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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 olimpiai pillanatok felidézése 

A Minden tanuló húz egy számot 1-től 7-ig. 
A tanár 7 sajtófotót vetít az olimpiai játékokról. 
A tanulók az általuk kihúzott sorszámnak 
megfelelő képhez írnak egy-egy találó címet 
(képaláírást). Az azonos képpel dolgozók 
összehasonlítják megoldásaikat, és kiválasztják 
a legtalálóbbat. Esetleg közösen alkotnak egy 
újat. Ezután a tanár ismét levetíti a képeket, 
és a csoportok egy-egy tagja hozzáfűzi a 
kiválasztott címeket.

15 perc 

Az érdeklődés felkeltése

Kreativitás 
Együttműködés

Egyéni és 
csoportmunka – írásos 
ötletbörze 

Frontális munka – 
csoportszóforgó 

D1 (Számkártyák)

Papír és írószer

P1 (Kivetíthető 
képek) 

Számítógép
Pojektor

B A tanár levetít négy részletet a „Tűzszekerek” 
című filmből. Elmondja, hogy a cselekmény 
az 1924-es párizsi olimpián játszódik, és két 
futó sportszerű küzdelméről szól a bajnoki cím 
elnyeréséért. (A kijelölt filmrészletek összesen 
12 percet vesznek igénybe). A diákok minden 
részlet után röviden elmondják benyomásaikat.

20 perc

A témára való érzelmi 
ráhangolódás 

Véleményalkotás

Frontális 
munka – szemléltetés 
és beszélgetés 

P2 
(Filmrészletek) 

A lejátszáshoz 
szükséges 
eszközök
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a szolidaritás és/vagy fair play

A A tanár vagy egy diák felolvassa a D2 melléklet 
történetét a tiltott doppingolásról. A tanulók 
ezután kézfeltartással jelzik, hogy helyeslik-e 
a főszereplő lépését vagy sem. A kétféle 
álláspont alapján két csoport alakul. A nagy 
csoportokon belül 3-4 fős kiscsoportok jönnek 
létre, és érveket gyűjtsenek véleményük 
igazolására. 
A diákok a nagy csoportokban összegzik 
a felmerült gondolatokat, majd elkezdődik a vita  
Az érvek felváltva hangzanak el, hol az egyik, 
hol a másik oldalról. A tanár mindkét csoportban 
megbíz egy-egy diákot, hogy csomagolópapíron 
rögzítse az ellentábor érveit. Ezután a két 
nagy csoport ismét különválik. Végigolvassák 
a másik fél érveit, és eldöntik, hogy melyiket 
tudják azok közül elfogadni. Végül a tanár 
újra megkérdezi a diákokat, hogy változott-e 
valakinek a véleménye a vita hatására. Ha van 
ilyen, az átmegy a másik oldalra, és elmondja, 
hogy melyik érv késztette a változtatásra. 

25 perc

A vizsgált probléma 
exponálása és 
a személyes állásfoglalás 
ösztönzése

Véleményalkotás 
Érvelés
Vita 
Nézőpontváltás 
Együttműködés 

Frontális munka – 
szemléltetés 

Egyéni 
véleményalkotás és 
csoportos érvelés 

Frontális munka – 
erkölcsidilemma-vita 

D2a (Történet)

Csomagolópapír 
Vastag filctollak 
Ragasztógyurma 

P3 (Útmutató)  
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók 4-5 fős csoportokat alakítanak. 
Minden csoport megkapja a D1 mellékletet. 
Megismerkednek a történettel, majd a lapon 
lévő kérdésre válaszolva mérlegelik, hogy mi 
ösztönözhette a főszereplőt a lépésére. 
A csoportok egy-egy képviselője bizottságot hoz 
létre, ahol egyeztetik a külön-külön kialakult 
álláspontokat. Az eredeti csoportjukban maradt 
diákok közben történeteket gyűjtenek a fair 
play érvényesüléséről a sportversenyeken. 
A bizottság képviselője végül ismerteti az 
osztállyal a közösnek tekinthető értékelést. 

