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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 Gyerekkorunk

A A tanulók szemüket lehunyva gondolatban felidé-
zik a gyerekkorukat. Ezután sorban mindenki 
megnevez egy-egy emléket, ami bevillant az 
agyába az elôzô percben. Közösen megállapítják, 
hogy ezek összességében inkább szép, vagy inkább 
súlyos-nehéz képek voltak-e.

5 perc

Személyes emlékek 
felidézése 

Memória
Önreflexió 
Szóbeli önkifejezés 

Egyéni munka – 
emlékek felidézése

Frontális munka – 
szóforgó 

B A tanulók elôzetesen megkérdezték szüleiktôl, 
hogy milyen védôoldásokat kaptak gyerekkoruk-
ban, és most felidézik ezeket. Közösen összegzik, 
hogy milyen fertôzô betegségek tekinthetik 
védettnek magukat. Ezután arról beszélgetnek, 
hogy sok olyan része van a világnak, ahol nem 
kapják meg ugyanezeket az oltásokat a gyerekek. 
Átgondolják, hogy milyen különbségek adódnak 
ebbôl az élet egészére vonatkozóan. 

5 perc

Személyes 
információkból kiinduló 
beszélgetés a világban 
lévô eltérô esélyekrôl 

Empátia
Nyitottság
Szóbeli kommunikáció

Elôzetes egyéni 
tájékozódás 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 
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II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Életesélyek

A Minden tanuló kap egyet a D1 melléklet történetei 
közül, amit egyénileg elolvas. Ezután 3-3 diák, akik 
különbözô történettel ismerkedtek meg, kis 
csoportokat alkotnak. Elmesélik egymásnak az 
általuk megismert sorsok fô jellemzôit, majd 
közösen megállítják, hogy milyen közös vonásai 
vannak ezeknek az élethelyzeteknek. A szóvivôk 
ismertetik a csoportok gondolatait.

15 perc

A mienktôl eltérô sorsok 
megismerése 

Szövegértés 
Empátia
Lényeglátás 
Globális gondolkodás 

Egyéni munka – 
szövegfeldolgozás 

Csoportmunka – 
mozaik 

D1 (Élettörténetek)

B Minden tanuló kap egyet a D2 melléklet adatkár-
tyáiból, amit önállóan elemez. Ezután 4-5 olyan 
diák, akinél különbözô számú adatlap van, 
csoportot alkot. Ismertetik egymással a megálla-
pításaikat, majd átgondolják, hogy az adatok 
alapján milyen különbségek milyen különbségek 
valószínûsíthetôk az egyes országokban lakó 
gyerekek életének alakulásával kapcsolatban.  
A szóvivôk ismertetik a csoportok gondolatait.

15 perc

Eltérô sorsok 
prognosztizálása 
statisztikai adatok 
alapján

Információkezelés 
Statisztikai adatok 
értelmezése 
Összefüggéslátás 

Egyéni munka – 
adatfeldolgozás 

Csoportmunka – 
mozaik 

D2 (Adatok, 
tények)
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II/b Problémák és lehetôségek 

A Az azonos élettörténetet olvasó diákok összeülnek, 
és megvitatják a következôket: 1) melyek a meg-
ismert gyerek legfôbb problémái, 2) mely lépések 
nyújtanának neki valódi segítséget életesélyei 
javításában? Gondolataikat egy két hasábra osztott 
csomagolópapíron rögzítik. A szóvivôk elmondják 
az egész osztálynak a csoport gondolatait.

15 perc

A megismert 
élethelyzetek elemzése 
és megoldások keresése 
a problémákra

Elemzô gondolkodás 
Problémamegoldás 
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
szakértôi mozaik  
és ötletbörze

D1 (Élettörténetek)

Csomagolópapír
Vastag filctollak

B A tanulók négy csoportot alkotnak annak megfele-
lôen, hogy ki milyen jellegû adatok elemzésével 
foglalkozott (1. népmozgalmi, 2. egészségügyi,  
3. gazdasági, 4. kulturális adatok). Megvitatják a 
következôket: a) melyek a szegény országok leg-
fôbb problémái az adott téren, b) melyek azok a 
lépések, amelyek valódi segítséget nyújtanának 
nekik abban, hogy az ott felnövô gyerekeknek 
nagyobb esélye legyen egy jobb életre? 
Gondolataikat egy kéthasábra osztott csomagoló-
papíron rögzítik. A szóvivôk elmondják az egész 
osztálynak a csoport gondolatait.

15 perc

A megismert adatok 
elemzése, a problémák 
rögzítése és megoldások 
keresése 

Adatkezelés 
Elemzô gondolkodás 
Problémamegoldás 
Empátia
Együttmûködés

Csoportmunka – 
szakértôi mozaik  
és ötletbörze

D2 (Adatok, 
tények)

Csomagolópapír
Vastag filctollak
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III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Van-e felelôsségünk?

A A tanulók arról beszélgetnek, hogy a jobb anyagi 
helyzetben lévô országok lakóinak vajon feladata-
e, hogy segítsék a nehezebb körülmények között 
élôket, vagy sem.

8 perc

Produktum elôállítása, 
kreativitás, 
együttmûködés

Frontális munka – 
beszélgetô kör

III/b Házi feladat

A A diákok azt a házi feladatot kapják, hogy 
mindenki próbálja meg egy idôegyenes mentén 
megrajzolni azt az életpályát, amit saját maga 
szeretne majd befutni. 

2 perc

A vizsgált téma 
összekapcsolása  
a személyes sorssal

Jövôkép látása

Frontális munka – 
tanári közlés 

Egyéni életúttervezés
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TANÁRI SEGÉDLETEK
A modulnak nincsenek tanári segédletei.




