlatról 
van-e szó.
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Elsô telefonbeszélgetés
A Romaweb munkatársával 

Panziós: Igen, természetesen vannak szobáink, szívesen látjuk 
önöket.
Romaweb: Nagyszerû, akkor egy árajánlatot szeretnék kérni faxon 
(É) Esélyegyenlôségi Kormányhivatal, Romaweb Szerkesztôség...
P: Bocsásson meg, hogy megkérdezem, de kisebbséghez tartozók is 
lesznek a társaságban?
R: Természetesen. Kollégáim fele kisebbségi származású.
P: Ebben az esetben sajnos nem tudunk önöknek szállást bizto-
sítani.
R: Mi...?
P: Jól hallotta. Cigányokat nem áll módunkban fogadni.

Második telefonbeszélgetés
A tesztelôkkel a tréningrôl

Tesztelô: Köszönöm, megkaptuk az árajánlatot, de nem derült ki, 
hogy van-e szabad helyük az általunk megjelölt idôpontra.
P: Igen, van hely. Szeretném megkérdezni, hogy milyen nemzeti-
ségû vendégek fognak érkezni.
T: Magyarok, nem külföldiek.
P: Nem ezt kérdeztem, az érdekelne, hogy lesznek-e köztük kisebb-
ségiek. Érti, ugye, cigányok?
T: Nem, romák nem.
P: Csak azért, mert nemrég megkerestek minket, hogy legalább 15 
romának tudnánk-e helyet biztosítani valami konferencia idejére. 
Szóval errôl, ugye, nincs szó?
T: Nem, errôl szó sincs. Akkor jól értem, hogy van hely arra az 
idôpontra? 
P: Igen, van. 

„Nem jutottunk beljebb” 
1. Belépéskor köszönt-e Önnek a kiszolgáló személyzet? 
Roma tesztelô válasza: Nem köszönt. 
Nem roma tesztelô válasza: Ön után. 

2. Kellett-e várakoznia a kiszolgálás elôtt? 
Roma: Igen, kb. 30 percet. 
Nem roma: Igen, kb. 2 percet. 

3. Amennyiben várakoznia kellett, mi volt ennek az oka? 
Roma: A recepciós más munkával volt elfoglalva. 
Nem roma: Más vendégek voltak elôttünk. 

4. Hogy reagált a recepciós, miután a pulthoz lépett? 
Roma: A bejárati ajtónál beszélgettünk, nem jutottunk beljebb. 
Nem roma: Segítôkészen érdeklôdött, miben segíthet. 

6. Mit mondott azzal kapcsolatban, hogy május közepén több fô 
részére szeretnének árajánlatot kapni, illetve szobát foglalni? 
Roma: Nincs már szobájuk arra az idôszakra, szeptemberig telt ház 
van. 
Nem roma: Van szabad helyük, ad árajánlatot is. 

P6 Háttér-információk

A Fôvárosi Munkaügyi Bíróság elnökhelyettese, dr. Suba Ildikó 
mindössze két, másodfokot megjárt etnikai alapú munkahelyi kire-
kesztéssel találkozott. „Szép lenne, ha csak ennyi megalázó eset tör-
ténne. Talán most, hogy életbe lépett az új jogszabály, egyre többen 
perelnek majd. Nem lesz könnyû dolguk – különösen, ha tanú 
sincs –, hiszen a legritkább esetben fordul elô, hogy az alperes elis-
meri, hogy a jelentkezô származása volt a kizáró ok. Valóban az ô 
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döntési jogkörébe tartozik, hogy kivel dolgoztat, ezen nehéz túl-
lépni. Hivatkozhat például arra, hogy van roma munkása – ez isme-
rôs érv. Mint ahogy alvállalkozóknál az is, hogy nem ôk az elôítéle-
tesek, hanem a megbízóik, akik nem adják oda a munkát olyannak, 
aki cigányokat közvetít ki” – mondta lapunknak. „Noha a bírság 
felsô összeghatára hatmillió forint, eddig legfeljebb néhány száz ez-
res ítélet született, ami szintén bizonytalanságra utalhat. A bírósá-
goknak nem szokásuk milliókkal dobálózni – tájékoztatott Suba  
Ildikó. – Jelentôs kártérítést jellemzôen súlyos egészségkárosodás-
nál ítélnek meg. Ráadásul egy diszkriminációs helyzetben másról 
nem is nagyon lehet szó, mint nem vagyoni kárról, hiszen milyen 
veszteségre lehet hivatkozni ott, ahol a munkaviszony létre sem 
jött? Legfeljebb az útiköltségre és néhány havi kiesett bérre.” 

P7 Útravaló

Az alábbi idézet, amely J. N. Keynes-tôl származik, Németkér pol-
gármesterének ajtaján volt olvasható 2002-ben, a 48/3d melléklet-
ben megismert házrombolás idején.

„Nem az új gondolatok megértése a nehéz, hanem a régiektôl 
való megszabadulás, mert ezek behálózzák agyunk minden 
zugát, annak a neveltetésnek a következtében, amelyben leg-
többünk részesült.”

Forrás: Népszabadság, 2002. szeptember 21. Szerzô: Ungár Tamás.
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A modul szerzôje:  
Erdei Erika



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 15-17 évesek

Ajánlott időkeret 2 x 45 perc 

A modul közvetlen célja Olyan alapvetô ismeretek nyújtása az iszlám világáról, amelyek hozzájárulhatnak e mienktôl jelentôsen 
eltérô kultúra jobb megértéséhez, és elgondolkodtatják a diákokat az idegenség mögött fellelhetô esetleges 
értékekrôl.

A modul tartalma Témái: 
kapcsolatok: tolerancia; konfliktus: elôítélet, értékek ütközése; életmód: életminôség, szabadság; világkép: hit; 
kultúra: multikulturalitás, interkulturalitás; erkölcs és jog: szabályok, normák, törvények

Elôzetes vélemények az iszlámról. Az iszlám vallás és kultúra legfontosabb elemei. A keresztények és a 
muzulmánok életét szabályozó elôírások közötti fô különbségek. A férfi és a nô helye az iszlám világában.  
A nôi szerepek az iszlám és a modern nyugati világban. 

Megelőző tapasztalat Az arab kultúra és az iszlám elterjedése a világban

Ajánlott továbbhaladási irány A multikulturális társadalmak együttélésének nehézségei

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önszabályozás: tolerancia, nyitottság, véleményelfogadás
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, kritikai gondolkodás, 
rugalmasság
Társas kompetenciák: empátia, szolidaritás

640 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: társadalomismeret

Modulokhoz: Zrínyi és Szulejmán egymás mellett (szka207_06), Kultúrák találkozása (szka208_33), Kultúrák 
találkozása (szkc209_06), Miben hiszünk? Hit, vallás, tolerancia (szkc211_06)
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Feltételezhetô, hogy az iszlámmal kapcsolatos vélekedéseket a vi-
lágban megjelenô terrorizmus és azok a nyilván igaz jelenségeket 
bemutató könyvek határozzák majd meg, amelyeket az iszlám 
országokból Nyugatra menekült asszonyok írtak. A diákok közül 
bizonyára sokan találkoztak ezekkel, mint ahogy valószínûleg so-
kan látták a Lányom nélkül soha címû filmet is. 

Fontos azonban tudni, hogy e súlyos negatív jelenségek nem azo-
nosíthatók az iszlám kultúra egészével, s ennek okán nem utasít-
ható el automatikusan az az egymilliárdnyi ember, aki e vallás 
követôje a mai világban. A modul fô célja a kérdésrôl való differen-
ciáltabb gondolkodás ösztönzése az egyik legérzékenyebb pont, a 
nôk helyzetének közelebbrôl való megvizsgálása kapcsán.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

Nincsenek. 

Tanulói segédletek

D1  Az iszlám vallás világa. 26 darab információs kártya. 
Mindegyikbôl egy példányra van szükség.  
Ha az osztály létszáma nagyobb, mint ahány információs 
kártyát tartalmaz a melléklet, akkor a sorozat szabadon 
kiegészíthetô – vagy az életmódra vonatkozó információkkal, 
vagy pedig az iszlám vallásnak a világban való 
elterjedtségéhez kapcsolódó utalásokkal. 

D2  A férfi és a nô az iszlám világában. Részletek a Koránból.  
A 15 féle idézetbôl összesen annyi darabra van szükség, 
amennyi az osztály tanulóinak létszáma. 

. 
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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 Mit jut eszünkbe az iszlám szó hallatán?

A A diákok körbe ülnek. A tanár megkérdezi ôket, 
hogy mi jut eszükbe, ha azt a szót hallják, hogy 
iszlám. A táblát két részre osztva, az egyik oldalra 
egy „+”, a másikra pedig az „–” jelet ír. Ennek 
megfelelôen csoportosítva jegyzi le a pozitív és 
negatív tartalmú asszociációkat.

