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Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok 
Hitek és tévhitek a csillagokról 
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 12-13 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Ismerkedés a csillagokkal kapcsolatos különböző, olykor egymásnak ellentmondó véleményekkel; 

figyelemfelhívás a különböző vélemények, álláspontok, hitek tiszteletben tartására. 
A modul témái, tartalma Témái: 

Világkép – tudomány, holisztikus szemlélet 
Tartalom:  
Hitek és tévhitek a csillagokról, anyaggyűjtés az internetről, az összegyűjtött információk rendszerezése, 
bemutatása, vélemények szembesítése, együttgondolkodás a témakörről.  

Megelőző tapasztalat Földrajz – Naprendszer 
Ajánlott továbbhaladási irány Fizika – Naprendszer, csillagrendszerek 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információgyűjtés, információk rendszerezése, 
nyitottság 

A NAT-hoz: Ember a természetben (természet; tájékozódási képesség információs anyagokban; információk 
értelmezése, értékelése, véleményezése) 
Tantárgyakhoz: fizika; történelem; földrajz; informatika 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Távol és közel (9. évfolyam) 
Támogató rendszer A tanulói- és tanári segédletben található anyagok  
 
 
Módszertani ajánlás 
 
Fontos, hogy tanár is elmondja véleményét az asztrológiáról. Hangsúlyozza azonban, hogy ez az ő véleménye. Kiemelt cél: ösztönözzük a 
diákokat mások véleményének és hitének tiszteletben tartására. 

A segédletekben sok olyan ismeretanyag van, amely nélkül nehéz megérteni a lényeget, és amely nélkül nem alakulhat ki komoly 
beszélgetés. A tanártól is alapos felkészülést igényel ezeknek az anyagoknak az előzetes megismerése. Az információs anyag természetesen 
bővíthető, az egyéni igényeknek, érdeklődésnek megfelelően átcsoportosítható, módosítható, kiegészíthető.  

A javasolt kutatómunka feltételezi, hogy az órát számítógépes teremben lehet megtartani. Ha erre nincs lehetőség, a kutatási feladatot 
tanítási órán kívül lehet csak elvégezni. 
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A modul mellékletei 
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Háttéranyagok 
P2 – Asztrológiai linkek 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – Feladatleírások a kutatómunkához 
4 különböző feladatleírás, mindegyik annyi példányban, ahány tagja egy-egy csoportnak van. 
 
D2 – Értékelő lapok 
Valamennyi tanuló számára szükséges. 
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