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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 Mennyire súlyos a normaszegés?  

A Mindenki megkapja a D1 feladatlapot. A gyerekek 
súlyosságuk szerint értékelik a különbözô erkölcsi 
vétkeket. A kérdôívek kitöltését követôen 3-4 fôs 
kiscsoportokban összevetik válaszaikat, és röviden 
indokolják álláspontjukat. 
Ezután az osztály közösen arról beszélget, hogy 
mitôl függ az, hogy melyik normasértést mennyire 
tartják súlyosnak.

15 perc

Személyes 
véleményalkotás  
a normaszegés egyes 
fajtáival kapcsolatban

Értékválasztás
Ítéletalkotás 
Kommunikáció

Egyéni munka – 
feladatlap kitöltése

Csoportmunka – az 
egyéni választások 
megvitatása

D1 (Feladatlap)

I/b Érzelmi ráhangolás

A A tanulók közösen meghallgatják Rossini A Sevillai 
borbély címû operájából a Rágalom-áriát magyar 
nyelven. A tanár ezután röviden utal rá, hogy 
milyen következményekkel járhat a másokról ter-
jesztett pletyka, a megalapozatlan hírverés. Ezek 
tönkre tehetnek vagy hôssé emelhetnek bárkit, 
akár van alapjuk, akár nincs. Az elektronikus 
média korában különösen nagy lehet a hírek 
közvéleményt befolyásoló hatása. 

5 perc

Az érdeklôdés és 
vitakedv felkeltése 

Hangulati befogadás 
Nyitottság 

Frontális munka – 
zenehallgatás és 
irányított beszélgetés 

P1 (Zene)
Magnó vagy  
CD-lejátszó
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A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Van-e mentségük? 

A Az osztály három nagy csoportra oszlik. A tanár 
kiosztja közöttük Császár Elôd, Zalatnay Sarolta  
és Ambrus Attila történetének szemelvényeit (D2, 
D3, D4). Minden csoport kap egy feladatlapot is, 
amelybôl megtudják, hogy mit kell majd tenniük  
a szövegekkel (D5).
Közben a tanár kivetíti (vagy egy poszteren kiteszi 
a falra), hogy milyen feladatai vannak a csopor-
tokban választandó felelôsöknek. 

25 perc

Három példaértékû eset 
kiscsoportos elemzése 

Problémaérzékenység 
Összefüggéslátás 
Együttmûködés 
Kommunikáció

Differenciált 
csoportmunka 
meghatározott egyéni 
feladatokkal 

D2, 3, 4 (Szemel-
vények)
D5 (Feladatlap)

Papír, írószer.

P2 (Feladat-
körök) 

II/b Vélemények a megismert esetek szereplôirôl  

A Itt kezdôdik a második tanóra.
A jegyzetek alapján a szóvivôk ismertetik az osz-
tállyal a feldolgozott történetet és a csoportban 
megfogalmazódott véleményeket. A tanár a P3 
alapján készített poszteren rögzíti a gondolatokat.
Ha eltelt pár nap a két óra között, és voltak, akik 
további információkat szereztek a történetekkel 
kapcsolatban, akkor most röviden elmondják. 
Ezt követôen a diákok megvitatják, hogy milyen 
közös vonások fedezhetôk fel a három 
történetben. 

15perc

A csoportgondolatok 
megosztása és a három 
történet közös 
jellemzôinek 
azonosítása

Szóbeli kommunikáció 
Általánosító képesség 

Frontális munka – 
csoportos, illetve 
egyéni szóforgó és 
irányított beszélgetés 

A korábban 
elkészült vázlatok 
és jegyzôkönyvek

P3 (Minta 
táblázat) 
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II/c Hová tûnt az erkölcsi halál? 

A Minden tanuló megkapja a D6 szemelvényt, 
egyénileg elolvassa azt, majd egy mondatban 
leírja, hogy szerinte mi a szöveg legfontosabb 
üzenete. Ezt az üzenetet elôször párosával beszélik 
meg a tanulók, majd két-két pár (4 tanuló) készít 
egy egyeztetett listát. Miután ez elkészültek, két-
két négytagú csoport alkot egy nagyobb csoportot, 
és egyeztetés után elkészítik a bôvebb listát. Ezek 
a nagy csoportok saját listájukat filctollal felírják 
egy csomagolópapírra, és kiteszik az osztály-
teremnek egy jól látható helyére. A listák alapján 
kerül sor a legfôbb tanulságok megfogalmazására. 
Végül közösen választ keresnek arra a kérdésre, 
hogy miért veszélyes a társadalom számára, ha 
erkölcsi szempontból súlyos vétségek megítélése 
nincs arányban a tett súlyával. 

