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SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

A 11. ÉVFOLYAM

vajon milyen lesz a világ jövője? 
globális forgatókönyvEk
A modul szerzője: szekszárdi júlia
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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 elképzelések a jövőről

A Minden tanuló kap egy borítékot és egy írólapot, 
amire leírják három olyan kívánságukat, amire 
leginkább vágyakoznak. A tanár elmondja, hogy 
a leírtakat rajtuk kívül senki sem fogja megnézni. 
Nekik lesz azokra szükségük a foglalkozás későb-
bi szakaszában. A lapot kétrét hajtják, és elhelye-
zik a borítékban. A borítékra ráírják a nevüket, 
vagy egy olyan jeligét, amivel majd azonosítani 
tudják. A lezárt borítékokat a tanár összeszedi és 
elteszi. 

5 perc

Személyes vágyak 
megfogalmazása a mo-
dul témájához kapcso-
lódóan

Önkifejezés

Egyéni munka Írólap és boríték 
valamennyi tanu-
lónak
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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 tanár elmondja, hogy a következőkben a világ 
jövőjéről fognak gondolkodni. Megkéri a tanu-
lókat, hogy röviden írják le, milyennek képzelik 
a világot tíz év múlva. Szabad választással párok 
alakulnak, amelyek tagjai közösen fogalmazzák 
meg gondolataikat. Írásukat aztán beleteszik egy 
borítékba, amit lezárnak.  
Ráírják a nevüket vagy egy jeligét, hogy később 
majd ráismerjenek. (Ha az osztály nem páros lét-
számú, hármas csoport is alakítható.) A lezárt bo-
rítékokat a tanár összeszedi és elteszi.

10 perc  

A témáról való gondol-
kodás elindítása

Önkifejezés
Kreativitás
Kommunikáció

Páros munka – vízió 
megfogalmazása

Papír, írószer és 
boríték minden 
párnak

ii. Új tartalom feldolgozása

ii/a csoportalakítás

A A tanár kijelöl 4 tanulót csoportvezetőnek. Mind-
egyikük húz egy-egy sorszámot. A vezetők egy-
mást váltva választanak tagokat a csoportjukba, 
amíg az osztály minden tanulójára sor nem került. 
Az így létrejövő csoportok a foglalkozás végéig 
együtt maradnak. 

5 perc

Az órai tevékenység 
előkészítése

Választás
Döntés

Az egész osztály 
együtt – csoportala-
kítás

Kihúzható sor-
számok 1-től 
4-ig

B A tanulók tetszőleges módon hat csoportot alakí-
tanak. Mindegyik húz egy sorszámot.

5 perc

A tevékenység előké-
szítése

Az egész osztály 
együtt – csoportala-
kítás

Kihúzható sor-
számok 1-től
6-ig



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/b ismerkedés a különböző értékvilágokkal i.

A A csoportok megkapják a sorszámuknak megfe-
lelő témakártyát, amelyen különböző szavak és 
kifejezések olvashatók. (D1) Ezek felhasználásá-
val plakátokat készítenek.  Leírnak és lerajzolnak 
mindent, ami a cédulán lévő szavakhoz kapcso-
lódóan eszükbe jut. Szabadon engedik a fantáziá-
jukat, és igyekezzenek minél kifejezőbb és minél 
látványosabb plakátot készíteni.

10 perc

Az egyes forgatóköny-
vekben megjelenő ér-
tékvilág érzékelése

Önkifejezés
Kreativitás
Együttműködés 

Csoportmunka 
– plakátkészítés

D1 (Témakár-
tyák)

Csomagolópapí-
rok
Színes filctoll és 
zsírkréta

B A tanár elmondja, hogy európai jövőkutatók 6 
forgatókönyvet alakítottak ki a világ lehetséges 
jövőjéről. Az egyes csoportok ezek rövid leírását 
kapták meg – annyi példányban, ahány tagja van 
a csoportnak. Mindenki elolvassa a szövegeket, 
majd sorra elmondják véleményüket a szöveg ál-
tal ábrázolt világról. A jegyző rögzíti a hallotta-
kat. A jegyzeteket még felhasználják a következő 
munkaszakaszban.

15 perc

Ismerkedés a világ 
jövőjének forgatóköny-
veivel

Szövegértés
Véleményalkotás
Szóbeli szövegalkotás

Egyéni feladat 
– szöveg olvasása

Csoportmunka 
– szóforgó

D2 (Forgatóköny-
vek)

Papír, írószer

P1 (Háttérolvas-
mány)
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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

ii/c ismerkedés a különböző értékvilágokkal ii.

A Mind a négy csoport megkapja a saját témájához 
tartozó szövegeket, amiket elosztanak egymás kö-
zött (D3-6). Ha többen vannak, mint ahány szö-
veg, akkor párokat alakítanak az elolvasás idejére. 
Ha pedig kevesebben, akkor a gyorsan dolgozó 
diákok több szöveget is kaphatnak. Miután min-
denki elkészült, a csoporttagok beszámolnak a 
többieknek szövegük legfontosabb gondolatairól, 
és javaslatot tesznek a plakátjuk kiegészítésére.

