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2��	 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

i/a Tévé a filmben

A Az osztály a tanár vezetésével arról beszélget, 
hogy mi lehet a célja annak, amikor egy filmben 
televíziós hírműsort látunk a háttérben. Milyen 
hatást érnek el a nézőnél?

5 perc

Meglévő tudás előhí-
vása

Emlékezet
Összefüggéslátás

Frontális munka 
– irányított vita

B A tanár felsorol néhány eseményt. A diákok el-
képzelik, hogy az alábbi események egy film hát-
terében lévő tévéképernyőn peregnek vagy a rá-
dióban beszélnek róluk. Hol és mikor játszódnak 
ezek a filmek? Események: holdra szállás, Nagy 
Imre újratemetése, magyar–angol 6:3 stb.
Az osztály megbeszéli, hogy milyen célt szolgál-
hat ez az eszköz egy filmben.

5 perc

Meglévő tudás előhí-
vása

Emlékezet
Asszociáció

Frontális munka 
– beszélgetés

C Az osztály arról beszélget, hogy milyen eszközö-
ket használ Alex a Good bye, Lenin! című film ál-
híradóiban ahhoz, hogy hitelessé tegye a jelenetet 
édesanyjának.

5 perc

Filmélmény felidézése 
és értelmezése

Felidézés
Elemzés

Frontális munka 
– irányított vita



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

D Az osztály arról beszélget, mi az oka annak, hogy 
Alex álhíradói a Good bye, Lenin! című filmben az 
anyja számára hitelesek, míg a többi szereplő szá-
mára szinte elviselhetetlenül komikusak. Melyek 
azok a motívumok, amelyek teljesen ellentétes re-
akciót váltanak ki az anyánál és többieknél? 

5 perc

Filmélmény felidézése 
és értelmezése

Felidézés
Elemzés

Frontális munka 
– irányított vita

i/b dokumentum és áldokumentum

A A tanár megkérdezi az osztályt, hogy ki milyen 
dokumentumfilmet látott az elmúlt időszakban. 
Megbeszélik, hogy miben tér el a dokumentum-
filmek eszköztára a fikciós filmekétől.

5 perc

Meglévő tudás előhívá-
sa, rendszerezése

Elemzés

Frontális munka 
– irányított vita

P1 (Egy lehetsé-
ges tematika)

B Minden tanuló felír a  papírra egy olyan témát, 
amelyről szívesen nézne, vagy készítene áldoku-
mentumfilmet vagy áltudósítást, és figyelemfel-
keltő címet talál ki hozzá. A lapokat összegyűjtik 
egy dobozban, kiteszik a mágnestáblára, vagy fel-
ragasztják egy tablóra.

5 perc

Saját elképzelések rög-
zítése

Fantázia
Kreativitás

Önálló munka Papír, íróeszköz Csomagolópapír 
Ragasztógyur-
ma
vagy mágnes-
tábla sok mág-
nessel

TAnári áldokumEnTumok, hATáskElTés, mAniPuláció – 11. évfolyAm	 2��
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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 WAPrA-jelentés

A A tanár elmondja, hogy most egy húszperces do-
kumentumfilmet fognak látni, amely 1996-ban ké-
szült. A címe A WAPRA-jelentés. Mindenki kap 15 
színes korongot: háromféle színből 5-5 darabot. A 
vetítés közben ezekkel lehet majd arról szavazni, 
hogy vajon mi a film elsődleges témája. A három 
téma (1. egészségügy, 2. oktatás, 3. környezetvé-
delem) mindegyikét egy-egy szín jelöli. Összesen 
öt alkalommal kerül sor szavazásra, amikor a ta-
nár leállítja a filmet. Minden szavazás korongjai 
külön dobozba kerülnek, az alábbiak szerint: 1. 
doboz: látatlanul, csak a cím alapján; 2. doboz: 1 
perc 56 mp; 3. doboz: 7 perc 20 mp; 4. doboz: 10 
perc 22 mp; 5. doboz: a film végén.
A film megnézése után az osztály megbeszéli az 
elsődleges reakciókat. Mennyire tetszett a film, 
volt-e benne meglepetés stb.?