5 perc 

Az elôzetesen meglévô 
vélekedések elemeinek 
összegyûjtése 

Érzelemkifejezés
Szóbeli kommunikáció

Frontális munka – 
ötletbörze 

Tábla, kréta 

I/a Mit tudunk az iszlámról?

A A diákok véletlenszerû megszólalással sorban 
mondják azokat a dolgokat, amelyek az iszlámról 
az eszükbe jutnak. A tanár vagy egy diák ezeket 
jegyzi egy csomagolópapírra olyan módon, hogy 
egy hozzávetôleges gondolati háló alakuljon ki az 
elhangzottakból. 

10 perc 

A meglévô tudás 
elemeinek összegyûjtése 

Emlékezet
Szóbeli kommunikáció

Frontális munka – 
ötletbörze és gondolati 
háló készítése 

Csomagolópapír
Vastag filctollak
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 Az iszlám vallás világa

A Minden tanuló húz egy kártyát, amelyen az iszlám 
világának egy kicsi szeletét bemutató szöveg 
olvasható. A kártyán szereplô sorszámok szerint 
helyet cserélnek egymással úgy, hogy az egyestôl 
növekvô sorrendbe ülnek el. Egymás után fel-
olvassák a náluk lévô információt, és jelzik, hogy 
tudták-e ezt, vagy új volt a számukra. Egyúttal azt 
is megfogalmazzák, hogy a vallás adott eleme 
szerintük milyen módon hat a mohamedánok 
mindennapi életére, gondolkodására. Ha valaki-
nek van kiegészítô gondolata, hozzáfûzheti. 
Amennyiben nincs kiegészítés, a következô olvasó 
jön – egészen addig, míg minden kártya sorra nem 
került.

20 perc

A meglévô tudás 
kiegészítése, és  
az iszlám kultúra 
gyökereinek jobb 
megértése

Önreflexió 
Szociális érzékenység 
Összefüggéslátás 
Szóbeli kommunikáció

Frontális munka – 
szóforgó és beszélgetô 
kör 

D1 (Információs 
kártyák)

II/b A legfôbb különbségek

A Az egymáshoz legközelebb ülô 4-5 diák kis csopor-
tokat alkot, és megvitatják, hogy vajon melyek  
a legfontosabb eltérés a keresztény világ és az 
iszlám világ mindennapi életét szabályozó elvek  
és szokások között. A szóvivôk ismertetik, hogy 
mire jutottak.

8 perc

A két kultúra alakító 
erôinek azonosítása  
a különbségek jobb 
megértése érdekében 

Elemzôkészség
Általánosító képesség 

Csoportmunka – 
kerekasztal 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c (Házi feladat)

A Mindenki megtartja azt az információs lapocskát, 
amit a beszélgetô körben használt, és a következô 
órára felragasztja ezt egy A/4-es papír alsó részére. 
A szöveg fölé pedig olyan (internetrôl vagy 
újságokból gyûjtött) képeket ragaszt, amelyek 
illusztrálják a szöveget.
(Itt ér véget az elsô 45 perc.)

2 perc

A témára vonatkozó 
tudás önálló bôvítése 

Információkezelés 
Igényesség 
Esztétikai érzék

Frontális munka – 
tanári közlés 

Egyéni gyûjtômunka 

D1 (Információs 
kártyák)

II/d Iszlám képes könyv

A A diákok ragasztógyurmában felteszik a falra a 
lapjaikat egymás mellé, s valamennyien megnézik 
az így létrejövô „képes könyvet”.  Akinek kedve 
van hozzá, megfogalmazza a véleményét a közös 
munkáról.

5 perc

Az elkészült munkák 
bemutatása 

Befogadás 
Véleményalkotás  

Egész csoportos 
gyakorlat – 
tárlatrendezés  
és látogatás 

A diákok által 
készített lapok
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/e A férfi és a nô az iszlám világban 

A A diákok 4-5 fôs csoportokat alkotnak. Minden 
csoport annyi idézetet kap a Koránból, ahány tagja 
van a csoportnak. A szövegeket egyénileg elolvas-
sák, majd elmondják társaiknak, hogy mi a 
tartalmuk. A csoport három papíron összegyûjti, 
hogy milyen kép rajzolódik ki bennük a szövegek 
alapján a) a férfiak, b) az asszonyok világáról, és c) 
a két nem közötti kapcsolatról. 
A szóvivôk ismertetik a csoportjuk tapasztalatait,  
a tanár pedig csomagolópapírokon összegzi az 
osztály egészében kialakult képet.

15 perc

A Korán verseinek 
tanulmányozása a nemi 
szerepekhez kapcsolódó 
elôírások elemzése 
érdekében

Szövegértés
Általánosítás 
Együttmûködés 

Egyéni olvasás

Csoportmunka – 
közös forráselemzés 
megadott szempontok 
szerint

Frontális munka – 
csoportos szóforgó és 
közös poszterkészítés

D2 (Idézetek  
a Koránból)

Csomagolópapír
Vastag filctollak
Ragasztógyurma 

II/f A nô szerepe 

A Az elkészülô poszterek alapján a tanulók össze-
foglalják, hogy milyen általános vonások jellemzik 
a nô helyzetét, szerepét az iszlám világban.
A csoportok ezután összeállítják azoknak a 
jellemzôknek a listáját, amelyek a modern európai 
asszonyok helyzetét, illetve szerepét jellemzik.  
A szóvivôk ismertetik a náluk megfogalmazódó 
elemeket, a tanár pedig egy csomagolópapíron 
összegzi az osztály egészének gondolatait. 

10 perc

A keleti és a nyugati nôi 
szerep jellemzôinek 
párhuzamos összegzése 

Kritikai gondolkodás 
Elemzô gondolkodás 
Rendszerezôképesség 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

Csoportmunka – 
kerekasztal 

Csomagolópapír
Vastag filctollak
Ragasztógyurma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Elônyök és hátrányok

A Egymás mellé teszik a nôknek a kétféle világban 
kirajzolódó helyzetét bemutató posztereket, és 
megvitatják, hogy szerintük mi tekinthetô jónak 
az egyik, illetve a másik világban. Ezeket a jellem-
zôket pirossal keretezik be. Ezután összegzik  
a nem jónak minôsített dolgokat is, amiket feke-
tével kereteznek be mindkét lapon. 
Végül mindenki megfogalmazza a véleményét 
arról, hogy szerinte általában véve melyik 
kultúrában élhetnek boldogabb életet a nôk.

10 perc

A személyes boldogság 
fogalmának átgondolása 
két kultúra egy-egy kis 
szeletének összevetése 
révén

Elemzôkészség
Szintetizálókészség 
Véleményalkotás 
Önkifejezés 

Frontális munka –  
a poszterek 
kiegészítése és 
szóforgó 

A nôk világát 
jellemzô két 
poszter 

Piros és fekete 
filctollak

III/b Mi az, amit tanultam?

A Végül minden diák megfogalmazza, hogy mi az, 
amivel ezen a foglalkozáson gyarapodott – akár a 
tudását, akár az érzéseit, benyomásait tekintve. 

5 perc 

Szubjektív 
visszapillantás 

Önreflexió 

Egész csoportos 
gyakorlat –  
szóforgó 

III/c Házi feladat

A A fiúk és a lányok eltérô címmel írnak esszét  
a következô órára. 
Fiúk: A férfi és a nôi szerepek a 21. század elején
Lányok: Az egyenjogúság szépségei és terhei 

A modul témájának 
kiterjesztése 

Írásbeli szövegalkotás 

Egyéni munka – 
esszéírás 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

Kapcsolódó tevékenység 

A Néhány önként jelentkezô tanuló karton lapokból 
álló leporellóvá alakítja az osztály által készített 
„képes könyvet”.  

Az elkészült diákmunka 
megôrzése 

Önként vállalt 
kiscsoportos feladat 
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TANÁRI SEGÉDLETEK
A modulnak nincsenek tanári segédletei.



SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
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VICC, KABARÉ, SZAMIZDAT 
FÉL-LEGÁLIS ÉS ILLEGÁLIS  
POLITIKAI KRITIKA A  
KÁDÁR-KORSZAKBAN
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A modul szerzôje:  
Püspöki Péter



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 45 perc

A modul közvetlen célja A kádárizmus korabeli kritikájának különbözô formáival való ismerkedés során a diktatórikus rendszer 
mûködésének megtapasztalása, ismerkedés az önkényuralommal való szembefordulás lehetôségeivel, 
eredményeivel 

A modul tartalma Témái: 
kapcsolatok: együttmûködés, szolidaritás; demokrácia: társadalmi részvétel, véleménynyilvánítás; 
társadalom: politika, hatalom, civil szervezetek; konfliktus: értékek ütközése, szembefordulás a hatalommal; 
életmód: életérzés, szabadság; világkép: értékek; társadalmi nyilvánosság: sajtó, információáramlás; erkölcs  
és jog: normák, lelkiismeret, döntés 

Részlet Hofi Géza egyik kabaréjából. Viccek és karikatúrák a Kádár-korszakból. A politikai kritika nyilvános 
és szamizdat formái a korszakban.

