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GYÖKEREK II.

Tanári

MODULVÁZLAT
Tevékenységek – idômegjelöléssel

A tevékenység célja/
fejlesztendô készségek

Munkaformák és
módszerek

Eszközök/mellékletek
Diák

Pedagógus

I. Családtörténet filmmûvészeti alkotáson keresztül
I/ a Ráhangolás, a feldolgozás elôkészítése
A

A tanár ismerteti a filmmel kapcsolatos
legfontosabb információkat, felkészíti a tanulókat
a film megtekintésére.
5 perc
Közösen megtekintik
Forgács Péter Bartos-család címû filmjét.
60 perc

Ismeretszerzés
Filmmûvészeti
alkotások befogadása
Megfigyelés

Frontális osztálymunka – bemutatás

Ismeretszerzés
Tájékozódás térben és
idôben
Tolerancia
Érzékenység fejlesztése

Frontális osztálymunka

P1 (Alapvetô
információk)

I/b A film elemzése
A
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A gyerekek válaszolnak az összefoglaló
kérdésekre, felelevenítik megfigyeléseiket, és
plakáton összegyûjtik a legfontosabb adatokat,
tényeket.
(Szerencsés, ha a tanár már a filmnézéshez
kiosztja a P2 listáról kiválasztott megfigyelési
szempontokat, hogy a tanulók jegyzeteket
készíthessenek, különösen, ha késôbbi idôpontban
van a filmelemzô óra.)
20-25 perc

Plakát

P2 (A filmelemzés
kérdéssora)
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Tanári	GYÖKEREK II.

Tevékenységek – idômegjelöléssel

A tevékenység célja/
fejlesztendô készségek

Munkaformák és
módszerek

B

A filmmûvészetben jártas csoportok kiegészítô
Jelek, jelképek iránti
kérdése:
érzékenység fejlesztése
Hogyan értelmezhetôk az utolsó képkockák?
3 perc

Frontális
osztálymunka
– megbeszélés

C

A filmtörténetben jártas csoportok kiegészítô
Filmtörténeti mûfajok
kérdése:
megfigyelése
A korabeli filmek hatása hogyan tükrözôdik a
családi filmfelvételekben?
3 perc

Frontális
osztálymunka
– megbeszélés

D

A társadalmi problémák iránt érzékeny
tanulócsoport kiegészítô kérdése:
Miért nem kerülhettek hasonló családi felvételek
a film által érintett történelmi korszakban egy
munkás- vagy parasztcsalád életérôl?
3 perc

Frontális
osztálymunka
– megbeszélés

E

Történelem iránt érdeklôdô tanulócsoport
Tájékozódás történelmi
kiegészítô kérdése:
térben és idôben
Milyen történelmi eseményeket érintenek az
egyes jelenetek?
3 perc

Empátia,
Társadalmi rétegek
helyzete iránti
érzékenység



Eszközök/mellékletek
Diák

Pedagógus

Frontális
osztálymunka
– megbeszélés

I/c Ráhangolás képzeletbeli interjúk tervezésével
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B

Eszközök/mellékletek

A tevékenység célja/
fejlesztendô készségek

Munkaformák és
módszerek

A gyerekek kiscsoportban dolgoznak. (A
kiscsoportok kialakítása véletlenszerûen történik.)
Kiválasztják, hogy a Bartos-család melyik tagjával
szeretnének képzeletbeli interjút készíteni arról,
ami szerintük kimaradt a filmbôl. Megtervezik az
interjút.
A kérdéseket plakáton összegzik, majd bemutatják
az osztály többi tagjának.
20 perc

Interjúkérdések
megfogalmazása
Kreativitás
Empátia, emberi
életutak iránti
érzékenység

Kooperatív tanulás
Ablak
Szóforgó
Kerekasztal

Csomagolópapír,
toll

A gyerekek megvitatják és kiemelik azokat a
kérdéseket, amelyeket ôk is szívesen feltennének
saját családtagjaiknak a családi történetek
megismerése céljából. Ezeket felírják egy plakátra.
20 perc

Összegzô képesség
fejlesztése
Kreativitás
Szabatos
megfogalmazás
Tolerancia

Kooperatív tanulás
– szóforgó

Csomagolópapír,
toll

Tevékenységek – idômegjelöléssel

A

Tanári

Diák

Pedagógus

II. Új tartalom feldolgozása: felkészülés az interjúkészítésre
II/a Felkészülés az interjúkészítésre játékokkal
A
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Közös mondandó: párok alakulnak, és egy másik
párral egy emberként beszélgetnek. A beszélgetés
témája a diákélethez kapcsolódik. A feladat végén
meg beszélik az egy emberként beszélgetés, az
együttmûködés tapasztalatait.
15 perc