25 perc

Egy probléma exponá-
lása

Figyelem
Lényeglátás
Önismeret

Teljes csoportos gya-
korlat

Színes korongok 
(diákonként 15 
db, egy színből 
5-5)

P2 (A WAPRA-
jelentés CD), 

Számítógép 
vagy DVD le-
játszó, kivetítő 
vagy aktív tábla

5 db doboz lát-
hatóan beszá-
mozva 1-től 5-ig



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A tanár ugyanúgy bevezeti a vetítést, mint az A 
változat esetében, és a következő megfigyelési 
szempontokat adja a diákoknak: Melyek azok a 
jelenetek, amelyekről nem lehetne megmondani, 
hogy valódi vagy áldokumentumfilmből valók? 
Melyek a „valóságból lopott” képek? Mikor érez-
zük, hogy a készítők kikacsintanak a filmből? Mi-
lyen hatást ér el a film a túlzás eszközével?
A film megnézése után az osztály megbeszéli az 
elsődleges reakciókat. Mennyire tetszett a film, 
volt-e benne meglepetés stb.?

25 perc

Egy probléma exponá-
lása

Figyelem
Lényeglátás
Elemzés

Teljes csoportos gya-
korlat

P2 (A WAPRA-
jelentés CD), 

Számítógép 
vagy DVD le-
játszó, kivetítő 
vagy aktív tábla

ii/b A WAPrA-jelentés eszköztára

A Egy-egy diák dobozonként kiszámolja az öt sza-
vazás eredményét, és felírja a táblára. Ha az egyes 
szavazások eredménye között nagy az eltérés, ak-
kor arról beszélget az osztály, hogy a film milyen 
eszközökkel érte el ezt. Ha a diákok átláttak a 
szitán, akkor azt beszélik meg, hogy milyen apró 
jelek segítettek nekik abban, hogy leleplezzék az 
alkotók igazi szándékát. Azt is megbeszélik, hogy 
film szándéka szerint mire akarja felhívni a fi-
gyelmet, és eléri-e a szándékolt hatást. A beszél-
getés során a tanár bevezeti a túlzás és a szatíra 
fogalmát.

10 perc

A megismert film kö-
zös elemzése

Kritikai gondolkodás
Elemző készség
Önismeret
Belátás

Frontális munka 
– irányított vita

Tábla, kréta 
vagy aktív tábla

TAnári áldokumEnTumok, hATáskElTés, mAniPuláció – 11. évfolyAm	 2�1
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B A diákok párokat alkotnak. A párok úgy dolgoz-
nak, hogy egyikük a film fiktív elemeit, másikuk 
a film által közvetített valós ismereteket írja fel 
egy-egy papírra. Majd cserélnek, és kiegészítik 
egymás listáját.
Ezután az osztály a táblán két oszlopban összesíti 
a listák tartalmát. Ekkor lehet kiszűrni a tévedése-
ket is. Az egyes elemek mellé felírják azt is, hogy 
mennyien fogalmazták meg azokat. 
Ezek után közösen megbeszélik, hogy a listán 
szereplő fiktív elemek hogyan segítik a film által 
közvetített valós elemek hangsúlyozását. A beszél-
getés során a tanár bevezeti a túlzás és a szatíra 
fogalmát.

10 perc

A megismert film kö-
zös elemzése

Kritikai gondolkodás
Elemző készség
Önismeret
Belátás

Páros munka – rend-
szerezés 

Frontális munka 
– irányított vita

Papír, íróeszköz Tábla, kréta 
vagy aktív tábla
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ii/c átdolgozás, újraértelmezés

A A diákok négy csoportot alkotnak, amelyek a ren-
delkezésre álló eszközök függvényében a követ-
kező feladatokat kapják.
 a)  Készítsék el a film rövid, újravágott változatát, 

amely csak a levegőszennyezésről szól.
 b)  Vágják úgy a filmet, hogy az csak a pesti gyere-

kek zsenialitásáról szóljon.
 c)  Készítsenek (fiktív) interjút a film kiválasztott 

szereplőivel arról, hogy milyen volt számukra 
ez a forgatás.

 d)  Készítsenek (fiktív) interjút a film rendezőjével 
és forgatókönyvíróival arról, hogy mi volt a cél-
juk, és mennyire elégedettek az eredménnyel.

