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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 16-17 évesek 
Ajánlott időkeret 2 x 45 perc 
A modul közvetlen célja Ráirányítani a diákok figyelmét arra, hogy a számunkra adott, természetesnek tűnő egészségügyi-orvosi 

ellátás hiánya akár az életébe is kerülhet a legszegényebb országokban vagy katasztrófa sújtotta területeken 
élő embereknek, gyerekeknek. A szolidaritás érzésének felkeltése, és az önkéntes segítők egy csoportjának 
bemutatása.  

A modul témái, tartalma Témák:  
Kapcsolatok – szolidaritás, felelősség, segítségnyújtás; globalizáció – világproblémák, nemzetközi 
szervezetek  
Tartalom: 
A Magyarországon előforduló legismertebb járványos betegségek és védőoltásaik. Gyilkos kórok és 
járványok a fejlődő világban. A betegek hétköznapjai a szegény országokban. Akik segíteni indulnak: az 
Orvosok Határok Nélkül nevű szervezet tevékenysége. Képzeletbeli interjúk betegekkel és orvosokkal.  

Megelőző tapasztalat Néhány fertőző betegség, gyerekbetegségek  
Ajánlott továbbhaladási irány Az egészséges fejlődéshez, élethez való jogok, az önkéntes tevékenység jelentősége, értékei 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önszabályozás: törődés, tekintet másokra 
Szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információgyűjtés, problémaazonosítás, nyitottság 
Társas kompetenciák: empátia, véleményalkotás, szolidaritás 
A NAT-hoz: Ember-és társadalom 
Tantárgyakhoz: társadalomismeret 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Segítő szolgálatok, segítő szakemberek (szka208_48); Európai elvek, autonóm közösségek 
(szka210_51); Egy csepp emberség. A Csodalámpa Alapítvány (szka211_15); Mentőkutyák, kutyás mentők 
(szkc211_09); A szegények bankára (szka211_10) 

Támogató rendszer Dr. Axmann Ágnes: Fertőző és trópusi betegségek. Alexandra. Pécs, 2002 
Szabó Kázmér: Megszépülés. Pro Pannónia Kiadói Kft. Pécs, 2004 
http://hu.millionartists.com/fundraising.php 
http://www.sulinet.hu/eletestudomany/arcchiv/2000/0002/orvosok 
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A modul B változatát az Interneteléréssel rendelkező iskoláknak ajánljuk, elsősorban a számítógépet könnyen és szívesen kezelő tanulói 
csoportoknak. A támogató rendszerben szereplő weboldalakat is használhatják kiindulásként, de a google kereső segítségével jóval több 
információhoz jutnak, mint amennyit a modul mellékleteiben találunk. 
 
Amennyiben a tanár úgy ítéli meg, hogy a tanulók nem fejezik be az adott feladatot a megadott időkeretben, segítsen a tevékenységben vagy 
adjon több időt. A B változatnál a záró beszélgetés rövidebbé tehető, ha a tanulók a problémára és segítségnyújtásra irányuló kulcsszavakat, 
kifejezéseket sorolnak fel. 
 
A foglalkozás során a csoportok létszáma az egyes feladatokhoz átszerveződik. Ilyenkor időnyerés érdekében szomszédos csoportokból egy-egy 
tanuló kilépésével alakulhat csoport, ellenkező esetben pedig két csoportból egy. 
 
A modul mellékletei  
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Betegségek, járványok (Háttér- információk) 
P2 – Fertőző, trópusi betegségek és oltások (Útmutató) 
P3 – Kivetíthető képek (Külön mappában) – Orvosok és betegeik Afrikában  
P4 – Szempontok záró beszélgetéshez 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – Fertőző, trópusi betegségek és oltások. Információs anyagok 1-5. Minden anyagból egy példányra van szükség, amit a számozásnak 
megfelelően csíkokra kell vágni.  
D2 – a-d  Betegségek, betegek hétköznapjai. Szemelvények. A csoportokon belül minden tanuló más-más szöveggel dolgozik. A lapokból 
összesen annyi példányra van szükség, amennyi az osztály létszáma.   
D3 – a-d  Orvosok Határok Nélkül. Szemelvények és feladatok. Minden oldalból egy példányra van szükség.  
 
 
  

  

 3 


	11. évfolyam 

