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modUlvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a híres emberek

A A tanár képeket vetít olyan sérült emberekről, 
akik híressé váltak, és örömet, dicsőséget 
szereztek ép embertársaiknak. Röviden 
kommentálja a látványt. Közben lejátszható 
Beethoven IX. szimfóniájának a kórusrészlete, 
amelyet szerzője már siketen komponált, és 
mégis örömzenének számít az egész világon.

5 perc

A tanulók 
érzékenyítése a 
probléma iránt

Frontális munka 
– szemléltetés 

P1 (Kivetíthető 
képek) 
Eszközök a 
vetítéshez

Beethoven 
zenéje  
Lejátszó eszköz
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a  jog az emberi méltósághoz 

A A tanár néhány mondatban ismerteti Peter 
Marshall: Tombol a Hold című regényének 
tartalmát. Azután felolvassa a részletet és 
hagyja, hogy a gyerekek reflektáljanak rá. 
A megnyilvánulásokat nem minősíti, de az 
elhangzó fontosabb gondolatokat a táblán rögzíti.

10 perc

Átélhető impulzusok 
adása 

Véleményalkotás

Frontális munka – 
bemutatás, a spontán 
reakciók rögzítése 

D1 
(Regényrészlet)

P2 (Háttér 
információk)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/b  Ugyanaz a történet két nézőpontból

A Az osztály kétfelé oszlik. Az egyik csoport a 
fiatalokat, a másik pedig a látogatókat fogja 
képviselni. A két nagycsoporton belül 4-5 fős 
kiscsoportok jönnek létre. Minden kiscsoport kap 
egy példányt a szövegből és a hozzá kapcsolódó 
feladatlapból. A kiscsoport vezetője – ha 
szükséges – újra felolvassa a szöveget, és sorra 
veszi a kérdéseket, amiket közösen megoldanak. 
Az azonos lappal dolgozó kiscsoportok képviselői 
ezután összeülnek, és egyeztetik a kialakult 
véleményeket. Választanak maguk közül egy 
szóvivőt, aki majd az egész osztállyal ismerteti a 
megoldásaikat. 
A kiscsoportok azonos feladatot megoldó többi 
tagja szintén összeül, és kiválaszt két-két olyan 
csoporttagot, akik majd a következőket fogják 
eljátszani: 1. Bruce és Annette párbeszédét 
a bemutatott jelenetet követően, 2. az egyik 
felháborodott látogató beszélgetését a menhely 
vezetőjével.

15 perc

Az ép értelmű 
fogyatékos emberek 
érzéseinek átélése

Nézőpontváltás 
Irónia
Véleményalkotás
Empátia

Csoportmunka 
– kerekasztal 

Csoportmunka 
– jelenetformálás 

D1 
(Regényrészlet)

D2 (Feladatlap két 
változatban)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/c Tanulságos következtetések

A Az osztály meghallgatja a szóvivők összefoglalóit 
és a két szerepjátékot. A tanár vezetésével 
(esetenként moderálásával) összefoglalják a 
regényrészlet tanulságait. Megnézik a beszélgetés 
kezdetén a táblára írt reflexiókat, és eldöntik, 
hogy mit hagynak közülük változatlanul, és mit 
módosítanának.
Kívánatos, hogy eljussanak annak felismeréséig, 
hogy a sérült embereknek nem szánalomra van 
szükségük. Joguk van az emberi méltósághoz, és 
a fogyaték, amellyel együtt élni kényszerülnek 
nem teszi őket csökkent értékűvé.

