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20/1 TITKOK ÉS hAZUgSÁgOK 
Feladatkártyák

1.  Ki hazudik vagy titkol el valamit a filmben? Miért teszi ezt? Ho-
gyan ítélhető meg erkölcsileg hazugsága?

2.  Milyen szimbolikus elemek fedezhetők fel a filmben? Hogyan 
fordíthatók le ezek a képsorok? 

3.  Milyen mindennapi jelei fedezhetők fel a filmben a német rend-
szerváltásnak? Mi az, ami nem szerepelhetne a képeken néhány 
évvel korábban?



2��	 SZociáliS, ÉletViteli ÉS körnYeZeti kompetenciák	 tanulói

20/2 ÁLhíRADÓ KÉSZíTÉSE

helyzetkártya

Képzeljétek el, hogy egy állam vezetője (elnöke vagy királya) bejelentette lemondását, 
és most egy sajtótájékoztatón újságírók kérdéseire válaszol! Az esemény keretében leg-
alább 5-10 kérdés és válasz hangzik el.  

Találjátok ki a pontos körülményeket (kiről legyen szó, melyik országban, miért mond 
le stb.), tervezzétek meg a kérdéseket és a válaszokat, majd játsszátok el a jelenetet úgy, 
hogy a csoport minden tagja szerepeljen benne!

Képzeljétek el, hogy egy állam vezetője (elnöke vagy királya) bejelentette lemondását, 
és most egy sajtótájékoztatón újságírók kérdéseire válaszol! Az esemény keretében leg-
alább 5-10 kérdés és válasz hangzik el.  

Találjátok ki a pontos körülményeket (kiről legyen szó, melyik országban, miért mond 
le stb.), tervezzétek meg a kérdéseket és a válaszokat, majd játsszátok el a jelenetet úgy, 
hogy a csoport minden tagja szerepeljen benne!

Képzeljétek el, hogy egy állam vezetője (elnöke vagy királya) bejelentette lemondását, 
és most egy sajtótájékoztatón újságírók kérdéseire válaszol! Az esemény keretében leg-
alább 5-10 kérdés és válasz hangzik el.  

Találjátok ki a pontos körülményeket (kiről legyen szó, melyik országban, miért mond 
le stb.), tervezzétek meg a kérdéseket és a válaszokat, majd játsszátok el a jelenetet úgy, 
hogy a csoport minden tagja szerepeljen benne!

Képzeljétek el, hogy egy állam vezetője (elnöke vagy királya) bejelentette lemondását, 
és most egy sajtótájékoztatón újságírók kérdéseire válaszol! Az esemény keretében leg-
alább 5-10 kérdés és válasz hangzik el.  

Találjátok ki a pontos körülményeket (kiről legyen szó, melyik országban, miért mond 
le stb.), tervezzétek meg a kérdéseket és a válaszokat, majd játsszátok el a jelenetet úgy, 
hogy a csoport minden tagja szerepeljen benne!
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20/3 LEMONDÓ NYILATKOZAT 
Helyzetkártya

Írjátok meg az általatok korábban megjelenített vezető köntörfalazó lemondó nyilatko-
zatát az alábbiak ismeretében: 

Köztudott, hogy a lemondás hátterében korrupciós ügy áll, de egy titkos megállapodás 
szerint nem büntetik meg a vezetőt, ha lemond. 

Egy csoporttag képviselje a bukott vezetőt, a többiek pedig azokat, akik le akarják mon-
datni őt. Konszenzusra kell jutniuk abban a kérdésben, hogy mi mondható el a közvéle-
ménynek úgy, hogy a titkos megállapodás ne sérüljön.

A „vezetők” végül mondják el az osztály előtt a nyilatkozatukat.

Írjátok meg az általatok korábban megjelenített vezető köntörfalazó lemondó nyilatko-
zatát az alábbiak ismeretében: 

Köztudott, hogy a lemondás hátterében korrupciós ügy áll, de egy titkos megállapodás 
szerint nem büntetik meg a vezetőt, ha lemond. 

Egy csoporttag képviselje a bukott vezetőt, a többiek pedig azokat, akik le akarják mon-
datni őt. Konszenzusra kell jutniuk abban a kérdésben, hogy mi mondható el a közvéle-
ménynek úgy, hogy a titkos megállapodás ne sérüljön.

A „vezetők” végül mondják el az osztály előtt a nyilatkozatukat.

Írjátok meg az általatok korábban megjelenített vezető köntörfalazó lemondó nyilatko-
zatát az alábbiak ismeretében: 

Köztudott, hogy a lemondás hátterében korrupciós ügy áll, de egy titkos megállapodás 
szerint nem büntetik meg a vezetőt, ha lemond. 

Egy csoporttag képviselje a bukott vezetőt, a többiek pedig azokat, akik le akarják mon-
datni őt. Konszenzusra kell jutniuk abban a kérdésben, hogy mi mondható el a közvéle-
ménynek úgy, hogy a titkos megállapodás ne sérüljön.

A „vezetők” végül mondják el az osztály előtt a nyilatkozatukat.

Írjátok meg az általatok korábban megjelenített vezető köntörfalazó lemondó nyilatko-
zatát az alábbiak ismeretében: 

Köztudott, hogy a lemondás hátterében korrupciós ügy áll, de egy titkos megállapodás 
szerint nem büntetik meg a vezetőt, ha lemond. 

Egy csoporttag képviselje a bukott vezetőt, a többiek pedig azokat, akik le akarják mon-
datni őt. Konszenzusra kell jutniuk abban a kérdésben, hogy mi mondható el a közvéle-
ménynek úgy, hogy a titkos megállapodás ne sérüljön.

A „vezetők” végül mondják el az osztály előtt a nyilatkozatukat.






