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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 Csoportalakítás

A A téma feldolgozása irányított csoportalakítást igé--
nyel: a vezető pedagógus 3 fős csoportokra osztja a 
diákokat. Minden csoportban legyen egy diák, aki 
tud PowerPoint-bemutatót készíteni; egy diák, aki 
biztonsággal kezeli az internetet; és egy diák, aki 
megfelelő előadókészséggel rendelkezik. Csoportt-
alakítási módszer: listás szerepek (szóvivő, technit-
kus, kapcsolattartó).

5 perc

Megfelelő munkaforma 
kialakítása

Kooperatív tanulás – 
csoportalakítás

A szerepek előt-
zőleg elkészített 
listája

I/b Csoportfejlesztés

A Szituációs játék: minden csoport egy-egy delegá--
ció egy képzelt nemzetközi tanácskozáson, mely 
az emberi jogokkal foglalkozik. A csoportok kitat-
lálják, milyen nemzetiségűek, milyen szervezetet 
képviselnek, logót készítenek, és bemutatkoznak.

15 perc

Együttműködés
Kreativitás

Kooperatív tanulás Papír, íróeszköz, 
ragasztó, olló stb.
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diák Pedagógus

I/c A feladat ismertetése

A A tanár ismerteti a feladatot a tanulókkal: a dele--
gációknak reprezentatív anyagot kell elkészíteni--
ük az ombudsmani hivatal felépítéséről, feladatát-
ról, eseteikről stb.
A PowerPoint-bemutató maximum 7 perces legyen, 
a csoportok készítenek hozzá egy legfeljebb 5 kér--
désből álló értékelőlapot is (totó, eldöntendő kérét-
sek stb.).
A pontos feladatleírást borítékban kapják meg 
a csoportok. A tanár felhívja a diákok figyelmét 
arra, hogy a jó bemutató informatív, de nem tar--
talmaz hosszú szövegeket, ábrákkal, illusztrációk--
kal kiegészített, illetve az anyag bemutatása nem 
egyenlő a felolvasással.

5 perc

Figyelem Frontális osztálymun--
ka – feladatismertetés

P1 (Feladatlista)
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II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a PowerPoint-bemutatók elkészítése

A A tanulók felosztják a feladatokat, megtervezik a 
munkát, elkészítik a bemutató anyagát. A feladat 
elvégzéséhez szöveges dokumentumot is kapnak. 
Ezeket célszerű etmailben elküldeni. A melléklet-
tekben a honlapon szereplő esetek elérhetősége 
van feltüntetve. A feladat elvégzése előtt az osztály 
egyezteti a tanár segítségével, hogy a csoportok 
ugyanazt a szituációt vagy minden csoport más-
más esetet dolgoz fel.

40 perc

Új ismeretek feldolgo--
zása
Kreativitás
Multimédiás eszközök 
használata
Alkalmazkodás

D1 (Források az 
interneten) 
Számítógép 
internet-hozzáfé--
réssel, PowerPoint
D2 (Szituációk)

II/b Az elkészült bemutatók megtekintése

A Minden csoport bemutatja munkáját, majd a fel--
adatlapokat is kivetítik, a többiek pedig kitöltik 
azokat.

25 perc

Elkészített anyagok 
ismertetése
Ellenőrzés
Konvertáló képesség

Csoportmunka – szát-
mítógépes bemutató

Projektor, számí--
tógép

II/c Modellálás

A A kapott információk tükrében a megalakult bizott--
ságok (csoportok) saját szerepüknek megfelelően 
előzetes tanácskozás után véleményt mondanak a 
konkrét esetekről, természetesen az országgyűlési 
biztosok gyakorlatát követve. A csoportok minden 
vélemény elhangzása után értékelik az elhangzot--
takat.

30 perc

Információk rögzítése, 
adaptálása 
Kommunikációs kész--
ség
Önfejlesztő képesség

Kooperatív tanulás – 
kerekasztal, szóforgó

D2 (Szituációk) P2 (Szituációk)
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III. Az új TARTAloM öSSzEfoglAláSA, EllEnőRzéS éS éRTéKEléS

III/a értékelés

A A csoportok közösen értékelik a foglalkozást.
A tanár a következő szempontok szerint segíti az 
értékelést: informativitás, figyelemfelkeltés, hant-
gulat, produktumközpontúság, kitöltött feladatla--
pok értékelése.

10 perc

Ismeretek összegzése
Önálló vélemény kiala--
kítása

Egész osztály együtt – 
beszélgetőkör
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P1  
feladatlista 

A feladatok közül szabadon válogathat a foglalkozást vezető pet-
dagógus vagy az osztály. Minden témához szükséges egy 5 kért-
déses ellenőrző feladatlap összeállítása, melyet a bemutató végén 
vetítenek ki a diákok. Az értékelés is a bemutatót készítő gyerekek 
feladata.

Feladatlista:

Országgyűlési Biztos Hivatala hivatalos honlapjának általát-
nos bemutatása (felépítés, színvilág, szerkezet, kezelhetőség, 
informativitás)

Adatvédelmi Biztos feladatának, jogkörének bemutatása

Adatvédelmi Biztos néhány érdekes esetének, programjának, dot-
kumentumainak bemutatása

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa feladatának, jogköt
rének bemutatása

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa néhány érdekes esetét-
nek, dokumentumainak bemutatása
Állampolgári Jogok Biztosa feladatának, jogkörének bemutatása

Állampolgári Jogok Biztosa néhány érdekes esetének, dokumentut-
mainak bemutatása

Oktatási Jogok Biztosa feladatainak, jogkörének bemutatása

Oktatási Jogok Biztosa néhány érdekes esetének, dokumentumait-
nak bemutatása

P2  
Szituációk

A diákok szabadon választhatnak a D1 mellékletben szereplő szitut-
ációk közül, vagy sorsolás, esetleg kiosztás után készülnek a véle--
ményezésre. Egy más változatban a csoportok kaphatják ugyanazt 
a szituációt is, de ekkor a megoldásokat érdemes összehasonlítani 
és véleményezni.
A szituációkat véleményezniük kell a csoportoknak az országgyűt-
lési biztosok munkájához hasonlóan.

melléKleTeK