10 perc

Általános érvényű 
következtetések 
megfogalmazása a 
fogyatékkal élők emberi 
méltóságáról

Kreativitás 
Lényeglátás 
Véleményalkotás

Frontális munka 
– csoportbemutatók 

P3 (Útmutató)

A 
regényrészletre 
adott első 
reflexiókat 
tartalmazó 
táblakép  

II/d feladatok kijelölése a következő órára

A A tanár elmondja, hogy jelenleg nemzetközi 
és országos szinten is törvények rögzítik a 
fogyatékkal élő emberek jogait. Ezután kiosztja 
a következő órára feldolgozandó szövegeket 
(D3, D4). A feladatra vállalkozhatnak a diákok 
egyénileg, párosával vagy kisebb-nagyobb 
csoportokban is. A foglalkozás második része az ő 
bemutatóikra épül. (Itt ér véget az első 45 perc.)

5 perc

A jogi információk 
értelmezésének 
gyakorlása

Önállóság 
Információszerző 
képesség

Egyéni, páros és 
csoportos tanórán 
kívül végzendő 
feladatok

D3 (Szöveg) 
D4 (Szövegek)

P4 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II.e A fogyatékosok törvényes jogai

A A tanár kitesz két posztert: a fogyatékosok 
jogainak szabályozásáról (P5) és egy másikat, 
amely a bemutatók sorrendjét mutatja (P6). 
Ezután kijelöl egy időfelelőst, aki méri az egyes 
bemutatók időtartamát. 
Sorban elhangzanak a beszámolók. A tanulók 
esetleges kérdéseiket felírják egy cédulára, és 
azon megjelölik annak a társuknak a nevét, 
akihez a kérdést intézik. A beszámolók végén 
mindenki megkapja a neki szóló kérdést, és 
röviden válaszol rá. 

40 perc   

Új ismeretek 
elsajátítása egymás 
segítségével 

Előadókészség
Időérzék
Jogtudatosság 

Frontális munka 
– egyéni, illetve 
csoportos beszámolók

A bemutatókhoz 
szükséges 
eszközök 

D5 (Lista az 
időfelelősnek)

Stopperóra

Előre elkészített 
poszterek a P5 
és P6 minta 
szerint

III. Az új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

A A tanulók kitöltik a névvel ellátott visszajelző 
lapokat. Ez mutatja meg a tanárnak, hogy 
mennyire volt hatékony a foglalkozás, és alapot 
adhat egy témájához kapcsolódó későbbi 
projektfeladat előkészítéséhez. 

5 perc

Visszajelzés a 
foglalkozásról

Értékelés
Véleményalkotás

Egyéni feladat D6 (Visszajelző 
lap)
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tanári segédletek
P1 
Vetítendő képek

1. Andrea Bocelli vak operaénekes, világhírű tenorista 2. Beethoven, zeneszerző, megsüketült, a híres IX. szimfóniát már siketen 
komponálta
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4. Böszörményi Gyula, mozgássérült, izomsorvadásban szenved,  
kerekesszékben él, sikeres gyermekkönyvek szerzője

5. Szekeres Pál sikeres vívóként szenvedett autóbalesetet és került kerekes 
székbe, a paralimpián is érmet szerzett, a fogyatékosok ügyeivel foglalkozik az 

országgyűlésben, a Magyar Mozgássérültek Szövetségének elnöke

6. Theodore Roosevelt paralízis után került kerekesszékbe, így lett az Egyesült 
Államok elnöke, és vezette az országot a II. világháború idején

3. Érdi Tamás vakon született, világhírű zongoraművész



368 szociális, életviteli és környezeti komPetenciák tanári

P2 
Információk a regényrészlethez

A regényrészlet előzményei

Bruce és Annette két tizenéves fiatal, akiket a gyermekparalízis 
egyik percről a másikra tolókocsiba kényszerít. Korábban Bruce, 
külvárosi vagány srác, kiváló focista rengeteg baráttal, mozgalmas 
élettel. Annette nagyon szép gazdag polgárlány, számos udvarló-
val, egy komoly kérővel, mielőtt megbetegedett orvosnak készült. 
Kerekes székben ülő mozgássérültekként ismerkednek meg egy 
dél-angliai menhelyen. Egymásba szeretnek, és – egészséges kor-
társaikhoz hasonlóan – jogot formálnak a teljes élethez és az em-
beri méltósághoz. 