Beleérzô képesség
Figyelem
Társismeret
együttmûködés

Páros munka

P3 (Játékos
gyakorlatok – az
interjúkészítés
elôkészítése)
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Tevékenységek – idômegjelöléssel

B

Életúttérkép készítése.
A gyerekek „térképet” készítenek eddigi életükrôl
A térképek elkészülte után bemutatják ezeket
párokban vagy kiscsoportokban.

A tevékenység célja/
fejlesztendô készségek

Munkaformák és
módszerek

Önbemutatás
Önkép
Társismeret

Egyéni munka

11

Eszközök/mellékletek
Diák

Pedagógus

Papírlapok, toll

P3 (Játékos
gyakorlatok – az
interjúkészítés
elôkészítése)

15 perc
C

Így történt
Társismeret
Párok alakulnak, a pár egyik tagja elmond a
Empátia
saját életébôl egy történetet. A pár másik tagja
Memóriafejlesztés
megismétli azt oly módon, hogy megpróbálja
pontosan utánozni társa hanghordozását,
hangsúlyait. Megbeszélik tapasztalataikat.
15 perc

Páros munka

P3 (Játékos
gyakorlatok – az
interjúkészítés
elôkészítése)

II/b Az interjúk készítésének gyakorlása
A
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A gyerekek páros interjút készítenek egymással
Önkép
saját kérdéseik segítségével. Az interjú után
Önismeret
visszajelzést adnak egymásnak arról, hogy a
Szóbeli szövegalkotás
kérdések hogyan váltak be, hogy változtatnának
rajtuk az új tapasztalataik birtokában.
20 perc

Páros munka

D1 (Szempontsor,
kérdéssor a
családi interjúk
készítéséhez)
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Tevékenységek – idômegjelöléssel

Tanári

A tevékenység célja/
fejlesztendô készségek

Munkaformák és
módszerek

Eszközök/mellékletek
Diák

Pedagógus

P3 (Játékos
gyakorlatok – az
interjúkészítés
elôkészítése)

B

A körben ülô gyerekek csoportos interjút
Önismeret fejlesztése
készítenek egy-egy társukkal, aki azonnal válaszol Spontaneitás
a kérdésekre. Visszajelzést adnak a kérdésekrôl,
Gyors reagálás
valamint arról, hogy milyen volt a kérdések
pergôtüzében ülni.
20 perc

Frontális munka
– beszélgetés

D1 (Szempontsor,
kérdéssor a
családi interjúk
készítéséhez)

C

A gyerekek egyéni interjúterveket készítenek a
családi interjúk megvalósításához, írásban vagy
hangkazettán rögzítik a kérdéseket.
Interjú készíthetô a szülôkkel, nagyszülôkkel,
nagynénikkel, nagybácsikkal, testvérekkel és
unkatestvérekkel.
20 perc

Egyéni munka

Családtörténeti
gyûjtôfüzet
Magnetofon
D1 (Szempontsor,
kérdéssor a
családi interjúk
készítéséhez)

Elemzés
Rendszerezés
Pontos kérdésfeltevés
gyakorlása

Az új tartalom összefoglalása, ellenôrzés és értékelés
III/a Beszélgetôkör
A

A családtörténeti interjúk készítésével kapcsolatos Elemzés
problémákat, aggodalmakat a pedagógus
Rendszerezés
irányításával beszélik meg a gyerekek.
Együttmûködés
10 perc

Frontális
osztálymunka
– megbeszélés

Családtörténeti
gyûjtôfüzet

B

A munka befejezéseként a gyerekek
Rendszerezés
gyûjtôfüzetükbe felírják, hogy kikkel fognak a
Döntésképesség
családból interjút készíteni.
fejlesztése
10 perc

Egyéni munka

Családtörténeti
gyûjtôfüzet
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Tanári	GYÖKEREK II.