20 perc 

Az előzőleg feldolgo-
zott téma elmélyítése 

Szövegértés 
Lényegkiemelés
Véleményalkotás
Együttműködés

Egyéni feladat 
– olvasás, értelmezés

Csoportmunka 
– szóforgó

Csoportmunka 
– a plakát közös ki-
egészítése 

D3-6 (Szövegek)

A csoportok saját 
plakátja

Színes filctoll és 
zsírkréta 

B Mindegyik csoport kap egy-egy csomagolópapírt 
és különböző színű filctollakat. A plakátra először 
jól olvashatóan felírják az adott forgatókönyv cí-
mét.
Ezután – felhasználva a beszélgetésről készült 
jegyzeteket is – a csoport elkészít egy plakátot, 
amely bemutatja a forgatókönyvükből kirajzolódó 
világot. Mindenki ráírhatja, rárajzolhatja a plakát-
ra mindazt, ami visszaadja ennek a megidézett 
világnak a hangulatát és üzeneteit. A plakátokat 
a következő óra kezdetére felerősítik a falra. (Itt az 
első 45 perc vége.) (B)

15 perc

Első benyomások vi-
zuális rögzítése a jövő 
forgatókönyveiről

Önkifejezés
Együttműködés 
Kreativitás 

Csoportmunka 
– plakát 

Frontális munka 
– tárlatlátogatás

Csomagolópapír
 
Legalább az osz-
tálylétszámnak 
megfelelő meny-
nyiségű színes 
filctoll
 
Ragasztógyurma



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/d  Feladat a következő órára

A A tanár elmondja, hogy az egyes csoportok a világ 
jövőjének négy elképzelt forgatókönyvével foglal-
koztak. Minden csoport megkapja a saját változa-
tához kapcsolódó forgatókönyv rövid leírását (D2 
melléklet 1-4. témakártya). A feladatuk az, hogy 
a következő órán tartsanak szemléletes bemuta-
tót saját változatukról. Ehhez felhasználhatják az 
órán készült plakátjukat, és a feldolgozott szöve-
gek. De gyűjtsenek még hozzá további képeket és 
esetleg zenéket is. A bemutatóhoz 5 perc áll majd 
rendelkezésükre. 
(Itt az első 45 perc vége.) (A)

5 perc

A következő órát nyitó 
bemutatók előkészítése

Feladatvállalás 

Frontális munka 
– tanári tájékoztatás

D2 (Forgatóköny-
vek)

P1 (Háttérolvas-
mány)

ii/e bemutatók a világ lehetséges jövőjéről

A A tanár kiosztja az előző órán leírt és borítékba 
zárt kívánságokat. A bemutatókat figyelve min-
den tanuló döntse el, hogy kívánságai alapján a 
négy lehetséges világ közül melyikben élne a leg-
szívesebben. A csoportok sorban megtartják be-
mutatóikat. 

22 perc

A felkínált keretek sze-
mélyes mondanivaló-
val való megtöltése

Önkifejezés
Együttműködés 

Frontális munka 
– csoportmunkák 
produktumának be-
mutatása

A bemutatáshoz 
szükséges eszkö-
zök

A borítékba zárt 
kívánságlisták
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1��	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B Az előző órán elkészült plakátok fenn vannak a 
falon. Minden csoportból egy képviselő a csoport 
plakátja elé áll, és röviden jellemzi a forgatókönyv-
ben leírt világot. Ezt követően a tanulók körbe sé-
tálnak, és megtekintik a plakátokat.

10 perc

A saját készítésű plaká-
tok bemutatása

Kommunikáció
Önkifejezés

Frontális munka 
– csoportszóforgó

Frontális – tárlatláto-
gatás 

Plakátok

Ragasztógyurma

ii/f  A globális forgatókönyvek elemzése

A Az egyes bemutatókhoz készült plakátokat elhe-
lyezik a terem négy sarkában. A tanulók azokhoz 
állnak, amelyek leginkább elnyerték a tetszésüket. 
Az így létrejövő csoportok tagjai röviden indokol-
ják a választásukat.

8 perc

Választás a megismert 
jövőképek között 

Véleményalkotás
Érvelés

Egész csoportos gya-
korlat – értékválasz-
tás 

Frontális munka – 
beszélgetőkör 



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B Mind a hat munkacsoport kap egy-egy borítékot, 
amelyben feliratozott kártyalapok találhatók (D7) 
A borítékokon a következő feliratok szerepelnek: 
1. Alapértékek, 2. Embertípus, 3. Az élet központ-
ja, 4. A szabadság fogalma, 5. Az élet célja, 6. Vi-
szonyulás a halálhoz. 
A tanár felteszi a falra a P2 melléklet alapján elő-
készített félkész posztert, aminek kicsinyített vál-
tozatát (D8) a csoportok is megkapják.  
A diákok eldöntik, hogy a saját borítékjukban sze-
replő kártyákat a táblázat melyik négyszögében 
helyeznék el. A csoportdöntést követően sorra fel-
ragasztják a lapokat a nagy poszter táblázatának 
megfelelő helyére.
Optimális esetben egy táblázati helyre egy kártya 
kerül (P3). Amennyiben többen is vannak, akik 
ugyanarra a helyre akarják tenni a kártyájukat, 
érveljenek saját véleményük mellett. Ha egyik fél 
sem győzné meg a másikat, kerüljön mindegyik 
kártya a diákok által választott cellába.

