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SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

A 11. ÉVFOLYAM

falanszter 

A modul szerzője: Erdei Erika

SZKA_211_05



modUlvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i. ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

i/a A racionálisan működő társadalom

A A tanár elmondja, hogy a történelemben többen is 
megkísérelték már egy olyan, „ésszerűen” mű-
ködő társadalom modelljének leírását, amelyben 
minden ember képességei szerint dolgozik, és 
munkája az össztársadalmi érdekek szolgálatában 
állt. Közülük az egyik Fourier volt. A  párok meg-
kapják a D1 feladatlapot, és véleményt alkotnak 
róla, hogy mi lehet vonzó a falanszter világában. 
A felmerült gondolatokat egy nagy csomagolópa-
pír bal oldalára írva összegyűjtik.

10 perc

A modul témájának 
bevezetése, és a hozzá 
kapcsolatos személyes 
vélemények kialakítása

Szövegértés
Adott nézőpont felvé-
tele
Véleményalkotás

Páros munka – közös 
véleményalkotás

Frontális munka – a 
támogató érvek  
összegyűjtése

D1 (Szómagyará-
zat)

Csomagolópapír
Vastag filctollak
Ragasztógyur-
ma
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�2	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i/b Foglalkozási csoportok a falanszterben

A A tanár elhelyezi a P1 melléklet alapján kinyomta-
tott 8 életpálya-kártyát a terem különböző pontjain. 
A tanulók kiválasztják, hogy az óra folyamán me-
lyik csoport szerepébe kívánnak belehelyezkedni. 
Az arányos feladatvállalás kedvéért a tanár előzete-
sen rögzíti, hogy minden csoport tagja az a 3-4 diák 
lesz, aki elsőként választja az adott szerepet. 

3 perc 

Csoportalkotás 

Lényeglátás
Gyors döntés 

Frontális munka 
– egyéni feladatvál-
lalás 

P1 (Életpálya-
kártyák)

ii. Új tartalom feldolgozása

ii/a Mit adunk és mit várunk?

A Minden csoport kap egy nyitott mondatokat tar-
talmazó feladatlapot, amelynek segítségével ösz-
szegyűjti, hogy az általa képviselt foglalkozási 
csoport  mit tud adni a közösségnek, és mi az, 
amit ezért jogosan elvárhat cserébe. 
A szóvivők ismertetik a csoportok által kínált ér-
tékeket és az elvárásokat, amiket a tanár vagy egy 
diák egy nagy csomagolópapíron összesít a P2 
melléklet sémája szerint. A diákok közösen érté-
kelik a kialakult táblázatot abból a szempontból, 
hogy az egyes csoportok elvárásai hordoznak-e 
valamilyen feszültséget. A felvetődött megjegyzé-
seket a táblázat utolsó sorában rögzítik.

17 perc

Annak mérlegelése, 
hogy milyen helyet 
foglalnak el a társada-
lomban a különböző 
foglalkozási csoportok

Elemző gondolkodás
Együttműködés
Véleményalkotás 

Csoportmunka – ku-
paktanács

Frontális munka 
– csoportos szóforgó, 
majd ötletbörze

D2 (Feladatlap) P2 (Minta-táb-
lázat)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/a egyenlakás, egyenbútor, egyenélet?

A A tanár különböző korokban épült lakótelepekről 
készült fényképeket vetít, és elmondja, hogy eze-
ket a köznyelv sokszor a falanszterekhez hason-
lította. Röviden megbeszélik, hogy vajon jogosan 
vagy indokolatlanul kapták a lakótelepek a cím-
két. 