Egyéb információk

A gyermekparalízisről 
Korábban a poliovírus okozta gyermekbénulás (Heine-Medin-kór) 
járványos formában fordult elő, a járványos betegségek egyik leg-
rettegettebb képviselője volt. A kötelező védőoltások bevezetése 
következtében az 50-es 60-as évek óta Európában ez a fertőzés már 
nem fordul elő. A regény cselekményének idején gyakori betegség 
volt, amelyik váratlanul tört rá általában gyerekekre és fiatalokra, és 
tette őket egy életre nyomorékká. Az áldozatok közül számosan itt 
élnek közöttünk.

A lemmingről 
A Skandináv félsziget feltételezhetően egyetlen bennszülött (ende-
mikus) emlősfaja, mely kiválóan alkalmazkodott a sarkköri élethez, 
sőt a sarkkörön túli hidegben is megél. Alig 8-17 centisre nő meg, 
súlya is 4-10 deka között mozog. Főként fűfélékkel, lágyszárúakkal, 
zuzmókkal táplálkozik, metszőfogai rágcsáló mivoltának megfele-

lően hosszúak, és folyamatosan nőnek. A lemmingek a hótakaró 
alatt ássák alagútjaikat és fészekkamráikat, így a hóréteg alatt 60 
centire levő fészekben a hőmérséklet elérheti a plusz 10 °C-ot is, 
míg a külvilágban röpködnek a mínuszok. Hófüggésük a téli hó-
napokban olyan mértékű, hogy azokon a területeken, ahová nem 
esik elég hó, már nem is tudnának megélni. Persze északon a táp-
lálékláncnak szinte a legalján élni nem veszélytelen, így ezek a bá-
tor kis állatok tömegesen esnek áldozatul a ragadozóknak. Kihalás 
persze nem fenyegeti őket, hisz 3-4 évente így is megújul a po-
puláció – jut belőlük Arktisz egész területére. 

(Forrás: zöld Magazin)

P3 Útmutató: Javaslatok a regényrészlet feldolgozásához

javasolt kérdések: 
Mit gondoltok Annette-ről és Bruce-ról? 
Miért bántódnak meg látogatóik viselkedésétől? 
Hogyan vélekedtek a látogatókról? 
Miért nevezik őket Bruce-ék lemmingeknek?
Miért döbbennek meg a „lemmingek” a fiatalok szavain? 
Vajon mit jelent a „másság” Bruce és Annette szempontjából? 

néhány gondolat a válaszokhoz
A két fiatal joggal bántódik meg, amikor úgy bánnak velük, mint 
különös állatokkal. Hirtelen ötlettől indíttatva megfordítják és a fo-
nákjáról láttatják a helyzetet. olyan módon viselkednek, mintha 
ők lennének az „átlagosak”, és a többiek képviselnék a másságot. 
A lemming elnevezéssel a fiatalok érzékeltetik, hogy az ő számuk-
ra a látogatók nem emberek,  hanem tanulmányozásra való érde-
kes állatkák. A sértettség helyett tehát humorral, pontosabban ke-
mény iróniával reagáltak így érzékeltetve, hogy bár nyomorék a 
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testük, szellemük teljesen ép, sőt jobban működik, mint az őket le-
kezelő látogatóiké. Remek példát adnak egyúttal arra, hogy ugyan-
azt a dolgot különböző aspektusból lehet nézni. Mert ki is „más”? 
Bruce és Annette szempontjából nyilvánvalóan a lemmingekként 
címkézett látogatók, akik „tudnak menni”, sőt futni. Ugyanakkor a 
lemmingekhez hasonlóan védelemre szorulnak, hiszen nem lehet 
könnyű számukra az élet.