15 perc 

A különféle jövőképek 
árnyalása

Rendszerezés
Logikus gondolkodás 
Együttműködés

Csoportmunka – kö-
zös döntéshozatal

Egész csoportos gya-
korlat – a nagy táblá-
zat kitöltése

D7 (Borítékba tett 
kártyalapok)

D8 (Táblázat)

Papírragasztó

P2 (Minta a 
poszterhez)

Csomagolópapír
Ragasztógyur-
ma

P3 (Megoldás)
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1��	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

iii. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

iii/a értékválasztás

A Valamennyi tanuló megkapja az értéklistát (D9), 
amelyből kiválasztja azt az ötöt, amit ő a legfon-
tosabbnak tart. A tanár közben kiteszi az érték-
listát tartalmazó posztert a falra. A tanulók sorra 
kimennek a táblához, és az általuk kiválasztott ér-
tékek mellé húznak egy-egy függőleges vonalat. 
Így látható lesz, hogy milyen értékeket preferál 
leginkább az osztály.

8 perc

Értékpreferenciák vizs-
gálata

Véleményalkotás
Döntés

Egyéni feladat – fele-
letválasztós feladat-
lap kitöltése

Egész csoportos gya-
korlat – értékek sú-
lyozása

D9 (Értéklista)

Filctollak

P4 (Poszter min-
ta)
Csomagolópapír
Ragasztógyur-
ma 

B Minden tanuló kap egy kitöltött táblázatot. (P3) 
(Ha a közösen kitöltött táblázat eltér egyes pon-
tokon a nyomtatott változattól, azt felülírják a sa-
ját példányon.) A tanár megkéri a diákokat, hogy 
húzzák alá mind a hat oszlopban azt a jellemzőt, 
amelyik számukra a legvonzóbb.

10 perc

Értékválasztás

Véleményalkotás
Döntés

Egyéni munka – érté-
kek választása 

P3 (Kitöltött táb-
lázat)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

iii/b értékpreferenciák és a jövő forgatókönyvei 

A Minden tanuló megkapja azt a listát, amely meg-
mutatja, hogy a jövőre vonatkozó egyes forgató-
könyvekhez milyen értékek társulnak (D10), és 
megjelöli a lapon azokat az értékeket, amelyeket 
előzőleg kiválasztott. Megvizsgálja, hogy miként 
oszlanak meg választásai a különböző jövő-forga-
tókönyvek között.
Ezalatt a tanár felteszi a kinagyított táblázatot tar-
talmazó posztert a falra, és az előző gyakorlat ösz-
szesítése alapján elvégzi ugyanezt a műveletet az 
osztályra vonatkoztatva, majd röviden összegzi a 
vizsgálat tapasztalatait a diákok számára. 
Végül az érdeklődő tanulóknak rendelkezésé-
re bocsátja a Hankiss-tanulmány teljes szövegét 
(P1).

7 perc 

A vizsgálat tapasztala-
tainak összegzése

Önismeret
Társismeret

Egyéni feladat – érté-
kelés 

Frontális – tanári ös-
szegzés

D10 (Értékek cso-
portosítva)

P1 (Háttérolvas-
mány)

A D10 alapján 
készült nagy 
táblázat

Filctoll 
Ragasztógyur-
ma
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1��	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B Azok a párok (esetleg hármas csoportok) ülnek 
össze megint, amelyek a foglalkozás első szaka-
szában együtt dolgoztak. Kölcsönösen beszámol-
nak egymásnak arról, hogy milyen elemeket vá-
lasztottak ki a táblázatból, vagyis milyen jövőre 
vágynak. Ezután visszakapják a borítékba zárt 
írásaikat, és összevetik azokat a most kialakított 
véleményükkel. Megbeszélik egymással gondola-
taikat. 
A tanár lezárja a foglalkozást, és az érdeklődő ta-
nulók hazavihetik a Hankiss-írás teljes szövegét 
(P1).