20 perc

A vizsgált probléma 
exponálása és a történtek 
értelmezése 

Értő olvasás, lényeg 
kiemelése,  általánosítás, 
erkölcsi tanulság 
megállapítása, egyeztetés, 
élmények felidézése

Csoportmunka – egy 
cselekedet megítélése

D2 (Történet és 
Feladatlap)

II/b feladatok a következő órára

A A tanár felkér néhány tanulót, hogy a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB) honlapján keresse 
meg a WADA (Doppingellenes Nemzetközi 
Szervezet) szabályzatának hazai vonatkozásait, 
és a következő órán ismertesse ennek lényegét 
az osztállyal. Egyúttal jelzi, hogy a bemutatóra 
5 perc áll majd rendelkezésre.
http://www.mob.hu/belso/dopping/wada_code.
pdf 

5 perc

Feladatkijelölés, 
felelősségvállalás

Egyéni vagy csoportos 
feladat
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanár felkér néhány önként vállalkozó tanulót 
arra, hogy a következő órára készítsenek 
interjúkat (hangfelvételt vagy írott beszélgetést) 
valamelyik családtagjukkal, barátjukkal vagy 
szomszédjukkal arról, hogy mit gondolnak 
a doppingszerek használatáról. Egyúttal jelzi, 
hogy összesen hat interjú bemutatására lesz 
lehetőség. 
(Itt van vége az első 45 percnek.)

5 perc

Feladatkijelölés, 
önismeret, feladatvállalás

Egyéni feladat

II/c  A részvétel mit sem ér győzelem nélkül

A Az osztály meghallgatja a beszámolót a 
doppingszabályokról, és a tanulók elmondják 
a véleményüket a tiltott szerek használatáról. 
Közösen felidézhetik az athéni olimpia magyar 
vonatkozású doppingbotrányait, és arról is 
beszélgethetnek, hogy milyen mértékben sérült 
az olimpiai eszme, illetve az a gondolat, hogy 
„nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos”. 

10 perc

A győzelem és 
a részvétel fontosságának 
mérlegelése

Rendszerszemlélet
Kritikai gondolkodás 

Frontális munka – 
bemutató és irányított 
beszélgetés 

A beszámolóhoz 
szükséges eszközök
 

P4 (Háttér 
olvasmány)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A diákok bemutatják az interjúkat. 
A legfontosabb megállapításokat a tanár felírja 
a táblára a következő feliratok alá: 
1. Helyesli a doppingolást, mert …
2. Nem helyesli a doppingolást, mert …
A tanulók az interjúk tartalmához kapcsolódva 
nyilvánítanak véleményt. Választ keresnek 
arra a kérdésre, hogy minden tiltás ellenére 
miért terjed ilyen mértékben a doppingolás. 
Megfogalmazzák, hogy a minden áron való 
győzni akarás mögött sok esetben anyagi és 
üzleti érdekek állnak. Röviden összehasonlítják 
a jelenlegi világversenyek és a Tűzszekerek 
sportolóinak magatartását. 

10 perc

A győzelem és 
a részvétel fontosságának 
mérlegelése

Rendszerszemlélet
Kritikai gondolkodás

Frontális munka – 
bemutató és irányított 
beszélgetés 

A tanulók által 
készített interjúk 

A bemutatásukhoz 
szükséges eszközök

Tábla, kréta 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/d A győzelemre nincs lehetőség részvétel nélkül

A, B Minden tanuló húz egyet a nyolcféle szöveges 
kártya közül. Az azonos számú szöveget húzók 
csoportokat alkotnak. A diákok elolvassák 
a kapott szöveget, majd annak alapján közösen 
kitöltik a D4 feladatlap táblázatát. 
A csoportok választanak egy-egy képviselőt. 
Ők alkotják majd a szerkesztőbizottságot, 
amelynek az lesz a feladata, hogy a kitöltött 
táblázatok alapján készítsen el egy közös 
posztert. 
Mialatt a szerkesztés folyik, a csoportok helyben 
maradt tagjai közül egy-egy fő továbbadja 
a többieknek az általuk megismert szöveg 
tartalmát. 

