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Egy a világ igazai közül: 
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1�0	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

modUlvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i. ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

előzetes tevékenység

A
B

Az osztály megtekinti a Valahol Európában című 
filmet. 

A foglalkozás érzelmi 
és hangulati előkészí-
tése

Frontális munka 
– filmvetítés

Film 
Lejátszó eszköz

C Hat önként vállalkozó tanuló a D1 melléklet út-
mutatása alapján információkat gyűjt Sztehló Gá-
bor életével kapcsolatban, amiket majd megoszt a 
többiekkel. 

A foglalkozás tartalmi 
előkészítése

Feladatvállalás 

Kiscsoportos önálló 
feladatmegoldás

D1 (Feladatlap)

i/a A filmbéli zenész modellje

A A tanár meghallgatja a tanulók spontán észrevéte-
leit a filmmel kapcsolatban, majd elmondja, hogy 
a filmbeli zenész alakjának modellje egy evangéli-
kus lelkész: Sztehlo Gábor volt. Ezután minden ta-
nuló megkapja a Sztehlo életét bemutató vázlatot, 
és átnézi azt (D2).

5 perc

Érzelmi ráhangolódás 
a témára

Kommunikáció
Szövegértés 

Frontális munka 
– irányított beszélgtés

Egyéni olvasás

D2 (Életrajzi váz-
lat)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók beleképzelik magukat a filmbeli gyere-
kek helyzetébe, és egyes szám első személyben le-
írják, hogy mit jelentett a számukra a zenész segít-
sége. Párok alakulnak, és felolvassák egymásnak 
a gondolataikat.
A tanár elmondja, hogy a zenész alakját Sztehlo 
Gábor evangélikus lelkészről mintázták.
Valamennyien megkapják a Sztehlo Gábor életét 
bemutató vázlatot (D2).

10perc 

Érzelmi ráhangolódás 
a témára

Fantázia
Kreativitás 
Önkifejezés

Egyéni feladat 
– fantáziagyakorlat

Páros szóforgó

D2 (Életrajzi váz-
lat)

Papír, írószer

ii. Új tartalom feldolgozása

ii/a Ki volt sztehlo gábor?

A A diákok öt csoportot alkotnak. Minden csoport 
kap egy szöveget (D3) annyi példányban, ahány 
tagja van a csoportnak, és egy hozzá tartozó fel-
adatlapot (D4). Felelősöket választanak (vezető, 
időfelelős, jegyző, riporterek és szóvivő). 
Mindenki egyénileg elolvassa a szöveget, és vála-
szol a neki jutott kérdésre. Gondolatait a jegyző 
rögzíti. 

15 perc

Ismerkedés Sztehlo Gá-
bor tevékenységével

Szövegértés
Lényegkiemelés
Együttműködés  
Önfegyelem

Egyéni feladat 
– szöveg elolvasása

Csoportmunka – szó-
forgó és kerekasztal

D3 (Szemelvé-
nyek) 

D4 (Feladatlapok)
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1�2	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B Az osztály négy részre oszlik, és mindegyik kap 
egyet (annyi példányban, ahány tagja van a cso-
portnak) a visszaemlékezéseket tartalmazó D5 
melléklet szövegeiből. A diákok elolvassák a szö-
vegüket, majd kiválasztanak maguk közül egy 
riportert és egy szemtanút, akik párban dolgozva 
felidézik majd a többiek számára az egykori ese-
ményeket. Kérdéseket és válaszokat fogalmazva 
felkészítik a szereplőket a riport bemutatására.

12 perc

Sztehló Gábor alak-
jának megformálása 
személyes emlékek 
alapján

Empátia 
Megjelenítő erő 
Együttműködés 

Egyéni szövegolvasás

Csoportmunka – sze-
replők felkészítése 
egy jelenet bemuta-
tására

D5 (Szövegek)

C Az erre előzetesen felkészült tanulók prezentáció 
formájában bemutatják mindazt, amit Sztehlo Gá-
bor életéről és munkájáról megtudtak. A tanulók 
röviden reflektálnak a hallottakra.

20 perc

Sztehlo Gábor életének 
megismerése

Önkifejezés
Véleményalkotás

Frontális munka 
– diákelőadás 

A diákok által 
készített prezen-
táció 

Laptop, projektor

ii/c sztehlo gábor példája

A A csoportok két-két tagja 2-2 percben információ-
kat gyűjt a többi csoporttól Sztéhlo Gábor életének 
eseményeiről. A helyben maradt csoporttagok pe-
dig tájékoztatják a hozzájuk érkezőket. A csoport-
jukhoz visszatérő riporterek beszámolnak tapasz-
talataikról, és a csoport közösen elkészíti Sztehlo 
Gábor jellemzését. A szóvivők sorban felolvassák 
az általuk írt gondolatokat.

20 perc

Új információk szerzé-
se és feldolgozása

Empátia
Együttműködés 
Lényegkiemelés
Véleményalkotás 

Csoportmunka 
– felfedező riporter

Csoportmunka 
– kerekasztal

Frontális munka 
– csoportos szóforgó 

D3 (Szemelvé-
nyek) 

D4 (Feladatlapok)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A kiválasztott riporterek és szemtanúk párosával 
bemutatják az interjút. A többiek pedig közben 
emlékeztető jegyzeteket készítenek. 

16 perc

Szituáció megjelenítése

Kreativitás 
Kommunikáció

Páros improvizációk Papír és írószer

C Négy csoport alakul az előzetes munka során ki-
egészítő információkat gyűjtő négy tanuló körül. 
Minden csoport megkapja a témájához kapcsoló-
dó feladatkártyát. Az erre felkészült diákok meg-
tartják beszámolóikat, a hallgatók pedig jegyzete-
ket készítenek, amelyek alapján válaszolni tudnak 
majd a kapott kérdésekre. A hallgatók szóvivői 
sorban elmondják a többieknek azokat az infor-
mációkat, amiket megtudtak. 

20 perc

Sztehlo történetének 
kontextusba helyezése

Információk rendsze-
rezése
Összefüggések felisme-
rése

Csoportmunka 
– kerekasztal

Frontális munka 
– beszámolók meg-
hallgatása  

D6 (Feladatkár-
tyák)

iii. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

iii/a  A foglalkozás zárása

A, 
C

A tanulók körbe állnak. A tanár megkezd egy mon-
datot, és a tanulók sorban befejezik azt: „Sztehlo 
példája számomra azt jelenti, hogy…”
Az első megszólalónak a tanár egy labdát dob. Mi-
után elmondta a mondatbefejezést, tovább dobja a 
labdát egy társának, és kiáll a körből. 

5 perc

Reflexiók a foglalko-
záshoz

Önkifejezés

Egész csoportos gya-
korlat – beszélgetőkör

Labda 
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1��	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A szemtanúkat alakító szereplők sorra elmondják, 
hogy mit éreztek a beszélgetés során. A többiek 
pedig elmondják, hogy milyen embernek ismer-
ték meg Sztehlo Gábort az életrajz és a visszaem-
lékezések alapján. 

7 perc

Reflexiók a szituációs 
játékra

Önkifejezés

Az egész osztály 
együtt – érzéskör 

A bemutató köz-
ben készült jegy-
zetek