10 perc

A foglalkozás tapaszta-
latainak összegzés

Önreflexió
Önismeret
Önkifejezés
Kommunikáció

Páros munka – páros 
szóforgó

A foglalkozás 
ráhangoló szaka-
szában elkészült 
írások

P1 (Háttérolvas-
mány)

 



Tanári segédletek

P1 Hankiss Elemér

NeM MiNdeN ÚT vezeT róMábA
(háttérolvasmány)

Illetve pontosabban: Nem Rómába vezet minden út. Hanem példá-
ul Bizáncba. Vagy a vadonba. Vagy a sivatagba. Vagy? 
Nagyon makacsnak bizonyult az a 18–19. századi hit, hogy az em-
beriség feltartóztathatatlanul halad egy gazdagabb, békésebb, bol-
dogabb jövő felé. Nem tudta megtörni ezt a hitet a huszadik század 
két világháborúja, megannyi haláltábora, népirtó tébolya, véres 
polgárháborúja, gazdasági összeomlása, a harmadik világbeli mil-
liók éhezése, a gazdag nyugati társadalmak erkölcsi bukdácsolása 
sem. Erős még mindig a piacgazdaság diadalába, a liberális demok-
rácia és a nyugati civilizáció térhódításába vetett hit.
Ezt a hitet az elmúlt évtizedekben igazán csak a nukleáris konflik-
tus fel-felerősödő rémképe, az amerikai tőzsde egy-egy megrendü-
lése, az elmúlt években az ázsiai válság kirobbanása, s legutóbb a 
koszovói konfliktussal kapcsolatos új stratégiák és erőviszonyok ki-
bontakozása zavarta meg. De mindenesetre tény az, hogy az elmúlt 
években már többfelé és többen kezdték számba venni Európa és a 
világ további alakulásának lehetséges (és lehetetlen) alternatíváit. 
Az alternatívák felrajzolása azért fontos, mert másképp kell fel-
készülni az embereknek és társadalmaknak az egyik vagy másik 
lehetséges jövőre. Más gazdasági, politikai és kulturális intézmé-
nyekre és stratégiákra, és más emberi készségekre van szükség at-
tól függően, hogy a jelenlegi fejlődésfolyamat fut-e tovább, vagy 
mondjuk globális gazdasági válságba süllyed a világ, vagy egy ke-
zelhetetlen hatalmi konfliktus alakul ki, vagy…
Különösen fontos a lehetséges jövők végiggondolása a tanártársa-
dalom és általában a közoktatás szakemberei számára. Mert nem 

holnapra vagy holnaputánra, hanem a következő két-három-négy 
évtizedre kell felkészíteniük diákjaikat, s e néhány évtized alatt 
gyökeresen megváltozhat a világ. Annak illusztrálására, hogy mi-
lyen nehéz feladat ez, minthogy egymástól nagyon különböző vi-
lágokra kell felkészíteni a mai diáktársadalmat, bemutatok néhány 
forgatókönyvet, és bemutatom azt, hogy mennyire más és más em-
beri készségekre, értékekre, magatartásformákra, világértelmezés-
re lesz szüksége az akkor élőknek attól függően, hogy melyik világ 
valósul végül is meg.
---
Jacques Delors, az Európai Bizottság nemrég leköszönt elnöke né-
hány évvel ezelőtt Brüsszelben létrehozott egy munkacsoportot, 
és e munkacsoport kidolgozott hat úgynevezett globális forgató-
könyvet. Könyv formában ez év őszén jelenik meg munkájuk, s így 
itt most csak egy korábbi vázlatot ismertethetek. A forgatókönyvek 
elnevezése sem végleges, mert a szerzők még mindig csiszolgatják 
a szöveget. 
Íme a hat forgatókönyv rövid leírása.

1.  A „diAdAlMAs PiAcoK” ForgATóKÖNyve

A jelenlegi fejlődés fut tovább, vagyis tovább épülnek a globális há-
lók, gyorsul az információk, tőkék és áruk globális áramlása, nő a 
multinacionális cégek és nemzetközi intézmények befolyása. Kiala-
kul egy globális burzsoázia és technokrácia. Fokozatosan csökken 
a nemzetállamok szuverenitása és hatalma. A munkások-alkalma-
zottak kiszolgáltatottabbá válnak. A jóléti állam intézményrend-
szere fokozatosan leépül. Tovább szélesedig a szakadék a gazdagok 
és a szegények között. Növekszik a bűnözés. Az emberek aktív ál-
lampolgárokból egyre inkább passzív fogyasztókká válnak. 
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2.  A „száz virág” ForgATóKÖNyve
A 21. század első évtizedeiben megtorpan a globalizálódás lendü-
lete. Az emberek fellázadnak a nemzetközi big business és a globá-
lis bürokrácia ellen, a korrupció ellen, a bűnözés terjedése ellen, a 
nagyvárosi elnyomorodás ellen, és egyre inkább visszahúzódnak 
helyi és regionális közösségeikbe. A nemzetállam is veszít jelentő-
ségéből: az emberek kevesebbet várnak tőle, és nem akarják viselni 
a terheit. Lezárul a „fogyasztói társadalom” mai korszaka és a kö-
zösségi élet reneszánsza következik el. A multinacionális vállalatok 
és szervezetek átállnak e helyi közösségek kiszolgálására; az élet 
központja már nem a nemzetközi piac, hanem a helyi közösség és 
ezek hálózata lesz. 