3 perc

Egy falansztert idéző 
képi világ bemutatása, 
hangulatváltás 

Empátia 
Kommunikáció

Frontális munka – ve-
títés és beszélgetés 

P3 (Kivetíthető 
képek)

iii. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

iii/a egyén a falanszterben

A A tanár felidézi a falansztert elhagyni készülő 
Ádám gondolatait Madách drámájából. Majd arra 
kéri a diákokat, hogy saját csoportjukban gyűjt-
senek össze gondolatokat annak alátámasztására, 
hogy miért nem jó az egyén számára a falanszter 
típusú társadalom. A szóvivők ismertetik a cso-
portok gondolatait, amelyek felkerülnek az óra 
elején készült poszter jobb oldalára. A lap bal ol-
dalán található gondolatok fölé „+”, a jobb oldalon 
lévők fölé pedig „–’’ jelet tesznek. A lap néhány 
napig fent marad a falon, hogy segítse a házi fel-
adat elkészítését. 

10 perc

Az óra elején átgondolt 
kérdés ellentétes néző-
pontból való ismételt 
végiggondolása

Nézőpontváltás 
Véleményalkotás
Érvelés

Csoportmunka 
– ötletbörze 

Csoportos szóforgó

Írólapok
Írószerek 

P4 (Madách-idé-
zet)

Az óra elején 
készült poszter

Vastag filctollak
Ragasztógyur-
ma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

iii/b differenciált házi feladat

A
B
C

A tanár ismerteti a választható házi feladatokat: 
A) Olyan történet írása a poszteren szereplő pro és 
kontra érvek felhasználásával, amely egy elkép-
zelt falanszterben játszódik, és az egyén, illetve a 
közösség konfliktusát jeleníti meg. 
B) Megoldás kidolgozása a foglalkozási csoportok 
munkájának és elvárásainak bemutatása során 
azonosított valamelyik feszültség kezelésére.
C) Egy falanszter építészi, illetve tárgyi világának 
elképzelése és lerajzolása.  

2 perc

Differenciált házi fel-
adat adása a témában 
való elmélyülés előse-
gítése érdekében

Fantázia
Alkotókészség 

Egyéni munka 
– önálló alkotás 

 



Tanári segédletek

P1	Életpályák,	foglalkozáscsoportok

Az alábbi táblázatokat egyesével, A/4-es méretre felnagyítva, önálló 
lapokra kell kinyomtatni. 

1. huMáN érTelMiségieK

jogászok, filozófusok, politikusok, művészek

+ –

•  Erőteljes szellemi tevékeny-
ség

• Irányítás, vezető helyzet
• Nagy tudást igényel
• Önkifejezésre lehetőség

•  Nehezebben érzékelik a napi 
problémákat

• Óriási a felelősség
•  Használati cikkek megszer-

zésében kiszolgáltatott

2. Az AdMiNiszTráció TAgjAi

hivatalnokok

+ –

• Nagy szakismeretet igényel
• Szellemi tevékenység

• Jó konfliktuskezelést kíván
• Beosztotti helyzet 
•  Használati cikkek megszer-

zésében kiszolgáltatott

3. MűszAKi érTelMiségieK

tervezők, mérnökök, kutatók

+ –

•  Nagy szakismeretet és szaktu-
dást igényel

• Szellemi tevékenység
• Jó logikát kíván

•  Érzékelik a napi problémákat, 
de nincsenek döntési helyzet-
ben

•  A „Humán értelmiségiek” által 
meghatározott előírások szerint 
dolgozhatnak

•  Használati cikkek megszer-
zésében kiszolgáltatottak

4. A KArhATAloM TAgjAi

rendőrök, biztonsági őrök

+ –

• Nagy fizikai erőt kíván
•  Részt vesznek az állam és pol-

gárok védelmében, az egyen-
súly fenntartásában

•  Jó konfliktustűrést és kezelést 
kíván

• Parancsot kell teljesíteni
•  Használati cikkek megszer-

zésében kiszolgáltatottak
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5. Az egészségügy dolgozói

