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MODULVÁZLAT

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELÔKÉSZÍTÉSE – ELÔZETES FELADATOK

I/1 Egyenesági családfa készítése

A A tanár ismerteti a feladat célját, és mintát ad a 
feladatok elkészítéséhez (P1).
A tanulók egyénileg a következô feladatokat 
végzik el:
Testvérek, szülôk, nagyszülôk, nagynénik, 
nagybácsik, unokatestvérek születési és ha-
lálozási, házasságkötési idejének és helyének 
összegyûjtése
Az összegyûjtött adatok rendszerezése.
A minta egyenesági családfa alapján a saját csa-
ládfa elkészítése.
A kutatás érdekében családtörténeti iratokat, 
dokumentumokat gyûjtenek. Áttekintik az 
anyakönyvi kivonatok, sírkövek adatait, koráb-
bi családtörténeti kutatások följegyzéseit, illet-
ve az egyéb családi feljegyzéseket. (Instrukciók 
a D1 mellékletben.)
A családkutatást segítô tanár folyamatos kon-
zultációs lehetôséget biztosít, szükség esetén 
beszélgetôkört szervez, lehetôséget teremt a 
tapasztalatcserére.

Önismeret
Önkifejezés
Családismeret
Ismeretszerzés és 
-gyûjtés
Rendszerezés
Szervezôkészség
Kommunikáció

Tanári magyarázat 
után egyéni munka: 
kutatás, felfedezô 
tanulás; írásos anya-
gok, dokumentumok 
elemzése, interjú

D1 (Kutatási 
szempontsor az 
egyéni családku-
tatáshoz)

P1 (Minta egye-
nesági családfa 
elkészítéséhez)
P2  (Rokonsági 
fokozatok magyar 
elnevezése)

Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/2 A család lakástörténetének tanulmányozása

A A tanulók elkészítik a lakásuk alaprajzát. 
(Helyiségek, ezen belül a nyílászárók jelölése, a 
berendezések vázlatos rekonstruálása.)
A legfontosabb változások és azok okai.
A ház alapvetô adatainak összegyûjtése.
Az építés ideje, a tulajdonosok neve, a ház 
típusa, társasház esetén a lakások száma, a 
jellemzô lakásméretek, azoknak a lakóknak a 
neve, akikkel a család szorosabb kapcsolatban 
áll, a kapcsolat jellege.
(Instrukciók a D2, minta a P2 mellékletben ta-
lálható.)

Önismeret
Családismeret
Ismeretszerzés
Közvetlen tapasztalat 
útján szerzett élmények 
feldolgozása
Térbeli tájékozódás
Kommunikáció
Alkotóképesség
Szervezôkészség
Kreativitás

Tanári magyarázat 
után egyéni  munka,
konzultáció,
beszélgetôkör

D2 (A család la-
kástörténetének 
tanulmányozása)
 

P3 (Lakásalapraj-
zok)

I/3 A családi tárgytörténet felfedezése

A A tanulók rajzot, illetve fotót készítenek a csa-
lád legkedvesebb tárgyairól: az alkotásokat 
néhány mondat kíséretében bemutatják az 
osztálynak. 

Önismeret
Érzelmi kultúra
Családismeret
Ismeretszerzés

Egyéni munka, alko-
tás, interjú, bemutatás 
az egész osztálynak

D3 (A családi 
tárgytörténet fel-
fedezése)

Bojár Iván András 
(szerk.):
Design, Octogon 
2004.

B A tanulók utánajárnak a kiválasztott tárgy tör-
ténetének, és ezt ismertetik társaikkal. 
(Az adott tárgy bemutatása, készítésének idô-
pontja, történetének fontosabb mozzanatai, 
a tárgyhoz való érzelmi kötôdés magyarázata 
stb.)

Szervezôkészség
Kommunikáció
Ismeretszerzés
Szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás

Egyéni munka, in-
terjú, bemutatás az 
egész osztálynak

D3 (A családi 
tárgytörténet fel-
fedezése)

Bojár Iván András 
(szerk.):
Design, Octogon 
2004.
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/4 Családtörténeti fotóalbum készítése

A A tanulók röviden bemutatják családtagjaikat 
szöveggel és fotókkal. (Instrukciók a D4 mel-
lékletben találhatók.)

Identitás
Érzelmek kifejezése
Családismeret
Ismeretszerzés
Alkotóképesség
Szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás
Esztétikai érzék 
fejlesztése
Együttmûködés
Szervezôkészség
Kreativitás

Egyéni kutatás, 
gyûjtés, rendszerezés, 
bemutató

D4 (Családtörté-
neti fotóalbum 
készítése)
Gyûjtött anyag a 
prezentációhoz

B A tanulók családtagjaik életét az emberi élet 
sorsfordulói mentén mutatják be (születés, 
gyermekkor, iskolák, családalapítás, munka 
stb.) A bemutatót vizuális és írott források se-
gítségével végzik.

