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tanUlÓi elválni vagy együtt maradni? – 12. évFolyam 9

D1 ÁLLíTÁSOK PAPíRCSíKOKON 
(ELVÁLNI VAgY EgYüTT MARADNI?)

(B változat)

Ha a szülők házassága megromlott, és mégis együtt maradnak, az rosszabb a gyereknek, mint 
ha a szülők felbontanák a házasságukat.

A rossz házasság fenntartása károsabb lehet a gyerek lelki egészségére, mint egy sima válás.

A rossz házasság leghatékonyabb ellenszere a válás. 

Bármilyen rossz is egy házasság, a gyerekek érdekében mindenképpen együtt kell maradni-
uk a szülőknek.

Akinek gyereke van, annak nem szabad elválnia, mert nem foszthatja meg a gyerekét a másik 
szülőtől.  

A szülők válása minden esetben megviseli a gyereküket. 
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10 szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tAnULÓI

D2 FelADAtoK A KÜlöNBöző személyeKet KépVIselő 
CSOPORTOKNAK 
(ELVÁLNI VAgY EgYüTT MARADNI?)

(A változat)

1. Katalin, az anya

Mi indokolja, hogy Katalin 18 évig a férje mellett maradt? 
És mi indokolja, hogy most válni készül? 
Milyen a kapcsolata a gyerekeivel? 
Egyetértetek-e avval, hogy ragaszkodik a váláshoz?
Mennyiben felelős ő a helyzet alakulásáért? 
Vajon hogyan vélekedik arról, hogy a gyermekei a bíróságon az apjuk ellen vallanak?  
Ismertek-e olyan embert, aki Katalinra emlékeztet? Mi a véleményetek róla?

2. Az apa
Milyen embernek láttatja az apát a felesége?
Milyen emléket őriznek róla a gyerekei? 
Vajon ő milyen apának és milyen férjnek tartja magát? 
Miért nem akar válni? 
Mit tesz annak érdekében, hogy maga mellett tartsa a családját? 
Mit gondol arról, hogy a gyerekei a bíróságon ellene készülnek tanúskodni?
Ismertek-e olyan embert, aki rá emlékeztet? Mi a véleményetek róla?

3. Viktor
Milyen gyermekkori élményei vannak Viktornak az apjáról? 
Mit gondol szüleiről? Mi a véleménye az anyjáról? Hogyan vélekedik az apjáról? 
Milyen rokonszenves vonásai vannak? 
Mely tulajdonságai állnak messze tőletek? 
Vajon miért kész tanúskodni a bíróságon? 
Milyen a kapcsolata a húgával? 
Az apának mely tulajdonságai ismerhetők fel az ő viselkedésében? 
Ismertek-e olyan embert, aki rá emlékeztet? Mi a véleményetek róla?

4. mariann
Milyen gyermekkori élményei vannak Mariannak az apjáról? 
Mit gondol szüleiről? Mi a véleménye az anyjáról? Hogyan vélekedik az apjáról? 
Milyen rokonszenves vonásai vannak? 
Mely tulajdonságai állnak messze tőletek? 
Vajon miért kész tanúskodni a bíróságon? 
Milyen a kapcsolata a bátyjával? 
Milyen a kapcsolata az anyjával? 
Ismertek-e olyan embert, aki rá emlékeztet? Mi a véleményetek róla?
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tanUlÓi elválni vagy együtt maradni? – 12. évFolyam 11

D3 CSOPORTFELADATOK (ELVÁLNI VAgY EgYüTT MARADNI?)
(B változat)

1. a) csoport (Katalin, az anya)

Képzeljétek el, hogy lezajlott a tárgyalás! A gyerekek tanúskodtak az apjuk ellen. A tár-
gyalás után egy riporter szeretne beszélni Katalinnal. 
Készítsétek fel az egyik társatokat arra, hogy Katalin személyében nyilatkozzon. Gondol-
játok át, hogy mit érez, mitől tart, mire vágyik!
Az adott konkrét helyzetben a Katalint megszemélyesítő diák úgy válaszol, ahogy jónak 
látja. 