3.  A „KÖlcsÖNÖs FelelősségeK” ForgATóKÖNyve
A gazdasági és pénzügyi globalizáció lelassul, és felerősödik a 
„szociális globalizáció”. Egyfajta „globális jóléti társadalom” alakul 
fokozatosan ki. Felerősödik a társadalmi szolidaritás és felelősség-
érzet szerepe. A kormányzati munka áttekinthetőbbé válik. Felerő-
södik a megállapodásoknak, az érdekegyeztetésnek, a „társadalmi 
szerződésnek” a szerepe. Csökkennek a társadalmi egyenlőtlensé-
gek. Megjelennek a közvetlen demokrácia különböző formái, és nő 
a civil társadalmi szervezetek szerepe. A nemzetállamok viszony-
lag erősek maradnak, de átalakulnak szolgáltató államokká. Erős 
együttműködés alakul ki ezek között a megújult nemzetállamok 
között. Az Európai Unió megerősödése. Az „európai modell” terje-
dése a világban. 

4.  Az „AlKoTó TársAdAlMAK” ForgATóKÖNyve
Az emberek fellázadnak az egyre rosszabbul működő állam-gé-
pezetek rutinjai és a globális technokrácia hatalmaskodása ellen. 
Új megoldásokat keresnek; minden téren kibontakoznak a társa-
dalomban elfojtott alkotói energiák. „Összeurópai reform-konfe-
rencia”. Új gondolatok, megoldások, javaslatok születnek minden 

területen. A gazdasági és politikai intézmények megújulnak. Új 
elit nő föl. Gazdasági-társadalmi dinamizmus. Megnő az emberek 
szabadsága arra, hogy megválasszák életpályájukat, életformáju-
kat, és életstílusukat. A nem-piaci típusú tevékenységek fontosabbá 
válnak. A mai típusú globalizáció lelassul. Új, mondjuk „posztmo-
dern” állam és társadalom alakul ki. 

5.  A „zAKlAToTT szoMszédságoK” ForgATóKÖNyve
A világban egyre erősödnek a feszültségek, halmozódnak a meg-
oldatlan problémák. Élesedő harc a fogyatkozóban lévő természeti 
javakért (például víz) és az erőforrásokért (olaj stb.). Konfliktusok, 
válságok, polgárháborúk, helyi háborúk robbannak ki mindenfelé. 
Világszerte növekszik a félelem, az idegengyűlölet, a türelmetlen-
ség. Kontinentális vagy regionális blokkok alakulnak ki (köztük 
például az „Európai Erődítmény”), amelyek bezárkóznak, farkas-
szemet néznek egymással, védik érdekeiket. A globalizáció folya-
mata leáll. A blokkokon belül a nemzetállamok megerősödhetnek, 
és hajlamossá válhatnak parancsuralmi rendszerek kialakítására. 

5+1.  Az „AlvAjárás” ForgATóKÖNyve
A világ úgy tesz, mintha nagyjából minden menne a maga útján, 
mintha úgy körülbelül a megfelelő irányban haladnánk. A felme-
rülő kisebb problémák úgy-ahogy megoldódnak, a nagy és ne-
héz problémákat (környezet, szegénység, népesedés, erőforrások) 
a kormányok tovább görgetik maguk előtt. 2010-ig az emberiség 
megússza a nagyobb katasztrófákat. 

Ezek meglehetően szelíd, „brüsszeli”, értelmiségi forgatókönyvek, 
s a koszovói lángok fényében egyik másik máris mintha idejét múl-
ta volna. De arra alkalmasak, hogy bemutassam, mennyire szerte-
ágaznak jövőnk lehetséges útjai. S hogy lássuk, mennyire más em-
berekre, emberi készségekre, célokra, értékekre lenne, lesz szükség 



attól függően, hogy az egyik vagy a másik vagy a harmadik világ 
valósul majd meg.
Döntő különbség lesz, lehet abban, hogy milyen alapérték körül 
forog majd a világ (lásd az Első Táblát). 

első Tábla

Forgatókönyv Alapérték

Diadalmas piacok Az üzleti siker, a Fogyasztás

Száz virág „Nagymama értékek”

Kölcsönös felelősségek Szolidaritás

Alkotó társadalmak Önmegvalósítás

Zaklatott szomszédságok Biztonság

Alvajárás (semmi)

Ha a Diadalmas piacok forgatókönyve jut érvényre, vagyis ha to-
vább folytatódik a piaci jellegű globalizáció, akkor az Üzlet, a Fo-
gyasztás, a Siker körül forog majd a világ. A Száz virág szcenáriója 
ezzel szemben, úgy hiszem, a hagyományos, kedves, levendulailla-
tú Nagymama értékeknek kedvezne. Ha a Kölcsönös felelősségek 
forgatókönyve valósul meg, akkor feltehetőleg az emberi, társadal-
mi Szolidaritás válik majd központi értékké. Az Alkotó társadalom 
az Új gondolatok, az Alkotás, az Önmegvalósítás körül forog majd. 
A Zaklatott társadalom minden bizonnyal a Biztonságot emelné 
alapértékké. Az Alvajárás világában felpuhulnának, megzavarod-
nának, összekuszálódnának az értékek.