szociális munkások, gondozók, orvosok, ápolók

+ –

•  Nagy empatikus készséggel 
kell rendelkezni 

• Nagy szaktudást igényel
•  Szellemi és fizikai munka 

egyaránt

• Jó konfliktustűrést kíván
•  Súlyos (egészségügyi) helyzet-

ben azonnali megoldást kér
•  Használati cikkek megszer-

zésében kiszolgáltatottak

6. IPAROSOK

könnyű- és nehézipar munkásai

+ –

• Fizikai munka
• Szakértelmet kíván
•  Közvetlen részt vesz a termelés-

ben, ellátásban, munkája „gyü-
mölcse” látható

• Beosztotti feladat
• Irányítják 
•  Lehet nagyon nehéz fizikai te-

vékenység
• Egészsége könnyen károsodhat

7. MezőgAzdAsági dolgozóK

földművelők, állattenyésztők, erdészek

+ −

• Fizikai munka
• Szakértelmet kíván
• Közvetlen részt vesz a termelés-
ben, ellátásban, munkája „gyü-
mölcse” látható
• Képes önmaga élelmiszerfo-
gyasztásának egy részét biztosí-
tani
• Szabad levegőn lehet

• Beosztotti feladat
• Irányítják 
• Lehet nagyon nehéz fizikai 
tevékenység

8. A szolgálTATásbAN dolgozóK

tanárok, nevelők, közlekedési dolgozók, szakácsok, fodrászok, hír-
közlők stb.

+ −

•  Nagy empatikus készséggel kell 
rendelkezni 

• Nagy szaktudást igényel
• Jó kommunikációt igényel
•  Közvetlen, személyes kapcsolat 

van a társadalom valamennyi 
tagjával

•  Jó konfliktustűrést és kezelést 
kíván

• Nagy idegi megterheléssel jár
• Sokat kell alkalmazkodni
•  Problémákat közvetlenül érzé-

kelik
• Beosztottak
•  Használati cikkek megszerzé-

sében kiszolgáltatottak



P2	Összefoglaló	táblázat	(minta)

Foglalkozási
csoportok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A közösségnek 
nyújtott értékek

Elvárások a kö-
zösséggel szem-
ben

Megjegyzés 

P3 Kivetíthető képek

1. Káposztásmegyeri lakótelep http://epa.oszk.hu/00000/00005/00014/041-1.jpg

2. Miskolci, diósgyőri lakótelep www.miho.hu/images/c_diosgyor.jpg

3. Hatvani lakótelep 1 www.hatvan.hu/VAROS/varoshely/image077.jpg

4. Dél-Franciaország: lakóház http://fotozz.hu/fotot_megmutat?Foto_ID=114926

5. Budapest – Kőbánya www.octogon.hu/files/kep_3090lakotelep.jpg

6. Óbudai lakótelep 1972 http://mek.oszk.hu/01900/01906/html/cd9/kepek/nyelvtortenet/ny042bszoc248.jpg

7. Lakópark – Berhida www.berhida.hu/html/varos/html
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P4		Madách	Imre	Az	ember	tragédiája,	12.	szín	–	A	falanszter	
(Részlet)

 
AZ AGGASTYÁN

A hetvenkettedik szám!

MICHELANGELO (kilépve)
Íme, itt. – 

AZ AGGASTYÁN
Rendetlenül hagyád el műhelyed.

MICHELANGELO
Igen, mert mindig széklábat csináltam,
És azt is a leghitványabb alakra. 
Soká könyörgtem, hagyják módosítnom, 
Engedjék, hogy véssek rá holmi díszt,
Nem engedték. Kívántam változásul
A szék támláját, mindent hasztalan.
Megőrüléshez voltam már közel, 
S ott hagytam a kínt, ott a műhelyet.
(Visszalép)

AZ AGGASTYÁN
E rendbontásért a szobába mégy,
S nem élvezed e szép meleg napot. 

ÁDÁM
Michelangelo, mily pokol lehet
Szűd istenének, hogy nem bír teremtni. – 
Óh, mennyi ismerős mindenfelé, 
És mennyi szellem, mennyi őserő.
Ez vélem harcolt – az mártírhalált halt, 

Ez szűknek érzé a világtekét,
S mi egyformára, mily törpére szűrte
Az állam. Óh, Lucifer, jőj, jerünk; 
Nem bírja lelkem e látványt tovább.




