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Parancsnok a hídon 
Katasztrófák idején órák alatt válhat hőssé az ember, vagy süllyedhet a mélységbe 

 
 
 

Kompetenciaterület:  
Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 

 
 
 

9. évfolyam 
 
 

Programcsomag:  
Polgár a demokráciában 

 
 

A modul szerzője: Bányai László 
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 14-15 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Ráirányítani a tanulók figyelmét a katasztrófák megelőzésének lehetőségeire, az egyes ember felelősségére 

kiélezett helyzetekben; tudatosítani bennük azokat az emberi tulajdonságokat, amelyek segíthetnek túlélni, 
megoldani kilátástalannak látszó helyzeteket, beláttatni velük az egymás iránti szolidaritás erejét, a 
kölcsönösség, a segítőkészség valamint az együttműködés kiemelt fontosságát válsághelyzetekben, kívülről 
jövő váratlan csapások idején. 

A modul témái, tartalma Témák: 
Kapcsolatok – együttműködés, szolidaritás, felelősség; demokrácia – szabályalkotás; konfliktus – 
dilemmahelyzet, katasztrófa; erkölcs és jog – szabályok, lelkiismeret, döntés  
Tartalom: 
A katasztrófák fogalmának, eredetük szerinti fajtáinak áttekintése. A katasztrófahelyzetekben szükséges 
teendők megtervezésének és megvalósításának megtapasztaltatása szimulált szükséghelyzetben. A rendkívüli 
körülmények közötti személyes felelősségvállalás, szabálykövetés, szolidaritás, szervezett együttműködés 
jelentőségének, a formális és informális vezető különleges szerepének tudatosítása.   

Megelőző tapasztalat Természeti csapások, háborúk, katasztrófák a történelemben; napjaink katasztrófái a médiában; film- és 
olvasmányélmények 

Ajánlott továbbhaladási irány A katasztrófák megelőzésének lehetőségei; környezetvédelem; személyes felelősség a fenntarthatóságért 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önszabályozás: felelősségvállalás, törődés, bizalom 
Énhatékonyság-érzés: egészséges önbizalom, belső kontroll 
Társas kompetenciák: véleményalkotás, vitakészség, konfliktuskezelés, feladatvállalás 
A NAT-hoz: Ember és társadalom; Földünk és környezetünk; Művészetek; Életvitel gyakorlati ismeretek 
Tantárgyakhoz: történelem; osztályfőnöki óra; mozgóképkultúra és médiaismeret 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Esőtánc és gyerekkatonák (szka207_38); Szabályaink (szka209_31); Parancsra tettem 
(szka209_32); Cián a Tiszában (szka209_36) 

 
 
Módszertani ajánlás 
 
A katasztrófák képi ábrázolása elsősorban a kommersz katasztrófafilmeken és a média híradásain  keresztül jut el a fiatalokig. Mindkét forrás  
torzít, hiszen a szenzációra éhes média a hatás kedvéért felnagyít, kiszínez részleteket, a katasztrófafilmek pozitív mesehős- és szerelmi kaland 
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ábrázolása pedig gyakran az eladható sztori irányába viszi el a történetet. Ennek ellenére a hírekből, filmekből sok reális gondolat, a valóságot 
közelítő képélmény jut el a tudatunkig. Az afrikai gyilkos méhek támadásától az ausztrál bozóttüzeken keresztül az amerikai ikertornyok 
megsemmisüléséig sok mindent láthattak diákjaink, az élmény és ismeretanyag jelentős részét feltételezhetően ezek a tapasztalatok adják.  
 
Elképzelhető azonban, hogy az osztályban akadnak olyan tanulók, akik személyesen is éltek meg katasztrófahelyzeteket. Ez az élmény nyilván 
hitelesebb, de esetenként nagyon érzékeny területet érint. Ha úgy látjuk, hogy egyeseket félelemmel tölt el a téma, ne erőltessük a részvételt, 
maradjon az érintett tanuló megfigyelő, és segítsünk neki szorongása feldolgozásában, leküzdésében. Elképzelhető az is, hogy a teljes 
tanulócsoport számára eleven élmény valamilyen katasztrófa, természeti csapás. Egy árvíz sújtotta település iskolájában például, ahol közös a 
kapcsolódó élményanyag, esetleg személyes tragédia is fűződik hozzá, nyilván egészen másképpen lehet és kell feldolgozni az anyagot. Kérdéses 
persze, hogy ha ilyen erős, konkrét és közeli tapasztalataik vannak a gyerekeknek katasztrófákról, szerencsétlenségekről, természeti csapásokról, 
foglalkozzunk-e egyáltalán ilyen formában evvel a problémakörrel.  
 
Nem lehet azt sem tudni, hogy a téma konkrét feldolgozásának pillanatában éppen milyen aktuális esemény adódik. Ezek beépítése a 
feldolgozásba,, természetesen megszabadítva őket a szenzáció gyanús elemektől, mindenképpen ajánlatos. Már csak azért is, mert ezek kapcsán 
fel lehet hívni a figyelmet arra a két egymással ellentétes tendenciára, ami nap mint nap tapasztalható szükséghelyzetekben. Az egyik oldalon 
megjelenik az emberek nagy részében a szolidaritás, a segítőkészség, nagyon sokan hajlandók tenni a bajba jutottak megsegítésére. 
Mentőcsapatok, segélyszállítmányok indulnak el, pénzadományok gyűlnek össze stb. Ugyanakkor arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy 
akadnak szép számmal olyanok is, akik hasznot akarnak húzni mások nyomorúságából. Gondoljunk például arra, hogy a katasztrófák színhelyére 
turistákat toboroznak, egyre többen akarják pénzzé tenni szerencsétlenségek színhelyén készült fotóikat, filmfelvételeiket stb.  
 
Az értékelés nem hagyományos módon történik. Nem az a legfontosabb, hogy a csoportmunkák során ki gyűjt össze több szempontot, vagy ki 
lesz a leggyorsabban kész az adott feladattal. Ha sikerül elérnünk, hogy tanulóink ráérezzenek: a csoportban ezúttal nem egy vasárnapi pikniket 
vagy kirándulást szervezünk, hanem emberek és a természet megmentésén munkálkodunk, akkor elértük a célunkat. A foglalkozás 
eredményességét a záró beszélgetés során érzékelhetjük ugyan, de valódi hatása – mint minden hasonló téma esetében – csak hosszú távon 
mutatkozik majd meg.  
 
A modul mellékletei 
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Szómagyarázat (katasztrófa)  
P2 – Háttér információk – A katasztrófák felosztása eredetük szerint  
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P3 – Poszter minta – A katasztrófák felosztása. (Három nagyméretű kitöltendő táblázat, amelynek első két oszlopába kártyákat ragasztanak fel a 
diákok, a harmadikba pedig írnak majd.) 
P4 – Megoldó kulcs a P3 táblázatok első két oszlopának kitöltéséhez. 
P4 – Háttér információk – A katasztrófák megelőzése, védekezés 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 − 45 db kártya az egyes katasztrófákról 
1 példány, arányosan szétosztandó a kiscsoportoknak. 
 
D2 − Feladatlap két változatban egy-egy kitalált katasztrófahelyzethez 
Az osztály fele számára szükséges. 
 
D3 − Értékelő lap hiányos mondatokkal 
Valamennyi tanuló számára szükséges. 
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