E különféle világokban más és más volna a siker záloga, más és 
más típusú ember érezné magát igazán otthon az egyikben vagy a 
másikban (lásd a Második Táblát): 

Második Tábla

Forgatókönyv embertípus

Diadalmas piacok
Sikeres üzletember, gazdag fo-
gyasztó

Száz virág
Tisztességes, rendes, tapintatos 
ember

Kölcsönös felelősségek Tudatos, felelősségteljes polgár

Alkotó társadalmak Az alkotó ember

Zaklatott szomszédságok Fenyegetett vár katonája

Alvajárás
A praktikus, ügyeskedő, közönyös 
ember

Vagyis ha a Diadalmas piacok forgatókönyvében hisz a tanár (és az 
ország oktatási rendszere), akkor sikeres üzletemberekké, gazdag 
fogyasztókká kell nevelnie diákjait. Alapvetően más a dolga, ha 
a Száz virág forgatókönyvének megvalósulására számit: ebben az 
esetben a Tisztességes, rendes, tapintatos emberré válásban kell 
segítségére lenni diákjainak. A Kölcsönös felelősségek világában 
viszont egy egészen más embertípusra, a Tudatos és felelősségtel-
jes polgárra lesz elsősorban szükség. A Zaklatott szomszédságok 
világában a Fenyegetett vár katonájáé lenne a vezető szerep. És így 
tovább. – Hogyan lehet mindezekre a szerepekre előkészíteni a mai 
iskolák diákjait?
Más és más lenne az élet központja s tere is a különböző világok-
ban (lásd a Harmadik Táblát).

TAnári vAjon milyEn lEsz A világ jövőjE? – globális forgATókönyvEk – 11. évfolyAm	 201



202	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

harmadik Tábla

Forgatókönyv Az élet központja 

Diadalmas piacok Piactér

Száz virág Völgyek, dombok, otthonos tájak

Kölcsönös felelősségek Civil társadalom, fórum

Alkotó társadalmak Alkotóműhely

Zaklatott szomszédságok Erődítmény

Alvajárás (nincs középpontja)

Ez a táblázat magáért beszél. S csak azt fűzöm hozzá, újra, hogy 
egészen másképp és másra kell nevelni a diákokat, ha a Piactéren, 
vagy ha a civil társadalom Fórumain, vagy az európa-erődítmény 
bástyáján kell majd helytállniuk. Vagy a szülőföld otthonos tájain 
sétálva, illetve az alkotóműhelyekben dolgozva kell megtalálniuk, 
kialakítaniuk önnön személyiségüket s emberségüket. 
Mást jelentenek majd, mást jelentenének még alapvető fogalmaink 
is e különböző világokban (lásd a Negyedik Táblát, amely példa-
képpen a szabadság fogalmának változatait mutatja be). 

Negyedik Tábla

Forgatókönyv A szabadság fogalma

Diadalmas piacok A fogyasztó szabadsága

Száz virág A helyi polgár szabadsága

Kölcsönös felelősségek A közösség szabadsága

Alkotó társadalmak Az alkotás szabadsága

Zaklatott szomszédságok Az erősebb szabadsága

Alvajárás
A szabadságfogalom relativizáló-
dása

Ezek nagyon más és más szabadságok. A mai iskolákban ezek kö-
zül melyik szabadságtípusra készítik fel a diákokat? Vagy mi a sza-
badságnak az a mélyebb lényege, amely minden világokban eleven 
erőként hathat? S hogyan kell e mélyebb szabadság forrásait fel-
nyitni diákjaink szívében s elméjében?
Alapvetően más volna az élet célja s értelme is e különböző vilá-
gokban (lásd az Ötödik Táblát).



Ötödik Tábla

Forgatókönyv Az élet célja

Diadalmas piacok
A világ átalakítása egy nagy, bol-
dog shopping centerré

Száz virág
Rendes, tisztességes élet, család, 
csendes boldogság

Kölcsönös felelősségek
Egy igazságos társadalom megte-
remtése

Alkotó társadalmak
Az élet és a világ állandó újrate-
remtése 

Zaklatott szomszédságok
Védeni a nyugati civilizációt a bar-
bárokkal szemben

Alvajárás Túlélés

Megint csak azt mondhatom: másképp kell fölkészülnünk, ha a 
világot egy nagy bevásárlóközponttá akarjuk átalakítani, vagy ha 
célunk egy igazságos társadalom megteremtése országunkban, 
régiónkban, a világban; vagy ha védenünk kell majd az „Európai 
Erődítményt” a barbárokkal szemben. 
Lehetséges volna olyan sokoldalú s rugalmas lényekké formálnunk 
diákjainkat, hogy Jolly Jokerként minden világokban kitűnően 
helyt tudjanak majd állni? 
Annak bemutatására, hogy egymástól milyen nagymértékben kü-
lönbözhetnek ezek a lehetséges világok, hadd tegyek itt közzé egy 
furcsa táblát. Egy táblát, amely arra a szokatlan kérdésre válaszol, 
hogy hogyan viszonyulnak majd az emberek a halálhoz ezekben a 
különböző világokban (lásd a Hatodik Táblát).

hatodik Tábla

Forgatókönyv A halálhoz való viszony

Diadalmas piacok
Nem akarok tudomás venni a ha-
lálról

Száz virág
Szeretem a vidéki temetők szelíd 
melankóliáját

Kölcsönös felelősségek
Az emberi haladásért küzdve az 
ember legyőzi a halált

Alkotó társadalmak
Az alkotásban megtalálhatja az 
ember a halhatatlanságot

Zaklatott szomszédságok Hősi halál Európa bástyáján

Alvajárás Így is, úgy is eljön.