20 perc

Az órán eddig szerzett 
tapasztalatok kreatív 
továbbgondolása

Kreativitás
Precizitás
Együttműködés

Differenciált csoport-
munka – szerepjáték

Számítógép, 
videokamera, 
diktafon (vagy 
más hangrögzítő 
eszköz), papír, 
íróeszköz

B A tanulók 5-6 fős csoportokat alkotnak. A tanár 
előveszi a foglalkozás elején összegyűjtött áldoku-
mentum ötleteket. A csoportok választanak ma-
guknak kidolgozandó témát. Lehetséges műfajok: 
(vágatlan) filmetűd, rádióriport; (internetre vagy 
sajtóba szánt) képes tudósítás. A tanár felhívja a 
figyelmet, hogy törekedjenek rögtönzésre (külö-
nösen a videó és a hanganyag esetében), különben 
nem lesz elég idejük. Lehetséges helyzet: az anya-
got időre kell elkészíteni, mert rögtön adásba (az 
internetre, nyomdába) kerül.

45 perc

Az órán eddig szerzett 
tapasztalatok kreatív 
továbbgondolása

Kreativitás
Együttműködés
Konszenzuskészség

Differenciált csoport-
munka – szerepjáték

TAnári áldokumEnTumok, hATáskElTés, mAniPuláció – 11. évfolyAm	 2�3
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C A diákok 5-6 fős csoportokat hoznak létre. A cso-
portok elkészítik a Több, mint tíz éve készült a WAP-
RA-jelentés című rögtönzött alkotásukat. Ez lehet 
filmetűd, rádióriport, képes tudósítás (főként ké-
pek és képaláírások). Szempontok: A műben jelen-
jenek meg új információk, szakértői vélemények 
stb. az ügyről. A videó vagy a hanganyag ne le-
gyen hosszabb öt percnél.

20 perc

Az órán eddig szerzett 
tapasztalatok kreatív 
továbbgondolása

Kreativitás
Együttműködés
Konszenzuskészség

Csoportmunka 
– szerepjáték

Számítógép, in-
ternetkapcsolat, 
videokamera, 
diktafon (vagy 
más hangrögzítő 
eszköz), papír, 
íróeszköz

ii/d átdolgozás, újraértelmezés (folytatás)

A Az osztály megtekinti az újravágott filmeket, meg-
nézi (vagy meghallgatja) az interjúkat. Megbeszé-
lik, hogy mennyire hatnak hitelesnek a vágott 
változatok, milyen hatáselemek vesztek el az át-
alakítással. Az interjúknál pedig azt vitatják meg, 
hogy a szerepbe helyezkedett nyilatkozók milyen 
új szempontokat adtak a film értelmezéséhez.

25 perc

A csoportos alkotások 
megnézése és elemzése

Kritika
Megfigyelés

Frontális munka 
– csoportbemutatók 
és  irányított vita

Az elkészült 
anyagok (videó, 
hang) lejátszá-
sára alkalmas 
eszköz, kivetítő 
vagy aktív tábla

B (20 perc eltelte után a tanár felhívja a csoportok 
figyelmét, hogy át kell lépniük a gyakorlati meg-
valósítás fázisába, különben nem készülnek el.)

Az órán eddig szerzett 
tapasztalatok kreatív 
továbbgondolása
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C Az osztály együtt megtekinti az elkészült rögtön-
zéseket (képes tudósítás esetén a készítők kom-
mentálják azt).
A tanulók megbeszélik, hogy mit sikerült hozzá-
adni az eredeti filmhez, sikerült-e megőrizni az 
eredeti mondanivalót, és milyen eszközökkel si-
került erősíteni a hitelességérzetet.

25 perc

A csoportos alkotások 
megnézése és elemzése

Kritika
Megfigyelés

Frontális munka 
– csoportbemutatók 
és irányított vita

Az elkészült 
anyagok (videó, 
hang) lejátszá-
sára alkalmas 
eszköz, kivetítő 
vagy aktív tábla

ii/e hoaxok

A A csoportok megkapják a D1 mellékletet, és meg-
ismerkednek a tartalmával. Ezután olyan idézete-
ket gyűjtenek az interneten, amelyek a „tudatalatti 
(küszöbalatti) reklám” jelenségével foglalkoznak. 
Külön gyűjtik azokat, amelyek hisznek a jelenség-
ben, és külön azokat, amelyek cáfolják azt. A sok 
találatot eredményező keresőszavakat feljegyzik. 