Családismeret
Ismeretszerzés és 
– rendszerezés
Kommunikáció
Írásbeli és szóbeli szö-
vegalkotás
Szervezôkészség

Egyéni kutatás, inter-
júk, gyûjtés, rendsze-
rezés, bemutató

Gyûjtött anyag a 
prezentációhoz

C A tanulók bemutatják családtörténetük érint-
kezését a világ- és a magyar történelmi esemé-
nyekkel (elsô világháború, Horthy-korszak, 
második világháború,  az „ötvenes évek”, az 
1956-os forradalom, a Kádár-korszak, a rend-
szerváltás, a polgári demokrácia, ezredforduló). 
Követik ezen események hatását a család életé-
re, munkájára, kapcsolatrendszerének alakulá-
sára stb. 

Családismeret
Ismeretszerzés
Tájékozódás
térben és idôben
Ok-okozati összefüggé-
sek felismerése

Egyéni kutatás, inter-
júk, gyûjtés, rendsze-
rezés, bemutató

Gyûjtött anyag a 
prezentációhoz
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I/5 Családtörténeti események jelölése térképen

A Az egyes tanulók az adott település térképén 
jelölik azokat a helyeket, amelyekhez fontos 
családi emlékeik kapcsolódnak.
A térképhez rövid szöveges összefoglalót készí-
tenek az adott helyszínhez kapcsolódó családi 
eseményrôl.

A jelöléseknél minden családtag más-más színt 
kaphat, az azonos élmények pedig azonos 
ikont.

(Instrukciók a D5 mellékletben.)

Önismeret
Családismeret
Ismeretszerzés
Tájékozódás térben és 
idôben
Kommunikáció
Alkotóképesség
Szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás
Együttmûködés
Szervezôkészség
Kreativitás

Egyéni és csoport-
munka
Konzultáció,
beszélgetôkör,
tapasztalatcsere

D5 (Családtörté-
neti események 
jelölése térképen)
Gyûjtött anyag

B A tanulók Magyarország térképén jelölik azo-
kat a helyeket, amelyekhez a számukra legfon-
tosabb  családtag valamilyen jelentôs életese-
ménye kapcsolódik.

(Instrukciók a D5 mellékletben.)

Önismeret
Családismeret
Ismeretszerzés
Tájékozódás térben és 
idôben
Kommunikáció
Alkotóképesség
Szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás
Együttmûködés
Szervezôkészség
Kreativitás

Egyéni és csoport-
munka
Interjú, konzultáció,
beszélgetôkör,
tapasztalatcsere

D5 (Családtörté-
neti események 
jelölése térképen)
Gyûjtött anyag, 
Magyarország 
térképe

Falitérkép

Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

C A B változattal azonos feladat elkészítése Euró-
pa, esetleg a világ térképén.

(Instrukciók a D5 mellékletben.)

Önismeret
Családismeret
Ismeretszerzés
Tájékozódás térben és 
idôben
Kommunikáció
Alkotóképesség
Szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás
Együttmûködés
Szervezôkészség
Kreativitás

Egyéni és csoport-
munka
Interjú, konzultáció,
beszélgetôkör,
tapasztalatcsere

D5 (Családtörté-
neti események 
jelölése térképen)
Gyûjtött anyag, 
Európa térképe 
és/vagy világtér-
kép

Falitérkép, föld-
gömb

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA – A CSALÁDKUTATÁST ZÁRÓ „SZEMÉLYES TÖRTÉNELEM” CÍMÛ KIÁLLÍTÁS 
MEGTERVEZÉSE ÉS ELKÉSZÍTÉSE

II/1 Saját élmények elôhívása

A A tanulók megosztják egyéni családkutatási él-
ményeiket a társaikkal. A tanulók körben ülve 
egyenként folytatják a következô mondatot: 
„Soha nem felejtem el…” 
Felidézik a családkutatás során feltárt emléke-
zetes helyzeteket, érzelmeket (természetesen 
csak azokat, amelyek megoszthatók az osztály-
társakkal). A beszélgetôkörben jelezzék azokat 
az eseményeket, amelyeket a kutatás során 
ismertek meg. Szó eshet arról is, hogy milyen 
érzelmi hatást tett rájuk az ilyen módon megis-
mert történés. 

10 perc

Odafi gyelés, kommuni-
káció, nyitottság, empá-
tia, tolerancia

Az egész osztály 
együtt – beszélgetô-
kör
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II/2 A családtörténeti kutatómunka eredményének megtekintése

A A tanulók közösen megtekintik az egyénileg 
összegyûjtött kiállítási anyagot (családfák, 
lakásalaprajzok, tárgyakról készült rajzok és 
fotók, családi fotóalbumok, családtörténeti tér-
képek stb.)