A Diadalmas piacok világában élők már ma se nagyon tudnak 
szembenézni az elmúlással, a halállal. Mindhalálig ragaszkodnak 
a soha-nem-múlóvá mitizált fiatalsághoz. A Kölcsönös felelősségek 
világában élők az emberi haladásért végzett munkában, az Alkotó 
társadalmakban élők az alkotásban találhatják meg a halhatatlan-
ságot. A Zaklatott szomszédságok világában a legkönnyebb s leg-
értelmesebb halálnak a hősi halál kínálkozik. De ha valaki a halált 
költői elmúlássá átlényegítő, árnyas vidéki sírkertek szelíd bánatát 
kedveli, akkor legjobb, ha a Száz virág forgatókönyvét választja. 
Ha frivol akarnék lenni, azt mondhatnám: íme, lehetőségeink óriá-
siak. De komolyra fordítva a szót hozzá kellene tennem azt is, hogy 
a feladataink még nagyobbak. 
Mindenekelőtt ki kell zökkentenünk magunkat abból a kényelmes 
hitből s kerékvágásból, hogy a világ, akadozva ugyan, de bizton 
halad egy jobb, gazdagabb, igazságosabb, szabadabb jövő felé. Ki 
kell zökkennünk abból a beidegződött tévhitünkből is, hogy nagy-
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jában és egészében tudjuk, hogy merre halad a világ. Számba kell 
vennünk az alternatívákat, a lehetséges jövőbeli világokat. Ha 
mindezt megtettük, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy vajon isko-
láink s iskolarendszerünk mennyiben készít elő diákjait ezekre a 
lehetséges világokra. És el kell gondolkoznunk azon, hogy vajon 
hogyan segítetnénk diákjainknak a legjobban ebben a felkészülés-
ben.
De nem akarok itt recepteket gyártani. Tanárkollégáim nálam sok-
kal jobban tudják, hogy mi a teendő. Befejezésül csupán két dolog-
ra szeretném felhívni a figyelmet. 
Egyrészt arra, hogy a fenti forgatókönyvek nem teljesen zárják ki 
egymást. A legvalószínűbb jövő az, hogy valamiféle kombináció-
juk válik majd valósággá. S következésképpen – mint mindenkor 
– a jövőben is sokféle emberre, sokféle emberi magatartásra, sze-
repre, életprogramra lesz szükség és lehetőség a kialakuló új tár-
sadalmakban. Remélhetőleg egyik világváltozat, egyik életmodell 
sem kényszerítődik majd ránk parancsuralmi szigorral. 
Megjegyzem másrészt azt, hogy diákjaink nem csöppennek majd 
csak úgy egyszerűen bele – áldozatként vagy haszonélvezőként 
– egyik vagy másik világba. Rajtuk is múlik, s világszerte sokszáz 
millió társukon is múlik majd, hogy a fenti – vagy más – forga-
tókönyvek közül melyik valósul meg. Előbb-utóbb el kell tehát 
dönteniük, hogy melyik világban, milyen világban akarnak élni 
(s választhatják a fenti világok valamiféle kombinációját is, vagy 
akár egy más, itt nem leírt világot is), és azután a kiválasztott világ 
építésén kell dolgozniuk. 
Felkészíti-e őket az iskola erre a választásra? Hogyan, hol, mikor, 
milyen eszközökkel? Illetve felkészítjük-e őket arra, hogy a jövő-
ben, legalábbis egy tartós átmeneti korszakban, veszélyes és vad vi-
zeken kell majd evezniük, hirtelen változásokra kell jól reagálniuk, 
a bizonytalanság érzését el kell tudniuk viselni, váratlan helyze-
tekben gyorsan és jól kell dönteniük, pályák, lehetőségek, életfor-
mák között kell újra és újra jól választaniuk? És mindeközben meg 

kell őrizniük emberségüket, ki kell bontakoztatni képességeiket, 
meg kell találniuk önmagukat, gazdagon ki kell építeniük közös-
ségeiket. 
S vajon hogyan kell felkészülnünk nekünk, tanároknak arra, hogy 
képesek legyünk diákjainkat felkészíteni erre a remek, de nem 
könnyű s nem veszélytelen kalandra?