30 perc

Információkeresés az 
interneten

Szelekció
Gyorsolvasás 
Lényegkiemelés

Csoportmunka 
– internetes gyűjtés

D1 (Szemelvény)

Számítógép, 
internet, prezen-
tációkészítő szoft-
ver

B Az osztály megtekinti az elkészült műveket. Min-
den bemutatott műnél megbeszélik a diákok, 
hogy mennyire sikerült a hitelesség látszatát kel-
tenie. A készítők elmondják, mennyire érzik sike-
resnek kísérletüket. A művek megtekintése után 
az osztály megvitatja, hogy melyek voltak az ál-
talánosan használt eszközök, és ki állt elő valami 
meglepő megoldással.

35 perc

A csoportos alkotások 
megnézése és elemzése

Kritika 
Elemzés
Szintetizálás

Frontális munka 
– csoportbemutatók 
és irányított vita

Az elkészült 
anyagok (videó, 
hang) lejátszá-
sára alkalmas 
eszköz, kivetítő 
vagy aktív tábla

TAnári áldokumEnTumok, hATáskElTés, mAniPuláció – 11. évfolyAm	 2��
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C A csoportok megvizsgálják a D2 gyűjteményben 
található hoaxok eszközeit, majd maguk is meg-
próbálnak írni egy hasonlót. Az írás célja a hoa-
xok működésének leleplezése, ezért nyugodtan 
éljenek a túlzás eszközével. 

30 perc

A hoaxok működési 
módjának azonosítása

Elemzés
Kreativitás
Stílusérzék

Csoportmunka – kre-
atív írás

D2 (Hoax-gyűjte-
mény)

P3 (Szómagya-
rázat)

iii. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

iii/a bemutatás, csoportértékelés

A A csoportok bemutatják idézetgyűjteményeiket és 
a használt keresőkifejezéseket. Megvitatják, hogy 
mely keresőkifejezések voltak a legsikeresebbek, 
és összegzik, hogy merre billennek a tudatalatti 
reklámmal kapcsolatos értékelések. 

10 perc

A tapasztalatok össze-
foglalása

Elemzés
Kritika

Frontális munka 
– bemutatás, vita

B A csoporttagok értékelik, hogy mennyire sikerült 
teljesíteniük a csoporton belüli vállalásaikat. Meg-
beszélik, hogy melyek voltak az együttműködés 
nehézségei – ha volt ilyen.

5 perc

A közös munka érté-
kelése

Önreflexió
Önismeret

Csoportmunka – ér-
tékelés 

C A szóvivők felolvassák a csoport által készített ál-
hoaxot. Az osztály megvitatja, hogy mely motívu-
mok, stílusjegyek voltak a legtalálóbbak.

10 perc

A csoportmunka ered-
ményének bemutatása

Kritika

Frontális munka 
– bemutatás, vita
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iii/b Összegzés

A Az osztály a foglakozás tapasztalatai alapján arról 
beszélget, hogyan szolgálhat művészi és manipu-
lációs célokat a dokumentumjelleg.

5 perc

Szintetizálás

Szóbeli kommunikáció
Véleményalkotás

Frontális munka – irá-
nyított vita

TAnári áldokumEnTumok, hATáskElTés, mAniPuláció – 11. évfolyAm	 2��
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Tanári segédletek

P1	Egy	lehetséges	tematika

Közreadjuk a modul írásához vázlatul szolgáló tematikus kérdéssorunkat, 
mert ez további szempontokat adhat az egyes feladatok kivitelezéséhez, illet-
ve segíthet új feladatok kidolgozásánál is.

 1.  Egy filmben televíziós hírműsort látunk a háttérben, híreket 
hallunk a rádióból. Mikor és hol játszódik a film, ha a követ-
kezőket látjuk, vagy a következőkről hallunk?