P4 Útmutató 
Javaslatok a következő órára készülő feladatok instruálására

A következő óra lényegében a tanulók otthon készített beszámo-
lóira épül, tehát célszerű felhívni a figyelmüket az ezzel járó fe-
lelősségükre. 
13 féle feladatot adunk ki. Az első (D3) a nemzetközi helyzetről 
szól, a többi a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló hazai törvény részleteit tartalmazza (D4). Ezek-
ből a sorszámozott részletekből kap kézhez egy-egy darabot a fel-
adatra vállalkozó egyén, pár vagy csoport. Nagyon szerencsés len-
ne, ha mindenki kapna feladatot, de ha valaki nagyon ellenáll, nem 
szabad erőltetni. Arra ügyelni kell, hogy a vállalkozó tanuló alkal-
mas legyen a megoldásra, és ha nem tartanánk ilyennek, inkább 
párban vagy csoportban dolgozzon. A feladat kiosztásánál azon-
ban legyünk tapintatosak, senkit se riasszunk vissza a vállalkozás-

hoz, ne tegyünk olyan megjegyzéseket, amelyek sértőek, bántóak 
lehetnek, hiszen a legfontosabb cél, hogy a gyerekek érdeklődését 
felkeltsük a téma iránt, motiváljuk őket a vele való foglalkozásra. 
Ez végső soron fontosabb, mint az adott beszámoló színvonala.

Az instrukció javasolt szövege:
Készülj(etek) fel a kapott szöveg ismertetésére, tehát nem csupán 
a felolvasására, hanem a magyarázatára is. Egyes részletek felolvas-
hatók, de lényeges, hogy az ismeretlen szavaknak, kifejezéseknek 
utána nézzetek, és szükség esetén el tudjátok magyarázni a töb-
bieknek, és szabadon beszéljetek. Keressetek a témához 1-2 konk-
rétumot (történeteket, képeket) az internetről, napilapokból vagy 
folyóiratokból, esetleg hozzatok példát saját élményeitekből. A be-
mutató módját mindenki maga határozza meg. Ha a bemutatóhoz 
valami eszközigényetek (magnó, videólejátszó, projektor, írásve-
títő stb.) lenne, időben szóljatok. Számítsatok arra, hogy viszony-
lag rövid idő áll majd a rendelkezésetekre. Tartsátok be a saját pa-
pírotokon található időkeretet. Ezt egy időfelelős folyamatosan el-
lenőrizni fogja. Mivel 13 beszámolót kell meghallgatnunk, az idő-
keret nem növelhető. A meghatározott időtartam leteltével kény-
telenek leszünk megszakítani az előadót. Ezért javaslom, hogy ott-
hon próbáljátok el a bemutatót, és mérjétek az időt.
A témához  készülhet poszter is, amely fennmarad a falon, és esetleg 
később is megmutatható az érdeklődőknek. 
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P5 Minta 
Poszter a fogyatékkal élők jogairól

A fogyatékosok jogainak biztosítása

nemzetközi egyezmények
Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948. ENSz)
Nemzetközi Egyezmény a Civil és Politikai jogokról (1966. 
ENSz)
Nemzetközi Egyezmény a Gazdasági, Szociális és Kulturális 
jogokról(1966. ENSz)

Magyarországon
1998. évi XXVI. törvény  fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról

P6 Minta 
Poszter a bemutatók címeivel

A fogyatékos személyek jogairól  
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény 

értelmezéséhez

 1. Nemzetközi egyezmények

hazai helyzet
 2. Ki minősül fogyatékos személynek?
 3.  Az akadálymentes környezethez való jog
 4. Kommuniká-cióhoz való jog 
 5. Biztonságos közlekedéshez való jog 
 6. Támogató szolgálat, segédeszköz 
 7. Mit kell biztosítani az egészségügyben? 
 8 Az oktatás, képzés 
 9. A foglalkoztatás 
10. A megfelelő lakóhely 
11. Kultúra és sport 
12. A rehabilitáció
13. országos Fogyatékosügyi Tanács 
14. Hová fordulhat a fogyatékos jogainak védelmében?