Megelőző tapasztalat A Kádár-korszak társadalmi-politikai jellemzôinek megismerése

Ajánlott továbbhaladási irány A politikai kritika megváltozása (bulvárosodása) a rendszerváltás korában

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: autonómia, hitelesség
Önszabályozás: felelôsségvállalás, nyitottság
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: problémaazonosítás, kritikai gondolkodás, 
szabályalkotás, kreativitás
Társas kompetenciák: kommunikációs készségek, véleményalkotás, civil kezdeményezôkészség

652 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI



TANÁRI VICC, KABARÉ, SZAMIZDAT  – 10. ÉVFOLYAM  653

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom, Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyakhoz: történelem, magyar nyelv, rajz és vizuális kommunikáció

Modulokhoz: A kommunista rendszerek áldozatai (szka210_15), A három T (szka212_13), A legvidámabb 
barakk (szka212_26)

Támogató rendszer A mellékletekben található szövegek,  Hofi Géza mûsorai videón vagy DVD-n
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Mivel a modul mindössze egy tanórát foglal le, természetesen nem 
tudja minden részletében kimeríteni ezt a diákok számára valószí-
nûleg érdekes témát. Ha van rá fogékonyság, ezért érdemes a fog-
lalkozást egy délutáni elemmel is kiegészíteni, amikor sort lehet 
keríteni a rádiókabaréból felvett részletek meghallgatására, illetve 
Hofi-mûsorok videofelvételeinek megtekintésére – és eszköztáruk 
elemzésére.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1  Háttér-információk. (Haraszti Miklós Civil kurázsitól civil társada-
lomig)

P2 Kinyomtatható karikatúrák a Ludas Matyiból
P3 Alternatív házi feladat (Haraszti Miklós esszéje)

Tanulói segédletek

D1a  Hofisszeusz, 1973. Részletek Hofi Géza kabarémûsorából.  
A szöveget minden tanuló számára le kell másolni. 

D1b  Hofisszeusz, 1973. Feladatkártyák. Az ötféle kártyából 
összesen annyi példányra van szükség, ahány tanuló van az 
osztályban. 

D2  Válogatás a Kádár-korszak vicceibôl. A 11 féle vicckártyából 
összesen annyi példányra van szükség, ahány tanuló van az 
osztályban. 

D3  Válogatás a Kádár-korszak vicceibôl. Feladatkártyák. A lapot 
annyi példányban kell sokszorosítani, hogy a rajta lévô 
egyforma feladatkártyából minden tanulónak jusson egy.
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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 Irányított (?) kritika

A A tanár megkérdezi az osztály, hogy mit tudnak 
Hofi Gézáról. Szükség szerint beszél nekik a 
humoristáról, majd minden diák megkapja a  
D1 mellékletet, és húz hozzá egy feladatkártyát. 
Elolvassa a szöveget, és a megadott szempont 
szerint elemzi azt. Az azonos kártyát húzó diákok 
összeülnek, és megbeszélik, hogy milyen 
válaszokat találtak a kérdésükre. A szóvivôk 
ismertetik a csoport gondolatait.

15 perc

Egy kabaré szövegének 
elemzése a felhasznált 
nyelvi eszközök 
szempontjából 

Szövegértés
Elemzô készség
Stílusérzék 

Egyéni munka – 
szövegfeldolgozás 

Csoportmunka – 
közös elemzés 

D1 (Szöveg  
és feladatkártyák)

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Viccelôdünk, viccelôdünk?

A Minden diák húz egy viccet a D2 gyûjteménybôl, 
és megkapja a D3 feladatkártyát. Az azonos sorszá-
mú viccet húzók kis csoportot alkotnak, és elemzik 
a szöveget a megadott szempontok szerint. 
Ezután minden csoport felolvassa a nála lévô 
viccet, és elmondja a megoldásait.  

15 perc

A viccek világát jellemzô 
sajátosságok feltárása

Szövegértés
Politikai érzék
Együttmûködés

Csoportmunka – 
közös szöveg-
értelmezés

Beszámoló szóforgóval

D2 (Viccek)

D3 (Feladat-
kártyák)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b A szamizdatról szabadon

A A P1 melléklet tartalmára támaszkodva, a tanári 
elmeséli a diákoknak, hogy mi jellemezte a politi-
kai véleménynyilvánítás szabadságát a Kádár-
korszakban.

5 perc

Új ismeretek nyújtása

Kritikai gondolkodás
Befogadás 

Frontális munka – 
tanári elôadás

P1 (Háttér-
információk)

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a „Csak nevess, csak nevess…”

A A tanulók az órai munka alapján egyéni érzéseik-
nek megfelelôen önkéntes alapon fejezzék be a 
következô nyitott mondatot: 
„Nekem a politikai humorról … jut eszembe” vagy 
„Nekem a politikai humorról az jut eszembe,…” 

5 perc

A témával kapcsolatos 
személyes reflexiók 
megfogalmazása 

Asszociációs készség
Szóbeli önkifejezés 

Egész csoportos 
gyakorlat – 
asszociációs kör

III/b Házi feladat 

A A tanár minden tanulónak ad egy karikatúrát, 
amely a korabeli Ludas Matyi újságban jelent meg. 
A házi feladat a rajz üzenetének és vizuális 
eszközeinek elemzése 8-10 sorban. 

5 perc

Az órán megkezdett 
munka új irányban való 
tovább folytatása

Képelemzô készség

Egyéni munka – 
képelemzés 

P2 (Felhasznál-
ható képek)

B Elméletibb beállítottságú osztály tanulói, vagy az 
erre önként jelentkezôk megkaphatják elemzésre 
a P3 melléklet cikkét, amit a következô órán 
beszélnek majd meg. 

5 perc

Az órán megkezdett 
munka új irányban való 
tovább folytatása

Szövegértés 

Egyéni munka – 
újságcikk elemzése 

P3 (Szöveg)
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Háttér-információk

Haraszti Miklós: Civil kurázsitól civil társadalomig
A magyar szamizdat két évtizede (rövidítve)

A hetvenes évek
0,1 % 

Magyar szamizdat-történetet elôször húsz éve írtam, Adam Mich-
nik felkérésére. „Piros” vagy más néven „mini” útlevelemmel élve 
1980 nyarán meglátogattam lengyel ellenzéki barátainkat. Azelôtt 
1976-ban jártam náluk, hiszen az én nemzedékem mindig is egy 
húron pendült a lengyelekkel már hatvanas évekbeli diákmozgal-
márságunk óta. Mindvégig párhuzamos volt az útjuk a miénkkel, a 
tekintélyellenes újbaloldaliságtól az erôszakmentes emberi jogi el-
lenállásig – s késôbb a „kerekasztalos” demokratizálásban is. S min-
denkor azt kellett látnom, némileg irigykedve, hogy a lengyelek 
kicsit elôttünk járnak. Varsóban Jan Litynskinél laktam, a Robotnik 
munkásújság papírhegyei között. Most éppen amiatt irigykedtem, 
hogy a lengyel ellenzékiek már politikai újságot nyomtatnak. Min-
dent elmondott a látvány, hogy Adam Michniken a Nova Szamiz-
datkiadó színes T-shirtje volt. Látva lelkesedésemet, ott helyben 
lekapta magáról és nekem adta. S aztán hamiskásan azt mondta: 
nemsokára majd ti is fogtok nyomtatni, de miért ne kezdenétek ti is 
itt nálunk, Lengyelországban? 

Így kért fel Adam arra, hogy állítsunk össze egy kötetet a lengyel 
szamizdat számára az addigi magyar underground termésbôl. Ez 

lett a 0,1 % címû kötet, amelyet Kis János és Bence György váloga-
tott. Az a gyûjtemény lezárt egy évtizedet és egy korszakot. Mire a 
kötet Lengyelországban megjelent, már a legális Solidarnosc ide-
jén, a magyar értelmiségnek is új korszakot kellett kezdenie.

Indigó, tamizdat és butik
Ami a technológiát illeti, a mi független irodalmunk, amikor 1972-
ben elindult, még Nyugatra csempészett „tamizdat” és írógépen 
másolt szamizdat, „butik-irodalom” volt. Egészen a nyolcvanas 
évek fordulójáig ez maradt a terjesztés két fô technikája. Mi honosí-
tottuk meg ezeket az orosz szavakat a magyar nyelvben, habár a 
hivatalos szótár nem akart hallani róluk.

Kende Péter, Párizsban élô 1956-os politikai író a hetvenes évek ele-
jén Magyar Füzetek néven indított folyóiratot és könyvsorozatot, 
amely a mind számosabb hazai „közölhetetlen” szerzô otthonává 
vált. Ahogyan késôbb a nyomtatáshoz, kezdetben ahhoz kellett 
nagy lélegzetet venni, hogy a szerzôk kiküldjék mûvüket. Hiszen a 
külföldi publikáláshoz kötelesek lettek volna beszerezni a hatóságok 
engedélyét. A füzeteket aztán már csak be kellett csempészni az 
országba, nagyban és kicsiben.