– Holdra szállás
– „A kormány a helyén van. Csapataink harcban állnak.”
– Woodstocki rockfesztivál
– Nagy Imre újratemetése
– Meggyilkolták Kennedyt
– A zsidótörvény rendelkezéseit ismerteti a rádió
– Szökőár pusztít Délkelet-Ázsiában
– Stb.

 2. Mi A WAPRA-jelentés műfaja?
 3.  Miről szól a film? Mit gondoltál az első 5 perc után? Mit gondol-

tál a film végén?
 4.  Miért nem haragszunk A WAPRA-jelentésre, holott megpróbál 

becsapni minket?
 5. A film melyik jelenete tűnt nagyon hitelesnek?
 6. Hogyan és mikor használta a film a túlzás eszközét?
 7.  Mivel tudnád bizonyítani, hogy a film áldokumentum-jellege a 

művészi hatást erősíti, és nem a néző manipulálását szolgálja?

 8.  A film olyan újravágott verziójának elkészítése: amely a buda-
pesti gyerekek zsenialitását bizonyítja; egyszerűen a budapesti 
levegőszennyezésről szól.

 9.  Saját áldokumentum (filmetűd, rádióriport, újságcikk) készíté-
se.

10.  Találkoztál-e már a tudatalatti (küszöbalatti) reklám fogalmá-
val? Mit szólnál hozzá, ha erről – a manipuláció alappéldájaként 
emlegetett jelenségről – kiderülne, hogy nem igaz? Olvasd el az 
erre vonatkozó szöveget!

11.  Kaptál-e már emailben lánclevelet, hamis vírusriasztást vagy 
más hoaxot? Melyek azok az ismérvek, amelyek alapján el lehet 
dönteni, hogy egy ilyen küldemény tartalma valótlanságot tar-
talmaz-e? Miért küldik tovább az ilyen leveleket az emberek?

12.  Olvasd el a hoaxgyűjtemény szövegeit! Próbáld meg összegyűj-
teni, hogy milyen eszközökkel akar meggyőzni, manipulálni, 
elhitetni veled, hogy a küldött információ hiteles!

13.  Próbálj magad is hoaxot készíteni úgy, hogy a túlzás eszközével 
leleplezd annak működési mechanizmusait!

14.  Összegzés. A dokumentumjelleg hogyan szolgálhat művészi és 
hogyan manipulációs eszközként?

P2	A	WAPRA-jelentés

Videó 19 perc 30 mp CD-n.



P3	Szómagyarázat	
Hoax (Wikipédia)

A hoax (ejtsd [hóuksz]) angol szó, magyarra a „beugratás”, „megté-
vesztés”, „átverés”, „álhír” vagy „kacsa” kifejezésekkel fordíthatjuk. 
A hoax kifejezést Magyarországon főképp ezek e-mailben terjedő 
változataira használjuk, bár az átverés gyakran kiegészül honla-
pokkal, illetve nemritkán az írott sajtó vagy a tv is hajlamos átvenni. 

A hoax általában nem irányul más vagyonának vagy vagyoni ér-
tékkel bíró dolgának illegális megszerzésére (mint pl. a csalás), célja 
inkább a célszemély(ek) megtréfálása. Nevezhetjük ártatlan tréfá-
nak is, de az elkövetőnek tudnia kell, hogy számos esetben nagyon 
vékony a határvonal a tréfa és a büntetendő cselekedet között. 
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Fontos (de nem okvetlen szükséges) jellemzője a hoaxnak a virá-
lis jelleg, tehát azon képessége, hogy terjed és szaporodik, bár a 
számítógépes vírusok „automatikus” terjedésével ellentétben ez az 
emberi segítséget is igénybe veszi („Küldd tovább 10 példányban!”). 
A hoax szó a magyar nyelvben is használt hókusz-pókusz kifeje-
zésből származik, nemzetközileg az internettel együtt terjedt el, 
minthogy a hálózat ideális terepe a kisebb-nagyobb átveréseknek. 

A népszerűbb hoaxok jelentős forgalmat generálhatnak, és ezzel 
komoly pluszköltségeket okozhatnak a szolgáltatóknak.

(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hoax)
 




