szka207_05

„Európából jöttünk”
Versenyben a világ újrafelosztásáért
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Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

7. évfolyam
Programcsomag:
Polgár a demokráciában
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MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály
Ajánlott időkeret
A modul közvetlen célja
A modul témái, tartalma

Megelőző tapasztalat
Ajánlott továbbhaladási irány
A kompetenciafejlesztés
fókuszai
Kapcsolódási pontok
Támogató rendszer

12-13 évesek
3 × 45 perc
A korai gyarmatosítás felidézésével megvizsgálni, feltárni a folyamatok problematikáját, megérteni a XIX.
századi gyarmatosítás történeti, gazdasági, kulturális kontextusát.
Témái: Identitás – Európa; konfliktus – érdekellentétek, verseny, agresszió; életmód – értékek; globalizáció –
világgazdaság
Tartalom:
A modul a világ újrafelosztásáért vívott küzdelmeket nem csupán a gyarmatokért versengő felek
szempontjából, hanem a másik oldalról is szeretné bemutatni. Milyen volt ez a verseny azoknak, akik
szolgák lettek a saját hazájukban? Milyen érdekek és értékek ütköztek a versengő, és a leigázott felek között?
Az amerikai polgárháború, új európai nagyhatalmak
A modern társadalmi csoportok, a munkásmozgalom, majd az első világháború
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információfeldolgozás, kritikai gondolkodás
Társas kompetenciák: véleményalkotás, vitakészség
NAT-hoz: Ember és társadalom; Magyar nyelv és irodalom; Művészetek
Tantárgyakhoz: történelem; irodalom; anyanyelv és kommunikáció; rajz; vizuális kultúra; földrajz; etika
Modulokhoz: „Mert minden ember egyenlőnek született”; Alkudozzunk!; Távol és közel
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Módszertani ajánlás
Érdemes a modult megszakítás nélkül feldolgozni, de a modulvázlat lehetővé teszi a 3×45 perces időbeosztást is.
A szituációs játékhoz szükséges kellékeket előzetesen kell összegyűjteni (D3), de kellékek nélkül is megvalósítható a játék.
A modul mellékletei
Tanári segédletek
P1 – Az 1492 …című film részlete
P2 – Feldolgozási szempontok a térképek összehasonlításához
P3 – Kivetíthető képek – Karikatúrák a gyarmatokról
P4 – Feldolgozási szempontok a karikatúrákhoz, reklámokhoz
P5 – Halott ember című film részlete és javaslatok a feldolgozáshoz
Tanulói segédletek
D1 – Feladatkártyák az „őslakóknak” és a „hódítóknak”
3-3 példány szükséges.
D2 – A szituációs játék ismertetése és a szerepek megjelölése
Csoportonként 1 példány szükséges.
D3 – Az indián követek találkozása a spanyol hódítókkal (szemelvény)
3 példány szükséges.
D4 – Hódítók és őslakók (szemelvények)
3 példány.
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