A „Szamizdat-butik” ifjabb Rajk László lakásán mûködött a hetve-
nes évek második felében és a nyolcvanas évek elején. Keddenként 
este bárki feljöhetett, s elôjegyezhetett a kiállított gépiratos szamiz-
datból. Aztán Budapest-szerte a hivatalokban gépírónôk fekete 
munkában gyártották az indigós példányokat. A következô ked-
den a butik nagytáskás látogatóinak egy része meghozta, másika 
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elvitte a „gépiratot”, ahogyan a rendôrségi nyelv hívta az árut. Ter-
mészetesen tudtuk, hogy a vásárlók között a rendôrség besúgói is 
ott vannak. De hát aki éppen a nyilvánosság megteremtésén mun-
kálkodott, nem gyanakodhatott állandóan. Ez ellen csak a tiszta 
barátság erejével védekezhettünk.

Az öncenzúra ellenzéke
A szamizdat és gépelt szamizdat jelentôségét nem a tömege adta, 
hanem az, hogy résztvevôi felmondták az 1956 utáni Kádár-korszak 
„hamis kiegyezését”.

A Rajk-butik már elkötelezettség, de még nem mozgalom volt. A de-
mokratikus ellenzék csak késôbb, a nyolcvanas években vált poli-
tikai mozgalommá, a hetvenes években mûvészeti, tudományos és 
szabadgondolkodói szubkultúraként született. Inkább erkölcsi, 
mint politikai tiltakozás volt a közös nevezôje. Közönsége és szer-
zôi egyaránt önmagukat és az igazságot keresô értelmiségiek voltak. 
Az elsô évtized: a kommunizmus kultúrájával való szakítás, a 
függetlenség vállalása, az öncenzúra felszámolása.

A hetvenes években a szamizdatmozgalom inkább a hivatalos ér-
telmiség ellenzéke volt, mint a rendszeré. Tiltakozása fôként a nyil-
vános vélemény és a magánvélemény kettéválása, a félelem, az 
ideológiai képmutatás, a propaganda, a tekintélyelv ellen irányult.

Az elsô szamizdatszerzôknek szemére vetik a mai, késôn jött anti-
kommunisták, hogy a cenzúra ellen nem a kommunista volta miatt 
tiltakoztak. Valóban, a cenzúra intézménye, „mint olyan”, ez volt a 
szamizdat elsô és talán mindvégig egyetlen közös ellenségképe. 
Ideológiáknál megbízhatóbb iránytunk volt: nem kívántuk korlá-
tozni a kreativitásunkat. De aligha van radikálisabb jelszó, mint a 
miénk volt: „A rendszer bennünk van”.

A visszautasított minôség lázadása
Kezdetben az „ellenzék” csak a különbözô kulturális devianciák 
gyûjtôhelye volt, ahol néha egyetlen ember képviselt olyan magatar-
tásokat, amelyek máshol széles körû szubkultúrákat jellemeznek. 
Mindig csodálkoztam, amikor azt hallottam, hogy Brightonban 
húsvétkor a punkok és a Hell’s Angels megverik egymást. Nálunk 
a hetvenes években nagyon jó barátok voltak. A tiltott kultúrák 
megértették egymást: a könyvtárban élô filozófus, a leszbikus fény-
képész, a keresztény prédikátor és a body artist, hogy saját baráti 
körömbôl vegyek példát. Magam – mondjuk – gyári munkát vál-
laló dalköltô voltam. Kenedi János gyûjteménye, a Profil, megte-
remtette a „devianciák” – valójában a visszautasított minôség –
közös öntudatát. Megszakította az alkalmazkodás kényszerét, meg-
alapozta az együttmûködés hagyományát. Közösséggé formálta a 
függetlenségre törekvô, addig atomizált szerzôket. A politikai sza-
mizdat persze a régi magyar radikális hagyománynak megfelelôen 
nem a jogsértések krónikájával, hanem gyakran olvashatatlanul 
hosszú mûvekkel kezdôdött.

Búcsú a marxizmustól
A tamizdat elôtti évtizedben – a hatvanas években – még marxista 
eretnekségekben tévelyegtek a politikus hajlamú disszidensek, zö-
mükben szociológusok és írók. Két iskolája volt az antibürokratikus 
és szovjet-ellenes érzelmeknek. A Lukács-iskola fiataljai a desztali-
nizálás ütemével elégedetlenkedtek. A hozzám hasonlók, a nyu-
gati diákmozgalmat másoló újbaloldaliak viszont „tömegdemok-
ráciát” követeltek és „tüzet a vezérkarokra”. Egymással is ádáz harc-
ban állt ez a két disszidens iskola.

1968-al megváltozott a helyzet. A „Prágai Tavasz” kudarca minden 
elhajlót érzékenyen érintett. Fel kellett figyelnünk a reményeink 
közösségére. Meg kellett értenünk, hogy valójában csak azokban a 
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személyes szabadságokban vagyunk érdekeltek, amelyeket a kom-
munisták elôszeretettel „polgárinak” gúnyoltak.

Siettette a disszidenseket az 1968-as gazdasági reform is, mégpedig 
mind a „sikere”, mind a „kudarca”. Az elôbbibôl látnunk kellett, 
hogy nem következhetnek be a reformtól várt politikai konzekven-
ciák a szólás- és gyülekezési szabadság terén. A reform lefújása 
1973-ban pedig arra figyelmeztetett, hogy a haladás sziszifuszait fél-
útig sem engedi a rendszer, mielôtt a követ visszagurítja a mélybe.

Magyarországon ezzel meghalt a marxizmus. Az „elhajlók” voltak 
ugyanis az utolsó lelkes hívei. Újjászületett viszont a független kul-
túra. Ezentúl öncenzúra nélkül írtunk és kéziratunkat magunk 
terjesztettük. Kovács András gyûjteménye, a Marx a negyedik évti-
zedben véglegessé tette az ideológia halálát. Körkérdése arra kény-
szerítette az emberi jogok felé forduló nemzedéket, hogy számot 
vessen saját átváltozásával. 
(…)

1973 és 1974 a letartóztatások, házkutatások éve volt. Egyszerre kop-
pintottak a különbözô felfogású disszidensek orrára, ami nagyban 
fokozta a szolidaritás érzését.

A politikai rendôrség jó szimattal, de rossz politikai érzékkel dolgo-
zott. A Darabbér perében fenyegetôleg behívott tanúk névsora – 
azoké, akik a gépiratot kölcsönkapták – elôre feltérképezte a késôb-
bi ellenzék magvát. Igaz, a fenyegetéssel néhány évre ismét elszige-
telték a disszidenseket. Sokan kivándoroltak, s a hatóságok ebben 
egyáltalán nem akadályozták ôket. 
(…)

Konrád György szavával: antipolitikusok magánközössége volt ez. 
A Napló szerzôi a független gondolat fenntartására szövetkeztek, 

mert a szabad beszéd folytonosságát minden késôbbi jó alapjának 
tartották. S tették mindezt, ha másért nem, az erkölcsi elégtételért. 
Elônye is volt a hetvenes évek közepi visszaesésnek. Elváltak egy-
mástól és ezzel meg is sokszorozódtak az öncenzúrátlan értelmi-
ségi közösségek. (…)

A hetvenes évek ellenzéke még nem remélte, hogy a mi életünk-
ben gyôzhet a szabadság. Legvérmesebb reményünk az volt, hogy 
az öncenzúrátlan beszédet valamifajta kolostori magánvallásként 
megtûrhetik. Pesszimizmus dolgában akkor még alig volt különb-
ség az ellenzékiek és a „hivatalos” értelmiség között. Ellenzéki az volt, 
aki leírta, amit gondolt, akkor is, ha az nem láthatott napvilágot.

Ilyen évtized volt a hetvenes: optimistának az számított, aki le is 
írta pesszimista balsejtelmeit. Igaz, a leírás jót tesz a gondolat minô-
ségének.

Ki a gettóból
Ám 1977-ben, követve a lengyel KOR és a csehszlovák Charta ‘77 
példáját, a szamizdatnak olyan új hulláma indult el, amelyet már 
tömege miatt sem lehetett pesszimistának nevezni. Csíraformában 
ekkor már sok minden együtt volt, ami struktúrált ellentársadalom 
kialakulásához szükséges. Megalakultak az elsô független szerve-
zetek. Akiket politikai okok, például a Charta ‘77 prágai pere elleni 
tiltakozásuk miatt elbocsátottak, önsegélyezô és munkaközvetítô 
társulatokat szerveztek. 1979-ben megalakult a Szegényeket Támo-
gató Alap (SZETA). Dühös fiatal szociológusok alapították, s írók, 
lelkészek, közgazdászok csatlakoztak hozzájuk. Szervezték a füg-
getlen kultúra eseményeit, estjeiken pénzt gyûjtöttek, ezen kívül 
jogi segélyt nyújtottak a hivatalosan nem létezô szegényeknek.