1. b) csoport (interjú Katalinnal)
Képzeljétek el, hogy lezajlott a tárgyalás! A gyerekek tanúskodtak az apjuk ellen. Készít-
sétek fel az egyik társatokat egy Katalinnal készítendő interjúra. Állítsátok össze közösen 
az interjú szempontjait! 

2. a) csoport (Viktor)
Képzeljétek el, hogy lezajlott a tárgyalás. A gyerekek tanúskodtak az apjuk ellen. A tár-
gyalás után egy riporter szeretne beszélni Viktorral. 
Készítsétek fel az egyik társatokat arra, hogy Viktor személyében nyilatkozzon. Gondol-
játok át, hogy mit érez, mitől tart, mire vágyik. Gondolja át azt is, hogy miért vállalkozott 
az apja elleni tanúvallomásra!
Az adott konkrét helyzetben a Viktort megszemélyesítő diák úgy válaszol, ahogy jónak 
látja. 

2. b) csoport (interjú Viktorral)
Képzeljétek el, hogy lezajlott a tárgyalás. A gyerekek tanúskodtak az apjuk ellen. Készít-
sétek fel az egyik társatokat egy Viktorral készítendő interjúra. Állítsátok össze közösen 
az interjú szempontjait. 

3. a) csoport (mariann)
Képzeljétek el, hogy lezajlott a tárgyalás. A gyerekek tanúskodtak az apjuk ellen. A tár-
gyalás után egy riporter szeretne beszélni Mariannal. 
Készítsétek fel az egyik társatokat arra, hogy Mariann személyében nyilatkozzon. Gon-
doljátok át, hogy mit érez, mitől tart, mire vágyik!
Az adott konkrét helyzetben a Mariannt megszemélyesítő diák úgy válaszol, ahogy jónak 
látja. 

3. b) csoport (interjú mariannal)
Képzeljétek el, hogy lezajlott a tárgyalás. A gyerekek tanúskodtak az apjuk ellen. Készít-
sétek fel az egyik társatokat egy Mariannal készítendő interjúra. Állítsátok össze közösen 
az interjú szempontjait!
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12 szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tAnULÓI

D4 INstruKcIóK A csoportVezetőKNeK 
(ELVÁLNI VAgY EgYüTT MARADNI?)

(A változat)

A következő feladatok megvalósítására a csoportodnak 15 perc áll rendelkezésre.

Kérdezd meg társaidat, hogy ki ért és ki nem ért egyet a transzparensen olvasható kérdés-
sel. 

Az egyetértők és az egyet nem értők külön csoportokat alkotnak. Nem lehet tartózkodni, 
mindenki álljon be abba a csoportba, amelyikhez közelebb áll a véleménye.

Az azonos véleményt valló csoportok érveket gyűjtenek. (Erre 5 percet kapnak.)

Az érveket ütköztetik. Felváltva mondanak egy-egy érvet.

Kérdezd meg újra, hogy ki változtatott eredeti véleményén, és alakuljanak át ennek meg-
felelően a csoportok. 

Készülj fel az osztály előtti rövid beszámolóra! 
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tanUlÓi elválni vagy együtt maradni? – 12. évFolyam 13

D5 KérDőíV (elVálNI VAgy egyÜtt mArADNI?)

(B változat)

1. A történetben szereplő anyáról azt gondolom, hogy

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

2. A gyerekek tanúskodásáról azt gondolom, hogy

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

3. A válásról általában azt gondolom, hogy

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

3. Számomra a foglalkozás legfontosabb tanulsága az, hogy

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

4. A foglalkozáson az tetszett, hogy 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

5. A foglalkozáson az nem tetszett, hogy

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

6. Szívesen beszélgetnék még arról, hogy

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................
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