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A marokvilág hiányzó etikettje 
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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 Miért jó? Miért nem jó! 

A A pedagógus megkérdezi, hogy kinek van mo-
biltelefonja, és kinek nincs. A diákok röviden jel-
lemzik a mobilhoz fűződő viszonyukat. Ezután 
a tanár megkéri a tanulókat, hogy nézzék meg, 
milyen állapotban van a készülékük: kikapcsolva, 
lenémítva, bekapcsolva, rezgőre állítva stb. A ta-
nulók elmondják, hogy miért épp abban az álla-
potban tartják a telefonjukat az adott pillanatban. 

5 perc

A foglalkozás témájá-
nak személyes érintett-
ségen alapuló beveze-
tése

Kommunikáció
Önkifejezés

Frontális munka 
– beszélgetés 

A tanulók mobil-
telefonjai

i/b A marokvilág kultúrájának jellemzői

A A diákok négy csoportot alkotnak, és egy nagy 
csomagolópapírra felírják a mobiltelefonnal kap-
csolatos gondolataikat, amelyeket a tanár a P1 
melléklet kérdéseivel próbál meg irányítani. 
A csoportok bemutatják munkájukat, a többiek 
pedig kérdezhetnek tőlük.

20 perc

A mobiltelefon haszná-
latával kapcsolatos kér-
dések átgondolása 

Együttműködés
Kritikai gondolkodás 

Csoportmunka – öt-
letbörze 

Egyéni munka – in-
terpretáció 

Csomagolópapír 
Filctollak
Ragasztógyurma

P1 (Kérdések)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A diákok négy csoportot alkotnak, és a tanár út-
mutatása (P2) alapján levelet írnak egy marslakó-
nak, „Marokvilág a mai Magyarországon” cím-
mel. 
Amikor elkészültek, meghallgatják egymás írásait. 

20 perc

A mobilhasználati szo-
kások áttekintése

Együttműködés
Kritikai gondolkodás, 
kreativitás

Csoportmunka 
– szövegalkotás 

Csoportos szóforgó 

P2 (Instrukció)

ii. Új tartalom feldolgozása

ii/a A mobiltelefonálás

A A tanulók 3-4 csoportot alkotnak, és csoporton-
ként egy-egy olyan jelenetet játszanak el, ahol 5 
viselkedési hibát követnek el telefonálás közben. 
A  többiek feladata az, hogy észrevegyék ezeket a 
hibákat. A helyszínt és a konkrét helyzetet a cso-
port találhatja ki.
A játékot megbeszélés követi.

20 perc

A mobiltelefonáláshoz 
kapcsolódó illemszabá-
lyok tudatosítása

Önkifejezés 
Kreativitás

Csoportmunka 
– szerepjáték

Frontális munka 
– megbeszélés

B A tanulók 3-4 csoportot alkotnak. Összegyűjtik, 
hogy milyen elvárásaik vannak a nekik telefonáló 
társaikkal kapcsolatban. Piktogramokat rajzolnak 
az elvárásokról. A többiek feladata az, hogy kita-
lálják, mit fejeznek ki a jelek.
A bemutatást megbeszélés követi.

20 perc

A mobiltelefonáláshoz 
kapcsolódó illemszabá-
lyok tudatosítása

Kreativitás
Vizuális kommuniká-
ció

Csoportmunka 
– ötletbörze és alko-
tás

Frontális munka 
– demonstrációk és 
megbeszélés 

Papír és írószer
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/b Az sMs-ezés

A A kiscsoportok tagjai saját mobiljukról kiírnak né-
hány SMS-t, amelyet kaptak vagy küldtek társa-
iknak. Közösen azonosítják az SMS stilisztikai és 
formai jellemzőit. 
A szóvivők ismertetik a csoportok által azonosított 
jellemzőket. A megbeszélésnél során arra is kitér-
nek, hogy a felnőtteknek küldött SMS-ek mennyi-
ben különböznek az összegyűjtöttektől.

15 perc

Az SMS-ek címzettjei 
szerinti differenciált 
szövegek elemzése

Elemzési készség
kommunikáció

Csoportmunka 
– gyűjtés

Frontális munka 
– csoportos szófogó 
és megbeszélés

A diákok mobilte-
lefonjain találha-
tó üzenetek

B A kiscsoportok a D1 feladatlap segítségével össze-
állítanak egy-egy SMS-szótárt. Azok nyerik a ver-
senyt, akik a legtöbb speciális kifejezést, rövidítést 
és/vagy jelet gyűjtik össze megadott idő alatt. 
A szóvivők ismertetik a csoport által összegyűjtött 
kifejezéseket, a vizuális jeleket felrajzolják a táb-
lára. A megbeszélés során kitérnek arra is, hogy 
a felnőtteknek küldött SMS-ek stilisztikai szem-
pontból mennyiben különböznek az összegyűj-
töttektől.