Magánlakásokon hetente 100-150 hallgatója volt a Független Egyetem 
elôadásainak.
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Aktivista fordulatot jelentett a szamizdatban a Bibó-emlékkönyv, s 
nemcsak terjedelmére, hanem politikai jelentôségére nézve is tekin-
télyes volt a közel 80 szerzôjével. Bibó István 1979-ben halt meg, és 
senki nem volt kíváncsi a gondolataira 1977-ig, amikor az ellenzéki 
fiatalok felfedezték, és látogatni kezdték. Már az emlékkönyv szerzôi 
névsora is az ígérte, hogy feloldódhat az „ellenzékiek” és az „integ-
ráltak”, a „népiek” és a „kozmopoliták” szembenállása. A nyilvános-
ságból kizártak mellett az establishment számos híressége közölt 
írást.

Az összhatás az volt, hogy az értelmiség felsorakozik a független 
bibói magatartás mellé - legalábbis elméletben. Ugyanis valójában 
egyelôre mindenki visszatért a szokott foglalatosságához.

A nyolcvanas évek
(…)

A párt „legyôzése” vagy „megreformálása” helyett, amely utak az 
1956-os budapesti és az 1968-as prágai kudarc nyomán járhatatla-
nokká váltak, a párt „bekerítése” vezethet sikerre, hirdette Adam 
Michnik. Független nyilvánosságra alapozott, önállóságára büszke 
társadalmi erô, erre épített közjogi követelések és végül tárgyalá-
sok – ez volt a lényeg.

Magyarországon e váltásnak Kis János volt a motorja, központi szó-
csöve a Beszélô lett. A nyolcvanas években már annak a felismerés-
nek a jegyében dolgoztunk, hogy amikor a kádárizmus kudarca be-
következik, ez a kommunista rendszer végét is jelentheti. Feltéve, 
hogy az ellenzék fellépése felbátorítja a civil politikai társadalmat.

Az akkori magyar sajtóban nagyon sok mindenrôl lehetett írni, kü-
lönösen a folyóiratokban, szociológiai, közgazdasági kérdésekrôl, 

de a társadalom állapotáról is. A politikai rendszer alapvetô kérdé-
sein kívül két dolog volt abszolút tabu: 56 és a határon túli magya-
rok ügye. Ezért már a lap indulása elôtt úgy döntöttünk, hogy ezzel 
a két témával a Beszélô minden egyes számának foglalkoznia kell.
(…)

A rovatok elég hamar kialakultak, a „Térségünk”-ben a szovjet 
blokk országairól írtunk: egyebek közt ebben a rovatban is újra meg 
újra szó volt a határon túli magyarokról. Az elsô és a második szám-
ban jelent meg a csehszlovákiai magyarok történetének kronológiá-
ja (…) Az erdélyi Korunk szerkesztôje írt a romániai magyar okta-
tás helyzetérôl, természetesen álnéven. A következô számban ezt 
folytatta egy cikk a vajdasági magyar oktatásról.

Az elsô Beszélô egyébként a véletlenek összjátéka folytán éppen 
azokban a napokban jött ki, amikor Lengyelországban bevezették 
a szükségállapotot, és véget ért a Szolidaritás korszaka. 
(…)

Ellenzéki hétköznapok
Ahhoz, hogy a civil kurázsi nyomán civil társadalom és valódi poli-
tika fejlôdjék ki, független nyilvánosságra van szükség. Ahhoz 
viszont rengeteg munkára, mert szabad sajtót csak házilagosan le-
het elôállítani. S mivelhogy ezt a manufaktúrát még rejtegetni is 
kell, rögtön a tartalékcsapatnak is készen kell állnia. Sajtót tehát 
csak sok ember nagy elhatározásával lehet fenntartani. Nem csoda, 
hogy az ellenzék nehezen szánta rá magát a nyomtatásra.

Írógépen egyszerre csak tíz másolat készülhetett, a fénymásológé-
pek hatósági ellenôrzés alatt voltak. 1980-ban válaszút elé kerül-
tünk. Immár élô sajtóra, nem kéziratgyûjteményekre volt szükség. 
(…)
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Amikor, leendô szerkesztôk, a Beszélô létrehozása mellett döntöt-
tünk, szociológusi óvatossággal jártunk el. Egyévi szervezômun-
kával egymástól független papírbeszerzô, nyomdász és terjesztô 
hálózatot hoztunk létre. Csak ezután, 1981 ôszén jelent meg a folyói-
rat, s utána minden negyedévben, 2000 példányban. A szerkesztôk 
a címlapon megadták nevüket és címüket. A legális kiadásig, 1989-
ig megjelent 27 száma közül egy sem volt, amelybôl kisebb-nagyobb 
mennyiséget el ne csípett volna a rendôrség. De a gondos elôkészí-
tésnek köszönhetôen a lap mindvégig talpon maradt.

Ugyanekkor tért át a nyomtatásra az AB Független Kiadó, Demszky 
Gábor, Hodosán Róza és Rajk László hálózata. Tôlük függetlenül is 
mind több folyóirat és könyv készült mind több helyen: képzômû-
vészeti szitanyomással, becsempészett vagy kéz alatt vett kisgépeken.

Gutenberg és a „ramka”
Demszky Gábor felismerte, hogy független sajtó csak fôfoglakozású 
kiadótulajdonosokkal mûködik. Ha a feladat a Gutenberg-korszak-
hoz illik, ugyanazt kell tenni, amit a magyar nyomdász, aki négy-
száz évvel ezelôtt Hollandiában tanulta a mesterséget. Gábor Len-
gyelországba utazott, hogy importálja a zseniális lengyel ramkát.

A ramka ugyanaz Keleten, ami Nyugaton a másológép. Csakhogy a 
szamizdat biztonsági okokból semmit sem használhat, ami bonyo-
lult és drága – s amit be kell dugni a konnektorba, az már bonyolult 
és drága. A ramka a stencil- és a szitanyomás házassága, két óra alatt 
otthon is megépíthetô, sok ezer példányt produkál.

Vannak idôszakok, amikor a rendôrség ráveti magát a burjánzó 
szamizdatra. De a ramkát nem lehet kiirtani. A ramka maga a sajtó-
szabadság, habár kétségtelen, hogy a kiadónak nyomdafestéktôl 
foltos az ujja, amikor fityiszt mutat a rendszernek.

Volt sajátos magyar hozzájárulás is a Gutenberg-kultuszhoz. Dem-
szky Gábor felfedezte, hogy az állami nyomdák munkásai jó pén-
zért, fekete munkában akár az igazságot is hajlandók kinyomtatni.
(…)

1983-ban láthatatlan, de döntô csata zajlott le. Szaporodtak a ház-
kutatások, felszámolták Rajk butikját. Amikor a butikszerû terjesz-
tés helyébe titkos elosztórendszert állítottunk, „Demszky és társai” 
címen hatunk ellen a rendôrség megindította egy szamizdatper elô-
készületeit. Az új nyilvánosság azonban készen állt a próbatételre, 
s ez megtette hatását.

„Nem gyártunk mártírokat” – döntött az MSZMP Politikai Bizottsá-
ga a nyilvános per ellen. Az engedélyezetlen nyomtatás addig bûn-
cselekmény volt; most bevezették az enyhébb sajtórendészeti sza-
bálysértést, s ezentúl „csak” rendôri eszközökkel akadályozták a 
szabad sajtót. Házkutatásokon, pénzbüntetéseken kívül ez szak-
mai foglakoztatási tilalmat, publikációs tilalmat, útlevélmegvonást 
jelentett.
(…)

Történelem és irodalom – a „második nyilvánosság”
Míg a rendôrség „belsô ellenségrôl” beszélt, a közélet használni 
kezdte a “második nyilvánosságot”. A cenzúra már gyönge ürügy 
volt az öncenzúrára. A szamizdat sikeres szabadságharca nyomán 
ki-ki maga döntötte el, mit ír, hol publikál.

Nemhogy jólértesültnek, mûveltnek sem számított, aki nem olvasta 
a szamizdat könyveket. Divat volt Szász Bélának, a Rajk-per túlélô-
jének könyve, a Minden kényszer nélkül, vagy Bill Lomax Magyaror-
szág 1956-ja. A történelem volt a legsikeresebb mûfaj: a sztálinizmust, 
az 1956-os forradalmat és a megtorlást elemzô mûvek, memoárok.
(…)
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Fordulat a politika felé
A közvélemény politizálódásának biztos jele volt a nyolcvanas évek-
ben, hogy mind többen írták alá az emberi jogi tiltakozásokat. A 
szamizdat is követte a fordulatot, amely 1983-tól ment végbe: elin-
dult a politikai csoportok szervezôdése.
(…)

Civil ébredés
A Beszélô elsô száma 1981-ben azt írta, hogy a folyóirat igazi célja a 
civil társadalom felébresztése. A nyolcvanas évek második felében 
a szamizdat elismert és keresett médiumává vált a sokszínû civil 
társadalomnak.