30 perc

A fair play 
fontosságának 
tudatosítása 

Szövegértés
Általánosítás 
Aktuális problémára 
való reflektálás

Csoportmunka – 
szakértői mozaik

Frontális munka – 
tanulói előadások

D3 (Szöveges 
kártyák)

D4 (Feladatlap)

Papír és írószer

A D3 melléklet 
alapján elkészített 
poszter 

Vastag filctollak
Ragasztógyurma 

P5 (Megoldási 
minta)

III. Az új TARTAloM ÖsszEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

A, B A szerkesztőbizottság által elkészített posztert 
a tanár felerősíti a falra. A bizottság egy tagja 
felolvassa a táblázat tartalmát, és a tanulók 
reflektálnak a hallottakra. 

5 perc

A tanultak összegzése, 
a további tájékozódásra 
való késztetés 

Frontális munka – 
bemutatás 

Az elkészült 
poszter a falon
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TANÁRI SEgÉdLETEK
P1 
Sajtófotók a közelmúlt olimpiáiról

A 7 fotó a közelmúlt olimpiáinak egy-egy emlékezetes pillanatát 
ábrázolja.
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P2 
Részletek a Tűzszekerek című filmből

1981-ben készült amerikai film. 
Rendező: Hugh Hudson
Zeneszerző: Vangelis

A film cselekménye az 1924-es párizsi olimpián játszódik, és két 
futó elszánt küzdelméről szól a bajnoki cím elnyeréséért. 

Első részlet(45–47’): 
100 méteres síkfutás döntője (Liddell győz) 

Második részlet: (81–86’)
Eric Liddell lemond a 100 m-es síkfutáson való indulásról Abrahams 
javára, Liddell 400 m-en indul csak (fair play!) 

Harmadik részlet: (90–93’)
Abrahams győz 100 m-es síkfutásban 

Negyedik részlet: (107–109’)
Liddell győz 400 m-en

P3 
Az erkölcsidilemma-vita módszere
(háttérolvasmány)

Az erkölcsi dilemmákról egy állandó csoportban rendszeresen és a 
demokratikus keretek között folytatott vita bizonyítottan fejleszti a 
résztvevők szociális kompetenciáit1. Mivel a vita során 
1  A dilemmaviták módszerét Lawrence Kohlberg Just Community modellje 
tartalmazza. A New Yorkban kidolgozott módszert azóta több országban (így 

•  megtapasztalhatják a pro- és kontraérvek nyilvános jelenlétét,
•  felismerhetik a szabad és a nyomás  hatására létrejövő döntés kö-
zötti különbséget,
•   élményt szerezhetnek arról, hogy egy-egy morális problémához 

több elfogadható vélemény csatlakozhat,
•  megélhetik az azonosan gondolkodók támogató erejét, 
•  megtapasztalhatják az érvelés saját pozíciót erősítő  hatását,
•  megtanulják elismerni és tiszteletben tartani a vitapartner véle-
ményét,
•   gyakorolhatják a saját érvek felülvizsgálatát, szükség esetén mó-

dosítását, esetleg  megváltoztatását.

Az erkölcsidilemma-vita egy lehetséges modellje2

Példa

A vitára bocsátott dilemmahelyzet
Péter és Jóska jó barátok. Jóska erős fiú, szeret verekedni, de Pétert so-
hasem bántotta, sőt gyakran megvédte  az erősebb fiúktól. Egyik nap Jós-
ka Péter szeme láttára megtámadott egy fiatalabb fiút (egy másik iskola ta-
nulóját), és erőszakkal elvette tőle a pénztárcáját. Mindez olyan gyorsan és 
váratlanul történt, hogy Péter nem tudott közbelépni. Másnap megjelenik 
az osztályban egy rendőr a kirabolt kisfiúval, aki csak annyit tudott a tá-
madójáról, hogy melyik iskolába jár.  Felismeri Pétert mint támadója tár-
sát, aki jelen volt az esetnél. A rendőr felszólítja a fiút, hogy árulja el a tet-
tes nevét, különben bűntársként fogják kezelni.