15 perc

Általános tanulságok 
megfogalmazása egy 
tanulmány alapján

Lényeglátás
Általánosító képesség 
Kritikai gondolkodás 

Egyéni 
szövegfeldolgozás 

Páros, majd csoportos 
információegyeztetés 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

D6 (Szöveg)

Papír, írószer

Csomagolópapír 
Filctollak 
Ragasztógyurma 
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III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Tanulói értékelés

A A tanár öt papírlapra ráírja az osztályzatokat 1-tôl 
5-ig, majd elhelyezi ezeket a terem különbözô 
pontjain. A diákok pedig a megfelelô helyre állva 
fejezik ki, hogy mennyire tetszett nekik a foglal-
kozás. (Mennyire tartották érdekesnek, 
hasznosnak, fontosnak és tanulságosnak.) Erôsen 
eltérô vélemények esetén röviden meg is indokol-
ják a döntésüket. 

5 perc

Visszajelzés adása  
a foglalkozás egészérôl

Véleménynyilvánítás 
Kritikai gondolkodás

Egész csoportos 
gyakorlat –  
értékelés mozgásos 
formában 

III/b A csoportmunka értékelése

A A pedagógus értékeli a csoportok munkáját.  
A külön feladatot ellátók (vitavezetô, szóvivô, 
jegyzôkönyvvezetô) elmondják, hogy milyennek 
látták belülrôl a saját csoportjuk, illetve önmaguk 
munkáját. Ha akarnak, a csoporttagok reflektál-
hatnak az elhangzottakra. 

10 perc

A közös tevékenység  
és az együttmûködés 
értékelése

Önkritika
Felelôsségvállalás 

Frontális munka – 
tanári és tanulói 
értékelések 

P4 (Értékelési 
szempontok)
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 Zene 

A Rágalom-ária Rossini A sevillai borbély címû operájából magyar 
nyelven

Hangulatos, ha sikerül meghallgatni a felvételt. De ha nem tudjuk 
megszerezni, az is elég, ha saját szavainkkal beszélünk a témáról.

P2 Feladatkörök 

(A vitavezetô, a jegyzôkönyvvezetô és a szóvivô feladatainak leírása)

Vitavezetô: 
• kérdéseket tesz fel, 
• nem enged elkalandozni a témától,
• szót ad a jelentkezôknek, 
• ügyel arra, hogy mindenki elmondhassa a véleményét,
•  figyel arra, hogy a megadott kérdéseket megválaszolják, és a fela-

datokat megoldják.

Jegyzôkönyvvezetô:
•  vázlatosan, de pontosan rögzíti a csoportban elhangzottak lénye-

gét (a történet vázlatát, a kérdésekre adott válaszok tömör kivona-
tát, a feladatmegoldásokat),

•  a csoport véleményének megfelelôen, mindenki számára érthetô 
formában írja be a közös táblázata a kért válaszokat.

Szóvivô:
•  mindenki számára jól követhetôen ismerteti a saját történet lé-

nyegét,
•  röviden, a fontosabb csomópontokat kiemelve, a csoport vélemé-

nyét híven tükrözve számol
•  be a csoportban történtekrôl, 
•  esetleges pontosítást igénylô kérdésekre válaszol az osztály 

elôtt.

P3  Mintatáblázat – a csoportokban megfogalmazott gondolatok 
összesítéséhez

Milyen embernek 
tartjátok? 

Mi szól  
ellene?

Milyen  
mentsége van?

Császár Elôd

Zalatnay Sarolta

Ambrus Attila

A kitöltendô táblázatot olyan méretben kell egy csomagolópapírra 
felrajzolni, hogy a csoportok által megfogalmazott vélemények 
beleférjenek a rovatokba.
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P4 A záró értékelés szempontjai

Sikerült-e az egyes csoportoknak mindenkit bevonni a munkába? 
Kik segítették leginkább a tevékenységet? 
Milyennek látták a csoportjuk, illetve saját maguk munkáját az 
egyes
 vitavezetôk,
 jegyzôkönyvvezetôk
 és szóvivôk?

Ha legközelebb csoportmunkát végez az osztály, mit kellene más-
képpen csinálni?