A „második” nyilvánosság kitágította a társadalmi teret, tulajdon-
képpen létrehozta a társadalmat. A „belül” és a „kívül” között létre-

jött az engedélyezetlen, de mégsem tiltható köztes tartomány. A 
társadalom jogokat kért, s diktálni kezdte a közélet témáit.
(…)

1986 végén Magyarországon is kibontakozott a kommunista rend-
szer elkerülhetetlen végzete: a gazdasági csôd. A „kádárizmusban” 
ez szinte minden áttétel nélkül politikai válságot jelentett, hiszen a 
gazdasági „reform” már kimerítette lehetôségeit. 1987-tôl 1989-ig 
számos jól szervezett ellenzéki tömegtüntetés adta tudtul: a civil 
csatornák készen állnak rá, hogy békés mederbe tereljék a követe-
léseket, és megegyezéses úton takarítsák el a rendszert. Már csak 
az MSZMP-t kellett erre rávenni. Sikerült is olyannyira, hogy volt 
vezetôi ma már úgy emlékeznek: ôk kérték a rendszerváltást.
(…)
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P2 Karikatúrák a Ludas Matyiból

A következô két oldalon szereplô rajzok szétvágva, egyesével adhatók oda a diákoknak. 
De akár más karikatúrák is felhasználhatók a korszakhoz kapcsolódóan – ha ezeknél jobb nyersanyag kínálkozik. 
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P3 Alternatív házi feladat 

Kései bevezetés a kádárizmusba

1981. június 10-én egy fiatal magyar ellenzéki gondolkodó publikációja 
jelent meg – Michel Foucault bevezetôjével – a Corriera della Serában. 
Haraszti Miklós esszéje már a címével – Kései bevezetés a kádárizmusba 
– is feltûnést keltett. Azt a jövôt vetítette elôre, hogy a kádárizmus a nyolc-
vanas években a végóráit éli, sietnie kell annak, aki mûködés közben akarja 
tanulmányozni. A bátor jóslatot tartalmazó írás lett Demszky Gábor 
szamizdatkiadójának, az AB Független Kiadónak elsô „könyvszerû”, önál-
ló szerzôi kiadványa 1982-ben. Az alábbiakban ezt az egykorú ellenzéki 
látleletet adjuk közre Korai bevezetés a kádárizmusba címmel. 

A szocialista Magyarország mindig követendô példa volt szomszé-
dai számára. Legalább négy korszakban nyújtott mintaszerût. Szo-
morúság tapad mind a négy korszakhoz, tovább táplálván a már-
már magyar nemzeti identitássá vált romantikus pesszimizmust. 
Közvetlenül a második világháború után itt számolták fel a legügye-
sebben a parlamenti demokráciát. „Szalámitaktika” – ezt a nevet 
kapta a magyar eljárás a nemzetközi machiavellista szótárban. Egy-
más után szeletelték le és falták fel a kommunisták a demokratikus 
pártokat, amelyekkel egyébként koalícióban kormányoztak. Min-
dig a „jobboldalát” támadták e pártoknak, s amikor azok kizárták a 
célbavetteket, tovább folytatták a támadásokat, egészen a teljes fel-
bomlásig. Közép-Európában egyedül Magyarországon tüntették el 
formálisan is a többi pártot: marionettekkel sem akarták elcsúfítani 
az egypártrendszer színpadát.

1948 után ennek a manôvernek a mestere, Rákosi uralkodott; elnyer-
te a „Sztálin legjobb tanítványa” címet. Itt rendezték a moszkvai 
hamis perek legvéresebb paródiáit; a mezôgazdaság legerôszako-
sabb kollektivizálását; az ipar legôrültebb tempójú aránytalan fej-

lesztését, amely a legnagyobb népnyomorhoz vezetett. Valószínû-
leg itt írták a legszebb ódákat a vezérekhez.

1956 októberében aztán itt robbant ki a máig is egyetlen antitotali-
tárius forradalom. Két hét leforgása alatt minden megteremtôdött 
ebben az országban, amit a különbözô felfogású demokraták vala-
ha is megálmodtak. Tucatnyi párt, önigazgatási szervezetek százai, 
fegyveres gerillacsapatok, szabad újságírók pattantak ki a sem-
mibôl. Mindezek közül egyedül a munkástanácsok élték túl – ha 
csak rövid idôvel is – a szovjet tankok novemberi invázióját. Hete-
kig tartó általános sztrájkot szerveztek, amelynek csak a munkás-
vezetôk bebörtönzése vetett véget.

De ez a dicsôséges kaland is tragédiává változott a nemzeti emlé-
kezetben. Bizonyos fokig joggal, hiszen a forradalom vereségét rész-
ben saját hevessége siettette. Ennek a lázadásnak nem volt taktiká-
ja, s így csak stratégiai ellencsapást provokálhatott. Atomizált és 
gyûlésezésben teljesen tapasztalatlan tömeg futott össze az agórán. 
Rugalmatlanná vált a hatalom, és a szovjet XX. kongresszus érinté-
sére egyszerûen összeomlott: inkább ez bátorította fel az országot, 
s nem a demokratikus jövônek valami határozott és közkinccsé vált 
víziója.

A tegnap ódaírói, a hangadó értelmiségiek lepôdtek meg a legjob-
ban, amikor a káosz kitört. A forradalom elôtt legfeljebb óvatos bírá-
latig jutottak, s legmerészebb álmuk a cenzúra ésszerûsödése volt. 
Csupa olyan dolgot kívántak, amit néhány évvel a forradalom leve-
rése után azonnal megkaptak, amint szembenállásukról lemond-
tak és lojális együttmûködést vállaltak. Ma is ôk a közvélemény 
hangadói, s 1956-ban már csak bocsánatos baklövést látnak.

Így következett el a negyedik, az eddig utolsó magyar csoda. Kádá-
rizmusnak nevezik arról az emberrôl, aki 25 éve feje a hatalomnak. 
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Azzal vívta ki a világ csodálatát, hogy szanálta a sztálinizmus után 
maradt csôdtömeget, miközben megóvta az egyközpontú beren-
dezkedés tekintélyét. Válságtársadalomból tartós civilizációvá vál-
toztatta a demokrácia nélküli ipari államot. Elérte, hogy már nem 
annyira a félelem, mint inkább a konformizmus élteti a rendszert. 
Egészen a legutóbbi évekig sikerült elkerülnie az ellenzék kialakulá-
sát egy olyan társadalomban, amely tudván tudja, mi mindenrôl 
mond le. Ez a csoda is szomorú tehát: megalázó és unalmas.

A legnagyobb hiba volna Kádárt álruhás demokratának vélni, aho-
gyan újabban nyugati sajtója teszi. Könyörtelenül bebizonyította, 
hogy a hatalom a párté és azon keresztül Moszkváé. Felakasztatta 
Nagy Imrét, a miniszterelnököt, ezt a korai eurokommunistát is, 
akárcsak a tankok ellen harcoló városi gerillákat. Pontosan annyi 
terrort alkalmazott, amennyi egy totálisan felbolydult ország elnémí-
tásához szükséges. Visszaszerezte az összeomlott káderapparátus 
önbizalmát.

De a célja nem az volt, hogy restaurálja a sztálinizmust. Olyan vízió 
vezette, amelyet – banálisan egyszerû alapgondolata ellenére – me-

résznek kell neveznünk, különösen a szomszédos kommunista 
rendszerek tehetetlensége láttán. Felismerte, hogy a pártapparátus 
egymagában képtelen a hatalom biztonságos megtartására. Szövet-
keznie kell mindazokkal a szakmai és intellektuális hierarchiákkal, 
amelyek az államosított társadalomban születnek, s a politikai 
monolittal osszeegyeztethet6 érvényesülést kell kimunkálnia a 
számukra. Feltételezte, hogy a hatalmat csak erôsíti, ha nem csupán 
egyfajta lojalitást tûr meg, engedetlenségnek minôsítve a legkisebb 
eltérést is, hanem sokféle lojalitást ösztönöz.

Kérdések, feladatok
Milyen negatív példákat emel ki a szerzô az 1945 utáni történelem-
bôl? 
Milyen jellemzôit emeli ki az írás az 1956-os forradalomnak? 
Hogyan értékeli az értelmiség szerepét 1956-ban és ’56-ot köve-
tôen?
Hogyan ítéli meg Kádár szerepét és személyiségét a forradalmat 
követô kezdeti idôszakban?
Miben látja a kádári politika „merészségét”? Miért nevezi ezt a poli-
tikát merésznek?
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A modul szerzôje:  
Tomory Ibolya és Binder Mátyás



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-18 évesek

Ajánlott időkeret 45 perc

A modul közvetlen célja Megértetni, hogy bár a kisebbségi kultúrák a többségi nyomásnak kiszolgáltatottak, mégis képesek életbe 
léptetni bizonyos stratégiákat, amelyek a külsô kényszerek ellenére saját kultúrájuk megtartását célozza. 