(http://www.gallup.hu/Oktatas/opinion/hankiss990531.htm)



P2 A globális forgatókönyvek jellemzői
A poszterre kerülő, kiegészítendő táblázat
(b változat)

Forgatókönyvek:

szempontok:

Alapérték Embertípus Az élet központja A szabadság fogalma Az élet célja
A halálhoz való vi-

szony

1.  Diadalmas piacok

2. „Száz virág”

3.  Kölcsönös felelős-
ségek

4.  Alkotó társadal-
mak

5.  Zaklatott szom-
szédságok

6.  Alvajárás
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,P3 A globális forgatókönyvek jellemzői. 
A táblázat kitöltésének megoldó kulcsa 
(b változat)

Forgatókönyvek:

szempontok:

Alapérték
Embertípus

Embertípus Az élet központja A szabadság fogalma Az élet célja
A halálhoz való vi-
szony

1.  Diadalmas piacok
Az üzleti siker, a 
Fogyasztás

Sikeres üzletem-
ber, gazdag fo-
gyasztó

Piactér
A fogyasztó sza-
badsága

A világ átalakítása 
egy nagy, boldog 
shopping centerré

Nem akarok tu-
domást venni a 
halálról

2. „Száz virág”
„Nagymama érté-
kek”

Tisztességes, ren-
des, tapintatos 
ember

Völgyek, dombok, 
otthonos tájak

A helyi polgár sza-
badsága

Rendes, tisztes-
séges élet, család, 
csendes boldogság

Szeretem a vidéki 
temetők szelíd 
melankóliáját

3.  Kölcsönös felelős-
ségek

Szolidaritás
Tudatos, felelős-
ségteljes polgár

Civil társadalom, 
fórum

A közösség sza-
badsága

Egy igazságos 
társadalom megte-
remtése

Az emberi hala-
dásért küzdve 
legyőzi az ember a 
halált

4.  Alkotó társadal-
mak

Önmegvalósítás Az alkotó ember Alkotóműhely
Az alkotás szabad-
sága

Az élet és a világ 
állandó újraterem-
tése

Az alkotásban 
megtalálhatja az 
ember a halhatat-
lanságot

5.  Zaklatott szom-
szédságok

Biztonság
Fenyegetett vár 
katonája

Erődítmény
Az erősebb sza-
badsága

Védeni a nyugati 
civilizációt a bar-
bárokkal szemben

Hősi halál Európa 
bástyáján

6. Alvajárás (semmi)
A praktikus, 
ügyeskedő, közö-
nyös ember

Nincs központja
A szabadságfoga-
lom relativizáló-
dása

Túlélés Így is, úgy is eljön



P4	Értékek	listája	(Minta	a	poszterhez)

ÉRTÉKEK VÁLASZTÁSOK

 1. Emberi jogok
 2. Dinamizmus
 3. Közösség
 4. Együttműködés
 5. Karrier
 6. Alkotás
 7. Meghittség
 8. Vagyon
 9. Szolidaritás
10. Tapintat
11. Verseny
12. Tisztesség
13. Szabadság
14. Öröm
15. Piacgazdaság
16. Optimizmus
17. Bizalom
18. Demokrácia
19. Önmegvalósítás
20. Környezetvédelem

TAnári vAjon milyEn lEsz A világ jövőjE? – globális forgATókönyvEk – 11. évfolyAm	 20�



3��	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Az 1980-as évek második felében kibontakozó ellenzéki mozga-
lom – főként a forradalom, majd a kivégzés 30. évfordulója után 
– egyre határozottabban követelte Nagy Imre és társai rehabilitá-
lását, valamint méltó újratemetését. Kádár János pártfőtitkársága 
idején az ügy nem lehetett nyilvános vita tárgya, de utóda, Grósz 
Károly 1988 nyarán már felvetette, hogy a kivégzettek családjának 
körében sor kerülhet az újratemetésre anélkül, hogy a hatalom át-
értékelné 1956 miniszterelnökének szerepét. A szocialista rendszer 
mind gyorsabb felbomlása oda vezetett, hogy 1989 februárjában a 
Magyar Szocialista Munkáspárt egyik vezetője, Pozsgay Imre az 
1956. október–novemberi eseményeket népfelkelésnek nevezte. Az 
ezt követő, párton belüli viták tovább folytak, de ekkor már nyilvá-
nos, ünnepélyes temetésre készült a Történelmi Igazságtétel Bizott-

sága vezette mozgalom. A sírokat és a kivégzettek maradványait 
azonosították, 1989. június 16-án a Hősök terén több mint kétszáz-
ezer ember –  köztük Németh Miklós miniszterelnök –  jelenlétében 
megtartották Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter 
Pál, Szilágyi József és „az ismeretlen forradalmár” gyászszertartá-
sát, majd a 301-es parcellában újratemetését. A Magyar Népköztár-
saság Legfelsőbb Bírósága 1989. július 6-án –  csaknem ugyanabban 
az órában, amikor meghalt Kádár János –  törvénytelennek nyilvá-
nította a Nagy Imre és társai elleni pert, és kimondta valamennyi 
vádlott ártatlanságát.

(A Britannica Hungarica szócikke alapján)
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