hazánkban is) kipróbálták és adaptálták. Vö.Váriné Szilágyi Ibolya: Az erkölcs 
a cselekvő és a néző szemszögéből. Scientia Humana, 1984.; Kósáné Ormai Vera, 
Völgyi Péterné: Az erkölcsi gondolkodás fejlesztése konfliktushelyzetek alkalmazásával. 
Megjelent: Szekszárdi J. (szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. 
OKI Kiadó-Dinasztia Tankönyvkiadó, 2001.
2  A modell kidolgozója Georg Lind, a Konstanzi Egyetem pszichológia pro-
fesszora. Forrás: Georg Lind: Moral ist lehrbar. Oeldenburg Schulbuchverlag, 
München, 2003.
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Tevékenységek

Szavazás arról, hogy ki melyik döntést tartja helyesebbnek. 
Mindenképpen választani kell, akkor is, ha a döntést valaki nem 
érzi egyértelműnek.  
A véleménynek megfelelően egy pro- és egy kontracsoport ala-
kul. (Az egyik csoportba azok kerülnek, akik szerint Péternek 
nem szabad beszélnie, a másikba pedig azok, akik úgy véleked-
nek, hogy a fiúnak meg kell neveznie a társát.)
Amennyiben az egyik csoport lényesen alacsonyabb létszámú, to-
vább kell árnyalni a történetet, élezni a dilemmát annak érdeké-
ben, hogy viszonylag kiegyensúlyozott erőviszonyok jöjjenek lét-
re. 

Mindkét csoportban több kisebb (3-4 fős) csoport alakul, akik 
összegyűjtik véleményük melletti érveiket.

Az érvek ütköztetése plenárisan történik. 
A két csoport egymással szemben helyezkedik el, és az egyes cso-
portok szóvivői felváltva mondanak egy-egy érvet az összegyűj-
töttek közül. Minden felhozott érvre az ellencsoport egy másikkal 
válaszol. Aki elmondta a saját csoportja érvét, felszólít valakit a 
másik csoport szólásra jelentkező tagjai közül.  
A tanár mint moderátor ügyel arra, hogy a diákok betartsák a vita 
szabályait.

Újabb kiscsoportos szakasz következik, amelynek során megtör-
ténik az „ellenfél” érveinek értékelése. El kell dönteni, hogy ezek kö-
zül melyek elfogadhatók. A megbeszélés eredményét a csoportok 
szóvivői ismertetik, és ennek nyomán kialakul egy lista az elfoga-
dott és az elutasított érvekből. 

Ezután megismétlik a szavazást arról, hogy melyik döntést tartják a 
résztvevők a kettő közül helyesebbnek. Itt kapnak lehetőséget az 
egyének arra, hogy helyet változtassanak.
Elképzelhető, hogy a két csoport a vita hatására teljesen átrende-
ződik.

A résztvevők értékelik a folyamatot hasznossága és érdekessége 
szempontjából. 