A modul tartalma Témái: 
identitás: hagyományok, közösség; kapcsolatok: együttmûködés, kommunikáció; konfliktus: másság;  kultúra: 
multikulturalitás, interkulturalitás, népcsoportok; erkölcs és jog: szabályok, normák

A dél-amerikai guarani indiánok példáján keresztül a kulturális adaptációs stratégiák egy formájának 
bemutatása. 

Megelőző tapasztalat Olyan társadalmak megismerése, amelyben kisebbségek is élnek a többségi népcsoport mellett

Ajánlott továbbhaladási irány Különféle kisebbségi kultúrák megismerése

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggô kompetenciák: identitás, hitelesség
Önszabályozás: tolerancia, véleményelfogadás, bizalom
A szociális komptenciákhoz szükséges kognitív készségek: információfeldolgozás, szabályalkotás, 
szabálykövetés
Társas kompetenciák: empátia, együttmûködés

668 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: társadalomismeret

Modulokhoz: Kultúrák találkozása (szka208_33), A Kilimandzsáró gyermekei (szka209_21), Maszkok tánca 
(szka209_22), A világ legnagyobb állam nélküli nemzete: a kurdok (sza208_13)

Támogató rendszer Boglár Lajos: Egy kultúra esti és nappali arca. A guarani eset. Megjelent: A kultúra arcai. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 2001. 13-23. o.
Boglár Lajos: Mítosz és kultúra. Szimbiózis, Budapest, 1996. 
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

Ha csak hagyományos formában dolgozunk a szövegekkel, akkor 
elegendô a csoportmunkára elôkészíteni a termet. Ha azonban a 
dramatikus elemekre is építünk, akkor biztosítanunk kell a játék-
hoz szükséges szabad teret is. Ugyanakkor a beszélgetés is jobb ízû 
lehet, ha körbe tudunk ülni hozzá. 

Mivel a modul témája elég speciális, fontos, hogy a pedagógus elô-
zetesen tisztázza magában, és pontosan megértse a téma üzenetét. 
Fontos, hogy ne gondolkodjunk csupán racionális, praktikus ala-
pon a kultúra ilyen típusú kétarcúságáról, hanem értsük meg an-
nak érzelmi oldalát is. Képzeljük el a mi viselkedésünket hasonló 
helyzetben. Ha van rá mód, a tanulókkal elôzetesen beszélgessünk 
arról, hogy mit jelent az embernek a különbözô változásokhoz, 
kényszerekhez való alkalmazkodás. 

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Megoldó kulcs a D1 feladatlaphoz
P2 Háttér-információk (A guarani indiánokról)
P3 Kiegészítô gondolatok (A kisebbségi kultúrák kétarcúságáról)

Tanulói segédletek

D1  Feladatlap.

D2  Szöveg – A guarani kultúra nappali arca, a guarani kultúra 
éjszakai arca
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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. Ismerkedés a kisebbségekkel

A A tanulók párokat alkotnak. Minden pár megkapja 
a D1 feladatlapot, és megpróbálják kitalálni, hogy 
a lapon szereplô kisebbségi népcsoportok hol, 
melyik földrészen, régióban vagy országban élnek. 
A megoldások helyességét szóforgóval ellenôrzik 

10 perc

Elôzetes ismeretek 
felidézése

Tájékozódás a térben
Együttmûködés 

Páros munka – közös 
feladatmegoldás 

Frontális munka – 
szóforgó 

D1 (Feladatlap) P1 (Megoldó 
kulcs)

B A tanár felírja a táblára az alábbi mondatot: „Ha 
nem énekelünk és táncolunk, meghalunk”. A mondat 
egy guarani (indián) sámántól származik.
A tanulók megpróbálják közösen értelmezni, hogy 
mit jelenthet ez. a guarani indiánok identitásának 
szempontjából.

10 perc

Közös gondolkodás egy 
ismeretlen néprôl

Empátia 
Összefüggéslátás
Szóbeli kommunikáció

Frontális munka – 
irányított beszélgetés

P2 (Háttér-
információk)
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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 kultúra arcai”

A Minden tanuló megkapja a D2 melléklet egyik 
vagy másik változatát, és egyedül elolvassa annak 
szövegét. Az azonos lappal dolgozók ezután két 
nagy csoportot alkotnak, és egy csomagolópapíron 
összegyûjtik a guarani kultúra általuk megismert 
jellemzôit. 
A két szóvivô ismerteti a kiemelt jellemzôket, és 
társai szükség szerint kiegészítik az általa elmon-
dottakat. A hallgatóság tagjai közben jegyzetelnek 
– az elbeszélésbôl megismert jellemzôket saját 
lapjuk üres rovatába írják le. 

15 perc

Új ismeretek szerzése 
egy indián kultúráról

Szövegértés 
Rendszerszemléket
Empátia
Nézôpontváltás 

Egyéni munka – 
szövegértelmezés 

Csoportmunka – 
lényegkiemelés 

Egész csoportos 
gyakorlat – elôadás és 
jegyzetelés  

D2 (Szövegek) 

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Összegzés

A A tanulók arról beszélgetnek, hogy vajon milyen 
okai vannak annak, hogy egy kisebbségi 
kultúrának gyakran két arca alakul ki. 

15 perc

A megismert jelenség 
mélyebb elemzése

Rendszerszemlélet

Frontális munka – 
irányított beszélgetés

P3 (Gondolatok)

B A diákok rövid elôkészítés után megjelenítenek 
két elemet a guarani kultúra nappali világából és 
kettôt az éjszakaiból

15 perc

A megismert kultúra 
érzelmi megértése

Elôadókészség 

Drámajáték – 
csoportos 
improvizáció
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III/b Házi feladat

A A diákok azt a házi feladatot kapják, hogy írjanak 
rövid esszét „A mi rétegkultúránk éjszakai elemei” 
címmel, amelyben egy olyan jelenséget mutatnak 
be, amit ôk maguk belülrôl ismernek, de amelyek 
nem általános részei az ôket körülvevô 
kultúrának. 

5 perc

A megszerzett új tudás 
alkalmazása

Reflektivitás 
Írásbeli szövegalkotás 

Frontális munka – 
tanári közlés

Egyéni munka – 
fogalmazás 
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Megoldó kulcs a D1 feladatlaphoz

Busman B, Aboriginál C, Eszkimó A, Apacs C, Katalán C, Kurd B

P2 Háttér-információk

A guarani indiánokról

A guarani indiánok Brazíliában élnek, kultúrájukat folyamatosan 
sok külsô hatás érte a 150 évig mûködô missziók lététôl kezdve 
máig. Ennek következtében a guarani identitás fenntartásának 
egyik nagyon fontos mozzanata a táncokban, éneklésben nyilvánul 
meg. Ez a kultúra folytonosságát biztosítja a tradicionális, rituális 
énekeken, táncokon keresztül. Ez a záloga saját guarani identitásuk 
fenntartásának, máskülönben életmódjuk és értékrendjük annyira 
hasonlóvá válna a számukra bizonyos értelemben a külvilágot kép-
viselô többségi kultúrához, hogy megszûnnének guaranik lenni.

P3 Gondolatok

A kisebbségi kultúrák gyakori kétarcúságáról 

Ha kisebbségekrôl beszélünk, és szeretnénk megérteni, mit miért 
tesznek, nem szabad elfelejtkeznünk arról az élethelyzetrôl, mely-
ben az esetek többségében e közösségek élnek. Nevezetesen hogy 
mindig egy nagyobb nép, nemzet veszi ôket körül, hiszen ôk nem 
az anyaországukban élnek, vagy nincs vagy soha nem is volt anya-
országuk. A politikai, gazdasági hatalom általában nem az ô kezük-
ben összpontosul. Nem ôk hozzák a törvényeket, nem ôk szabá-
lyozzák a normákat, de a nép, mely körülveszi ôket (nevezzük több-
ségi társadalomnak) elvárja tôlük, hogy ôk is alkalmazkodjanak. 
Sôt néha kimondva-kimondatlanul azt is, hogy úgy éljenek, ahogy 
ôk. Ez konfliktusok sorát eredményezheti, hiszen sok esetben a 
kisebbségi kultúra szabály- és értékrendszere, etikája, normái nem 
olyan, mint a többségé. Mindemellett – még ha ezt a többség gyak-
ran nem is veszi észre vagy nem akarja észrevenni – a kisebbségi 
kultúrák elôírásai legalább annyira kidolgozattak. Így az egyes em-
bereknek meg kell tanulniuk mindkét „világban” élni, mindkét kul-
túra elvárásainak eleget tenni, ami gyakran igen nehéz feladat elé 
állítja ôket. Fôként abban az esetben, ha a többség elôítéletesen 
bánik velük, illetve vannak emlékeik olyan idôkrôl, amikor a több-
ség elûzésükre, elnyomásukra vagy – súlyosabb esetben – elpusztítá-
sukra törekedett. 

