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1��	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

modUlvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i. ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

i/a betegségeink – Kihez fordulhatunk?

A A tanulók felidézik, milyen betegségeken mentek 
keresztül, miért volt rossz betegnek lenni. Azt is 
megbeszélik, kihez fordulhatnak, ha betegnek ér-
zik magukat, kitől, milyen segítséget, ellátást kap-
hatnak.

10 perc

Korábbi ismeretek fel-
idézése és személyes 
emlékek

Önkifejezés
Figyelem

Frontális munka 
– ötletroham

P1 (Betegségek, 
járványok)

B A tanulók kiscsoportokat alakítanak. A csopor-
tok összegyűjtik a nálunk ismert és veszélyesnek 
tartott, illetve járványt okozó betegségeket. Listát 
készítenek róla.

10 perc

Korábbi ismeretek fel-
idézése

Együttműködés cso-
portban

Csoportmunka 
– megbeszélés, lista 
készítése

Papír,
írószer

P1 (Betegségek, 
járványok)

i/b betegségek – félelmek

A A tanulók összegyűjtik, milyen betegségekre kap-
tak védőoltást, és mely betegségektől félnek.
A tanár segít megfogalmazni, hogy az orvosi ellá-
tás nálunk bizonyos biztonságot, védelmet nyújt.

15 perc

Korábbi ismeretek és 
félelmek felidézése

Önreflexió
Önkifejezés 

Frontális munka 
– megbeszélés

P1 (Betegségek, 
járványok)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók négyfős csoportot alkotnak. Összegyűj-
tik, milyen trópusi betegségeket ismernek, illetve 
milyen fertőző betegségekről hallottak, amelyek 
más országokban áldozatokat követelnek, mit 
tudnak ezekről. A D1 melléklet anyagára támasz-
kodva, a tanár szükség esetén segít nekik. 

20 perc

Korábbi ismeretek fel-
idézése
Együttműködés cso-
portban

Csoportmunka – kö-
zös feladatmegoldás

P2 (Útmutatás)

ii. Új tartalom feldolgozása

ii/a gyilkos kórok, betegek és betegségek hétköznapjai

A A tanulók öt csoportot alakítanak. Minden cso-
port megkapja a D1 melléklet egyik, bekezdésen-
ként csíkokra vágott leírását. A szöveg valamilyen 
veszélyes, halálos, illetve trópusi betegséget mutat 
be. A csoporttagok elolvassák és elmondják egy-
másnak a náluk lévő papírcsíkon található infor-
mációkat. Kiemelik a teljes leírás legfontosabb té-
nyeit, majd megbeszélik, hogy milyen érzéseket és 
gondolatokat vált ki belőlük a megismert anyag. 
A szóvivők elmondják az osztály többi tagjának az 
általuk megismert betegség legfontosabb jellem-
zőit. A csoport egy másik tagja pedig megfogal-
mazza a csoportban felmerült érzéseket és gondo-
latokat. 

20 perc

Új ismeretek szerzése 
és a tényekhez való 
személyes viszonyulás 
kifejezése

Összefüggések keze-
lése
Érzelmek azonosítása

Kooperatív csoport-
munka – információ-
átadás szóforgóval

Kooperatív tanulás 
– csoportforgó

D1 (Szemelvé-
nyek)
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1�0	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók a korábbi négyfős csoportokban dol-
goznak tovább. Betegekről, betegségekről, nehéz 
helyzetekről szóló történeteket kapnak (D2), a cso-
port minden tagja más-más leírást. Olvasás után 
röviden ismertetik saját szövegük lényegi elemeit, 
majd közös gondolatokat fogalmaznak meg arra 
vonatkozóan, hogy vajon miért volt vagy nem volt 
szerencsés kimenetele a megismert történeteknek. 
Röviden lejegyzik gondolataikat, és félreteszik a 
jegyzetet a későbbi feladathoz.

20 perc

Érzelmi töltésű új isme-
retek szerzése, a hely-
zetek értelmezése 

Együttműködés cso-
portban
Problémaazonosítás
Empátia

Egyéni munka – ol-
vasás, jegyzetelés

Csoportmunka 
– megbeszélés, jegy-
zetelés

D2 (Szövegek)

ii/d Akik segíteni indulnak – orvosok határok Nélkül

A A tanulók négy csoportot alkotnak úgy, hogy az 
egyik korábbi csoport tagjai beolvadnak valame-
lyik másik csoportba. Ebben a szakaszban az Or-
vosok Határok Nélkül nevű szervezet történetét 
dolgozzák fel. Minden csoport kap egy lapot a D3 
melléklet anyagából. Megismerkednek a tartalmá-
val, és készítenek hozzá egy olyan plakátot, amely 
tartalmazza a legfontosabb információkat és vala-
milyen vizuális elemet is. 
Ezután új csoportok alakulnak úgy, hogy minden 
csoporttag más eredeti csoportból érkezett. A diá-
kok sorban elmondják azokat az ismereteket, ami-
ket az előző csoportjukban szereztek.

30 perc

Szöveges információk 
vizuális transzformá-
ciója 

Együttműködés cso-
portban

Kreativitás 

Csoportmunka – kö-
zös plakátkészítés

Kooperatív tanulás 
– fordított szakértői 
mozaik

D3 (Orvosok Ha-
tárok Nélkül)

Csomagolópapír
Filctollak
Zsírkréták
Ragasztógyurma 



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók kiscsoportokban információkat gyűj-
tenek az internetről az Orvosok Határok Nélkül 
szervezetről, a következő szempontok szerint: a) 
A szervezet létrejötte és felépítése, b) a szervezet 
működési területei, c) A szervezetben dolgozó or-
vosok napi munkája. 
Az információk szemléltetésére minden csoport 
kiválaszt öt olyan képet is, amit majd bemutat a 
többieknek. A kutatómunka a csoportok rövid elő-
adásaival zárul.