P4 
Háttérolvasmány a dopping problémához

Teljesítményfokozás, dopping és sport3

A doppingolás egyidős az emberiséggel: minden korszakban talál-
kozunk azzal az igénnyel, hogy az edzés mellett más utakon-mó-
dokon is növeljék a sportolók teljesítményét. A 20. század gyógy-
szeripari fejlődése világméretűvé változtatta a doppingolást, a 21. 
században pedig már a genetika eredményeit is kiaknázzák ezen 
a területen. 
Hogyan lehet küzdeni a gyógyszeres teljesítményfokozás és egyéb 
manipulációk ellen? 
A védelem első szintjét a család jelenti. A világban végbemenő mo-
dernizációs folyamatok sokszor megkérdőjelezik a család szerepét, 
a családi funkciókat, hagyományokat. A szülői példamutatás, a csa-
ládi nevelés befolyásolhatja az utódok sorsát, életvitelét, és azt, 
hogy elfogadják-e, tiszteletben tartják-e a társadalom törvényeit. 
A család mellett jelentős szerep jut a nevelésben és a doppingolás 
megelőzésében az iskolának. A drogfogyasztás és a tiltott teljesít-
ményfokozás eszközei gyakran azonosak. Az iskolákban megfele-
3  Részlet Pucsok József professzornak a Mindentudás Egyetemén tartott elő-
adásából, 2004.
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lő ismereteket kell nyújtani a drogokkal és a doppingolással kap-
csolatban, figyelmeztetni kell a tanulókat, hogy a gyógyszerek fo-
gyasztása nem játék: egészségkárosító hatásán túl bűnözéshez, a 
sportban pedig a csalás útjára vezet. A nevelésnek tehát óriási sze-
repe van a megelőzésben. Természetesen a folyamat hosszú, de tu-
domásul kell venni, hogy az ellenőrzés szigorítása, az új eljárások 
és gyógyszerek szedésének leleplezése önmagában csak a háborút 
hevét fokozza. El kell érni, hogy a fiatalság megértse: hogy a dop-
ping és a csalás az emberi értékeket, a lelki és testi egészséget fe-
nyegeti. A nevelés célja a sokszínű, általános, személyre szóló és 
doppingmentes sport megvalósítása.
Vissza kell térni a sport és az egészség évszázados összefüggése-
ihez. A sport fejlesztése mind a társadalom, mind az ember szá-
mára fontos értékeket hordoz. Meg kell akadályozni, hogy a dop-
ping, a gyógyszeres teljesítményfokozás veszélyeztesse a sportot, 
az olimpizmus eszméjét.

P5/a 
Kitöltendő poszter a D4 mellékletben található táblázat alapján

P5/b 
Megoldási minta a D4 mellékletben található táblázathoz

Miért doppingoltak/
doppingolnak 
a sportolók? 

A teljesítményfokozás igénye, győzni 
minden áron,  túllépni az emberi 
teljesítőképesség határait; anyagi érdekeik 
fűződnek a győzelemhez, feltétlen 
győzelmet várnak el tőlük stb.

Milyen módon 
doppingoltak, milyen 
szereket használtak/
használnak

az ókorban? 
Fehérjebevitellel, minőségi és mennyiségi 
táplálkozással, az ellenfél bosszantásával 
(a krótoni Milón példája)

a 19. században?
Alkoholt, koffeint, nitroglicerint.

a 20. század első felében? 
Központi idegrendszeri izgatószereket 
(például az amfetamint és származékait), 
a fájdalomcsillapítókat és nyugtatókat 
(kodeint és származékait) és a narkotikus 
kábítószereket (morfint és származékait) 

a 20. század közepétől?
Anabolikus szteroidokat. 
(Fehérje+hormon+kemény 
edzésprogram); 

Újabb (megelőzendő) veszély: 
genetikai beavatkozás (génmanipuláció)

Milyen veszélyeket 
hordoz a doppingolás

az egészségre nézve?
Szövődmények, megfordíthatatlan 
egészségkárosodás, szívnagyobbodás, 
a hormonháztartás felborulása, férfiasító 
hatás, növekedésgátlás, pszichológiai, 
idegrendszeri károsodás, a szervezet 
pusztulása stb.

etikai szempontból?
Etikai hanyatlás, sport értékeinek 
devalválódása, a  fair play sérelme
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Küzdelem a dopping 
ellen

Szervezet: 
Nemzetközi Antidopping Ügynökség 
World Anti-Doping Agency = WADA 

Módszerek:
szabályozás, ellenőrzés (nem csak 
a dobogósok szúrópróbaszerűen), 
nemzetközi összefogás sürgetése

Eredmények: 1968 óta törvény 
a dopping ellen, egyre több szövetséges 
(például a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB), nemzetközi és országos 
sportszövetségek

Manipulációk 
a doppingolás elfedésére

Kémiai manipuláció (gyógyszerekkel), 
fizikai manipuláció (például  öntözéses 
módszer)
Underground propaganda a tiltott szerek 
használatára, üzleti érdekek