Identitásuk fenntartása érdekében a guaraniknak, mint más kisebb-
ségeknek is, ragaszkodniuk kell saját kultúrájukhoz. Ennek érdeké-
ben alakították ki „többarcúságukat”.
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A modul szerzôje:  
Tomory Ibolya és Binder Mátyás



MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 45 perc

A modul közvetlen célja Érzékelhetôvé tenni a diákok számára, hogy az emberek életesélyei nagyon különbözôek lehetnek annak 
függvényében, hogy hová születnek, és elgondolkodtatni ôket arról, hogy van-e tennivalónk ezzel 
kapcsolatban.

A modul tartalma Témái:
identitás: szocializáció, család; kapcsolatok: szolidaritás, felelôsség; társadalom: szociális problémák, 
esélyegyenlôtlenség; konfliktus: érdekellentét, elôítélet; életmód: életminôség, egészség; globalizáció: 
világproblémák, nemzetközi szervezetek

Konkrét élettörténetek és statisztikai adatok megismerése kutatói jelentések és az UNICEF dokumentumai 
alapján. Ezek elemzése, és következtetések megfogalmazása. 

Megelőző tapasztalat Bármilyen globális probléma megismerése

Ajánlott továbbhaladási irány A hazai szegénység és esélykülönbségek tanulmányozása

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önszabályozás: felelôsségvállalás, törôdés, tekintet másokra
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, problémaazonosítás
Társas kompetenciák: empátia, szociális érzékenység, szolidaritás
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Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember-és társadalom

Tantárgyakhoz: társadalomismeret

Modulokhoz: Koldus és királyfi (szka207_24), Esôtánc és gyerekkatonák (szka207_38), Hátrányos helyzetben 
(szka208_30), A gyermekek jogai és az UNICEF (szka209_37), Toleranciával és törvénnyel – Az egyenlô 
bánásmódért (szka210_48)

Támogató rendszer The State of the World’s Children, UNICEF, New York, 2005, 2006
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

A modul középpontjában kétfajta választható tevékenység áll: az 
egyik szövegekre, a másik adatokra építve kívánja érzékeltetni a 
világban meg lévô globális szintû esélykülönbségeket. Az elôbbi 
valószínûleg közelebb áll a humán, az utóbbi pedig a reál beállított-
ságú tanulókhoz. Ezt a tényt figyelembe lehet venni a tevékenysé-
gek kiválasztásakor.

Ha ráhangolásként a B változatot választjuk, akkor a gyerekeknek 
elôzetes feladatként kell kiadni, hogy tudják meg szüleiktôl, milyen 
fajta védôoltásokban részesültek csecsemô-, illetve kisgyermek-
korukban.

A MODUL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

Nincsenek.

Tanulói segédletek

D1  Élettörténetek. Háromféle szemelvény. Az A változat esetén 
a lapokból összesen annyi példányt kell elôkészíteni, ahány 
tanuló van az osztályban. 

D2  Tények és adatok. 17 féle kis adattábla. A B változat esetén 
összesen annyi kis táblázatra van szükség, ahány tanuló van az 
osztályban.
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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 Gyerekkorunk

A A tanulók szemüket lehunyva gondolatban felidé-
zik a gyerekkorukat. Ezután sorban mindenki 
megnevez egy-egy emléket, ami bevillant az 
agyába az elôzô percben. Közösen megállapítják, 
hogy ezek összességében inkább szép, vagy inkább 
súlyos-nehéz képek voltak-e.

5 perc

Személyes emlékek 
felidézése 

Memória
Önreflexió 
Szóbeli önkifejezés 

Egyéni munka – 
emlékek felidézése

Frontális munka – 
szóforgó 

B A tanulók elôzetesen megkérdezték szüleiktôl, 
hogy milyen védôoldásokat kaptak gyerekkoruk-
ban, és most felidézik ezeket. Közösen összegzik, 
hogy milyen fertôzô betegségek tekinthetik 
védettnek magukat. Ezután arról beszélgetnek, 
hogy sok olyan része van a világnak, ahol nem 
kapják meg ugyanezeket az oltásokat a gyerekek. 
Átgondolják, hogy milyen különbségek adódnak 
ebbôl az élet egészére vonatkozóan. 

5 perc

Személyes 
információkból kiinduló 
beszélgetés a világban 
lévô eltérô esélyekrôl 

Empátia
Nyitottság
Szóbeli kommunikáció

Elôzetes egyéni 
tájékozódás 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Életesélyek

A Minden tanuló kap egyet a D1 melléklet történetei 
közül, amit egyénileg elolvas. Ezután 3-3 diák, akik 
különbözô történettel ismerkedtek meg, kis 
csoportokat alkotnak. Elmesélik egymásnak az 
általuk megismert sorsok fô jellemzôit, majd 
közösen megállítják, hogy milyen közös vonásai 
vannak ezeknek az élethelyzeteknek. A szóvivôk 
ismertetik a csoportok gondolatait.

15 perc

A mienktôl eltérô sorsok 
megismerése 

Szövegértés 
Empátia
Lényeglátás 
Globális gondolkodás 

Egyéni munka – 
szövegfeldolgozás 

Csoportmunka – 
mozaik 

D1 (Élettörténetek)

B Minden tanuló kap egyet a D2 melléklet adatkár-
tyáiból, amit önállóan elemez. Ezután 4-5 olyan 
diák, akinél különbözô számú adatlap van, 
csoportot alkot. Ismertetik egymással a megálla-
pításaikat, majd átgondolják, hogy az adatok 
alapján milyen különbségek milyen különbségek 
valószínûsíthetôk az egyes országokban lakó 
gyerekek életének alakulásával kapcsolatban.  
A szóvivôk ismertetik a csoportok gondolatait.

15 perc

Eltérô sorsok 
prognosztizálása 
statisztikai adatok 
alapján

Információkezelés 
Statisztikai adatok 
értelmezése 
Összefüggéslátás 

Egyéni munka – 
adatfeldolgozás 

Csoportmunka – 
mozaik 

D2 (Adatok, 
tények)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Problémák és lehetôségek 

A Az azonos élettörténetet olvasó diákok összeülnek, 
és megvitatják a következôket: 1) melyek a meg-
ismert gyerek legfôbb problémái, 2) mely lépések 
nyújtanának neki valódi segítséget életesélyei 
javításában? Gondolataikat egy két hasábra osztott 
csomagolópapíron rögzítik. A szóvivôk elmondják 
az egész osztálynak a csoport gondolatait.

15 perc

A megismert 
élethelyzetek elemzése 
és megoldások keresése 
a problémákra

Elemzô gondolkodás 
Problémamegoldás 
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
szakértôi mozaik  
és ötletbörze

D1 (Élettörténetek)

Csomagolópapír
Vastag filctollak

B A tanulók négy csoportot alkotnak annak megfele-
lôen, hogy ki milyen jellegû adatok elemzésével 
foglalkozott (1. népmozgalmi, 2. egészségügyi,  
3. gazdasági, 4. kulturális adatok). Megvitatják a 
következôket: a) melyek a szegény országok leg-
fôbb problémái az adott téren, b) melyek azok a 
lépések, amelyek valódi segítséget nyújtanának 
nekik abban, hogy az ott felnövô gyerekeknek 
nagyobb esélye legyen egy jobb életre? 
Gondolataikat egy kéthasábra osztott csomagoló-
papíron rögzítik. A szóvivôk elmondják az egész 
osztálynak a csoport gondolatait.

15 perc

A megismert adatok 
elemzése, a problémák 
rögzítése és megoldások 
keresése 

Adatkezelés 
Elemzô gondolkodás 
Problémamegoldás 
Empátia
Együttmûködés

Csoportmunka – 
szakértôi mozaik  
és ötletbörze

D2 (Adatok, 
tények)

Csomagolópapír
Vastag filctollak
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Van-e felelôsségünk?

A A tanulók arról beszélgetnek, hogy a jobb anyagi 
helyzetben lévô országok lakóinak vajon feladata-
e, hogy segítsék a nehezebb körülmények között 
élôket, vagy sem.

8 perc

Produktum elôállítása, 
kreativitás, 
együttmûködés

Frontális munka – 
beszélgetô kör

III/b Házi feladat

A A diákok azt a házi feladatot kapják, hogy 
mindenki próbálja meg egy idôegyenes mentén 
megrajzolni azt az életpályát, amit saját maga 
szeretne majd befutni. 

2 perc

A vizsgált téma 
összekapcsolása  
a személyes sorssal

Jövôkép látása

Frontális munka – 
tanári közlés 

Egyéni életúttervezés
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TANÁRI SEGÉDLETEK
A modulnak nincsenek tanári segédletei.