15 perc

Az SMS-ekben hasz-
nált „jelek”, rövidítések 
értelmezése

Kritikai gondolkodás 
Együttműködés 
Véleményalkotás

Csoportmunka 
– gyűjtés

Frontális munka 
– megbeszélés

D1 (Feladatlap)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/c jogok, illemszabályok és a mobiltelefon (2. óra)

A A tanulók két nagy csoportot alkotnak, s egy-egy 
csomagolópapírra összegyűjtik, hogy milyen jogai 
vannak a telefontulajdonosnak, illetve azoknak, 
akik velük egy légtérben tartózkodnak. Mindkét 
lista kikerül a falra, a diákok pedig felelevenítik 
pozitív és negatív tapasztalataikat az egyik és a 
másik szerepben is.

10 perc

Figyelem felhívása má-
sok jogának tisztelet-
ben tartására 

Szabálykövetés
Együttműködés 

Nagycsoportos mun-
ka – ötletbörze 

Frontális munka 
– megbeszélés

P3 (Néhány 
gondolat)

B A tanulók kiscsoportjai paradox illemszabályokat 
írnak a mobiltelefon mindennapi használatához, 
majd megszavazzák, hogy melyiket találják a leg-
humorosabbnak.

10 perc

Figyelem felhívása a 
mobilhasználat illem-
szabályaira

Kreativitás, humor

Csoportmunka 
– verseny 

ii/d A marokvilág és az iskola

A A tanulók kiscsoportjai kapnak egy-egy listát (D2), 
amely a mobiltelefonhoz kapcsolódó eseteket rög-
zít. A diákok kicserélik egymással az egyes ese-
tekhez kapcsolódó gondolataikat. Amikkel kap-
csolatban vita alakult ki közöttük, azt megosztják 
a többiekkel is.

20 perc

Közös gondolkodás a 
mobiltelefon iskolát is 
érintő használatáról

Véleményalkotás
Kommunikáció

Csoportmunka 
– véleménycsere 

Frontális munka 
– a vitás helyzetek 
közös megbeszélése

D2 (Feladatlap)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A diákok két nagy csoportot alkotnak. Az egyik 
csoport a tanárok szemszögéből gondolja át az is-
kolai mobilozás témáját, a másik pedig a diákok 
nézőpontjából. Végül ütköztetik egymással az ál-
láspontokat és kompromisszumot keresnek. 

20 perc

A nézőpontváltás gya-
koroltatása

Decentrálás
Kompromisszumkész-
ség 

Nagycsoportos mun-
ka – ötletbörze 

Frontális munka 
– megbeszélés

Papír, írószer 

iii. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

iii/a A tíz legfontosabb szabály

A Az eddigi munka tapasztalatai alapján a diákok 
csoportokban dolgozva összegyűjtik azt a 10 leg-
fontosabb szabályt az iskolai mobilhasználatról, 
amelyek ahhoz kellenek, hogy mind a tanárok, 
mind a diákok jól érezzék magukat. 
Amikor elkészülnek, a külön-külön listákból ki-
alakítják az osztály 10 szabályát.

15 perc

A többség számára 
elfogadható szabályok 
alkotása

Szabályalkotás 
Empátia
A másik szempontjá-
nak figyelembevétele

Csoportmunka 
– ötletek gyűjtése

Egész csoportos gya-
korlat – közös sza-
bályalkotás 

Papír, írószer

Csomagolópapír
Filctoll
Ragasztógyurma 



Tanári segédletek

P1 Gondolatébresztő kérdések

Milyen pozitív és negatív tapasztalataitok vannak a mobiltelefon 
használatáról?
Mi változna meg az életetekben, ha holnap reggeltől nem lenne 
mobiltelefon? 
Mit jelent a marokvilág kultúrájának hiánya kifejezés?

P2	Instrukció

Nemsokára egy fiatal, hozzátok hasonló korú „marslakó” érkezik 
Magyarországra. Írjatok neki levelet, amelyben felkészítitek a ma-
gyarországi mobilozási, SMS-ezési szokásokra! 

	P3	Kiindulási	gondolatok

jogaink és a mobiltelefon

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy csendben utazzon, vagy olvasson 
a vasúti kocsikban és az autóbuszon.
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy köztéren ne kényszerüljön vé-
gighallgatni hosszú családi veszekedéseket.
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a beszédét csak akkor rögzítsék 
telefonon (mobilon), ha arra engedélyt adott.
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy csak akkor készítsenek róla fény-
képet, ha hozzájárul.
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az étteremben ne kelljen ebédelés 
közben telefoncsörgést hallgatnia.
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a moziban, színházban ne za-
varják a szórakozását SMS pityegéssel.
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy… 
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy…
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy…
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy…
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy…
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy…
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