25 perc

Információkezelés/
rendszerezés
Együttműködés cso-
portban
Empátia

Csoportmunka – ku-
tatás, képes prezen-
táció

iii. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

iii/a jelentések a helyszínről

A A tanár a témához kapcsolódó afrikai képeket 
vetít. A tanulók kiscsoportban kérdéseket gyűjte-
nek, melyeket feltennének, ha módjuk lenne in-
terjút készíteni, beszélgetni érintettekkel: az osz-
tály egyik fele orvosoknak, másik fele betegeknek 
gyűjti össze a kérdéseit.
A csoportok listát készítenek, majd körbeadják, ki-
cserélik kérdéseiket. A végén mindenkihez visz-
szakerül a sajátja, amit kiegészíthetnek.

15 perc

Problémaazonosítás
Problémamegoldás

Csoportmunka 
– megbeszélés, lista 
készítése

P3 (Kivetíthető 
képek)
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1�2	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók és a tanár megbeszélik, hogy orvosok, 
egészségügyi dolgozók hogyan nyújthatnak se-
gítséget a világon a nehéz helyzetben levő, sze-
gény közösségek számára, akiknek sok esetben 
életmentő segítségre van szükségük.

15 perc

Problémaazonosítás Frontális munka 
– beszélgetőkör

P4 (Szempontok 
záró beszélge-
téshez)

 



Tanári segédletek

P1	Betegségek,	járványok

A következő információkkal a tanár segítheti a tanulókat annak 
összegyűjtésében, hogy milyen betegségekre kaptak védőoltást, és 
mely betegségektől tartanak nálunk általában. A tanulók gondol-
janak gyerekkori oltásokra, a közérdekű hirdetésekre, a járványos 
időszakokra és az ilyenkor elkapható betegségekre. Átgondolhat-
ják azt is, hogy milyen megelőzési stratégiákat ismernek, milyen 
kezelést kapnak ilyenkor. Fontos lenne annak megfogalmazása, 
hogy az orvosi ellátás nálunk bizonyos biztonságot, védelmet nyújt 
a betegségekkel, járványokkal szemben.

A nálunk ismert betegségek, amelyek ellen védőoltást kapunk már 
gyerekkorunkban, vagy később kérhető az oltás beadása még elér-
hető áron:

Fültőmirigy-gyulladás (Mumpsz)
Rózsahimlő (Rubeola) – védőoltás gyermekkorban
Skarlát (Vörheny) – antibiotikumos kezelés
Bárányhimlő – antibiotikumos kezelés; védőoltás
Torokgyík (Diftéria) – védőoltás, antibiotikumos kezelés
Agyhártyagyulladás – védőoltás egyes baktériumok ellen, kötelező 
oltás része egyes baktériumok ellen, antibiotikumos kezelés (több-
féle változata, baktériuma ismert)
Szamárköhögés – védőoltás
Gyermekbénulás (Polio) – Sabin cseppek, DPTI., II., III. oltás
Kanyaró – védőoltás
Merevgörcs (Tetanusz) – védőoltás diftéria-pertussis-tetanusz (Di-
Per-Te) oltási sorozat
Influenza – antibiotikumos kezelés, védőoltás kérhető

A napjainkban alkalmazott védőoltások 
Az első oltást, a bcg-t, mely a tüdőbaj ellen ad védelmet, az új-
szülött osztályon kapják meg a kisbabák. 2, 3, 4 és 18 hónapos kor-
ban kapják a dPTa, (korábban Di-Per-Te – torokgyík, szamárkö-
högés, tetanusz), a gyermekbénulás (iPv) elleni oltást, kombinálva 
az 1999 óta kötelező HIb oltással. 15 hónapos korban következik 
az MMR oltás. 3 és 6 éves korban ismét DPTa és IPV következik, 
majd 11 éves korban MMR oltás, 14 éves korban pedig a hepati-
tis b (fertőző májgyulladás) elleni vakcinát kapják a gyermekek. 
A fent felsorolt kötelező oltásokon kívül hazánkban már most is 
számos egyéb vakcina kapható (gennyes agyhártyagyulladás, he-
patitis A, influenza, kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, pneu-
mococcus, bárányhimlő stb.), melyek beadása bizonyos esetekben 
nagyon ajánlatos.
(Szerző: Máriáss Márta, Forrás: HáziPatika.com; http://www.baba-
szoba.hu/topics/articles?aid=610)

P2 Fertőző, trópusi betegségek és oltások

A D1 tanulói mellékletben található összefoglaló alapján a tanár se-
gítheti a tanulókat a trópusi éghajlaton gyakran előforduló beteg-
ségek és veszélyeik, elterjedésük összegyűjtésében. A tájékoztatók 
az ajánlott és kötelező védőoltásokról is információval szolgálnak.
Amennyiben úgy látja, hogy a tanulók nem hallottak ezekről a be-
tegségekről vagy alig tudnak róluk, odaadhatja nekik a tájékoz-
tató szövegeket. Fontos azonban azt is tudatosítani, hogy ezeken 
kívül sajnos még igen sokfajta betegség, fertőzés veszélyezteti sok 
országban az embereket, amelyek felerősödése egyes éghajlati té-
nyezők vagy katasztrófák esetén különösen veszélyes.
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1��	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

P3 Kivetíthető képek (Külön mappában)
Orvosok és betegeik Afrikában 

P4	Szempontok	záró	beszélgetéshez

Kölcsönös függés 
Emberi kötelességeink
Európa háborús időszakai – segítői 
Emberi jogok, gyerekjogok – élethez való jog stb. 