10 perc 

Nyitottság,
érdeklôdés,
társismeret

Az egész osztály 
együtt – bemutató

Összegyûjtött 
anyag

II/3 A kiállítás céljának együttes megfogalmazása

A Az osztály tanulói közösen megfogalmazzák a 
kiállítás célját (például az érdeklôdés felkeltése, 
tájékoztatás, ösztönzés további kutatásra). A 
megfogalmazott szempontokat egy poszteren 
rögzítik.

10 perc

Együttmûködési képes-
ség, vitakészség,
kompromisszum-ké-
pesség
Véleményalkotás
Empátia
Tolerancia
Döntés

Kooperatív csoport-
munka – kerekasztal, 
ablak

Csomagolópapír, 
fi lctollak, ragasz-
tógyurma

II/4 A kiállításra javasolt kutatási anyagok bemutatása az osztály elôtt vagy a csoportnak

A A tanulók megegyeznek abban, hogy a gyûjtött 
anyagokból melyek kerüljenek kiállításra. A vá-
lasztásokat az osztály megszavazza. Esetleges 
ellenvélemények felmerülése esetén a pro- és 
kontra érvek ütköztetését követôen a szavazás 
megismételhetô. A vita eredményét poszteren 
rögzíti egy, a feladattal megbízott tanuló.

15 perc

Együttmûködési és 
szervezôképesség
vita, érvelés, 
döntés

Kooperatív csoport-
munka – kerekasztal 
vagy tanulási ablak

Az egész osztály együtt 
– vita

Az összegyûjtött 
anyag,
csomagolópapír, 
fi lctollak, ragasz-
tógyurma

Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/5 A kiállítási anyag rendszerzése, összeállítása

A Megtörténik a kiállítási anyag rendszerezése, 
összeállítása a közösen megfogalmazott szem-
pontsor alapján.

Ezt követôen kerül sor a kiállítás részeinek 
megtervezésére (témák, feliratok, betûformák, 
ikonok) és a kiállítási alaprajz elkészítésére.

10 perc

Rendszerezés
Problémamegoldás
Tervezés
Esztétikai érzék
Írásbeli szövegalkotás
Megfi gyelés
Tájékozódás térben

Kooperatív csoport-
munka – 
kerekasztal

Az egész osztály együtt 
– beszélgetés, meg-
egyezés, döntés

Csomagolópa-
pír, fi lctollak, 
ragasztógyurma

II/6 A kiállítás elkészítése

A A részfeladatok elvégzésére kiscsoportok ala-
kulnak. Pontosítják a teendôket, és meghatá-
rozzák a határidôket.

Részfeladatok: 
Plakáttervezés és -készítés.
A kiállítási tárgyak elhelyezése vitrinekben és 
paravánokon.
Felkészülés a kiállítás rövidebb-hosszabb be-
mutatására az érdeklôdôk számára.
Kiállítási ismertetô készítése.
A kiállítás megnyitásának megtervezése (példá-
ul válogatás a családok legkedvesebb irodalmi 
és zenei mûveibôl, a megnyitó beszéd megszer-
kesztése, vendéglátás elôkészítése stb.).

60 perc

Tervezés
Felelôsségvállalás
Alkotás
Írásbeli szövegalkotás
Esztétikai érzék
Több szempontú 
problémamegoldás
Kommunikáció

Kooperatív csoport-
munka – csoportmo-
zaik

Vitrinek
Paravánok
ceruzák, tollak, 
kréták

Az eddig elkészült 
poszterek a falon
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A A kiállítás megrendezésének értékelése beszél-
getôkör formájában történhet.

Szempontok a beszélgetéshez:

Sikerült-e úgy megrendezni a kiállítást, hogy a 
megfogalmazott célokat elérje?
Milyen visszajelzéseket kaptak az osztály tagjai 
a saját kiállítási anyagról a látogatóktól?

Az osztály az értékelés alkalmával együtt is 
megtekintheti, elolvashatja a kiállítás vendég-
könyvébe írott bejegyzéseket, értékelô vissza-
jelzéseket.

20 perc

Véleménynyilvánítás
Értékelés
Önértékelés
Érzelmek kifejezése

Az egész osztály együtt 
– beszélgetôkör

Vendégkönyv
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P1 – Egyenesági családfa-minta P2 – Rokonsági fokozatok magyar elnevezése

TANÁRI SEGÉDLETEK

Ôs, ôsanya

szépapa, szépanya

ükapa, ükanya

dédapa, dédanya

nagyapa, nagyanya

apa, anya

ÉN

fi ú, lány

unoka

dédunoka

ükunoka

szépunoka

nagybátya
nagynéne

fi vér

unokaöccs
unokahug

nagybátya
nagynéne

nôvér

unokaöccs
unokahug
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P3 – Lakásalaprajz
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