A tevékenység célja/
fejlesztendô készségek

Tevékenységek – idômegjelöléssel

Munkaformák és
módszerek

13

Eszközök/mellékletek
Diák

Pedagógus

III. Az új tartalom összefoglalása, az egyéni kutatómunka bemutatása és értékelése
III/a Ráhangolás
A

A gyerekek röviden megosztják az interjúkészítés Szóbeli szövegalkotás
tapasztalatait az osztály tagjaival
10 perc

Frontális
osztálymunka,
beszélgetés

III/b Az életutak összehasonlítása, elemzése
A

A gyerekek kiscsoportokban dolgoznak, a
Elemzés
megadott szempontok szerint összehasonlítják
Rendszerezés
a különbözô életutakat, összegyûjtik az
Együttmûködés
azonosságokat és különbözôségeket.
20 perc

Csoportmunka
– megbeszélés

B

A gyerekek címet adnak a legérdekesebb
történeteknek, és röviden ismertetik ôket.
Kiválasztják a számukra legérdekesebb
történeteket.

Frontális munka
– megbeszélés

Szóbeli közlés
fejlesztése

D2 (Az életutak
összehasonlításának szempontjai)

20 perc

III/c Összegzés, értékelés
Soha nem felejtem el … kezdetû mondatokkal
Érzelmek szóbeli
a gyerekek elmondják, mi volt számukra a
megfogalmazása
legemlékezetesebb pillanata az interjúkészítésnek.
15 perc
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Frontális
osztálymunka,,
beszélgetôkör
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TANÁRI MELLÉKLET

Mellékletek

Tanári mellékletek:
P1 Bartos-család
P2 A filmelemzés kérdéssora
P3 Játékos gyakorlatok – az interjúkészítés elôkészítése
Tanulói mellékletek:
D1 Szempontsor, kérdéssor a családi interjúk készítéséhez
D2 Az életutak összehasonlításának szempontjai
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Tanári melléklet
P1 (Gyökerek II.)
Alapvetô információk Forgács Péter filmjérôl
A Bartos-család
A film 1988-ban készült a Balázs Béla Stúdió (BBS), a Fiatal Mûvészek Stúdiója és a Magyar Televízió (MTV) támogatásával. A film
némafilm, a közben elhangzó beszédet, valamint a megértéshez szükséges információkat feliratokról tudhatjuk meg. A filmet Forgács
Péter rendezte.
Alapanyagát Bartos Zoltán 1928 és 1953 között készített amatôr családi filmfelvételei adták. Az ötórányi amatôr felvételekbôl egyórás film
készült.
A rendezô célja egy polgárcsalád életének bemutatása volt a nagy gazdasági válságtól Sztálin haláláig.
A film a Privát Magyarország-sorozat része.
P2 (Gyökerek II.)
A filmelemzés kérdéssora és a várható válaszok
Kik a film szereplôi?
(Bartos Andor [Ármin], Bartosné Bleha Aranka, Bartos Zoltán, Bartos Ödön, Bartos Ottó, Ödön felesége: Klári, Bartos Andor második
felesége: Klára [Déry Gézának, Bartos Andor beosztottjának volt felesége], Klára édesanyja, lánya: Vera, Grósz Miska, Bartos Zoltán
barátja)
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TANÁRI MELLÉKLET

Kik a fôszereplôk?
(A Bartos-család férfitagjai.)
A film szereplôi milyen kapcsolatban vannak egymással?
(testvérek, házastársak, munkatársi kapcsolatok, szerelmi kapcsolatok)
Milyen családi eseményekrôl szól a film?
(tanulmányok, munka, nyaralás, utazás, szerelem, házasságkötés)
A szereplôk életének milyen sorsfordulóiról szól a film?
(házasságkötések, válás, megözvegyülés, halál a munkaszolgálatban, koncentrációs táborban, tulajdon elvesztése az államosítás idején)
Hogyan lett Bartos Zoltán slágerszerzô?
Mi történt a családtagokkal a II. világháború idején?
(Grósz Miska eltûnt a munkaszolgálatban, 1944-ben; Bartos Ödön meghalt Mauthausenben; felesége és fia túlélte a háborút; Zoltán
visszatért a munkaszolgálatból; Bartos Andor [1879–1948] túlélte a háborút)
A polgári életformának milyen jellemzôit mutatja be a film?
(vagyoni helyzet, munka, szabadidô eltöltése, nyaralás: Marienbad, nászút: európai körutazás, öltözködés, udvarlási szokások,
testkultúra)
Ehhez kapcsolódóan hogyan értelmezhetôk az utolsó képkockák?
(A kalap levétele és felvétele: ennyi „maradt” 1945 után a polgári világból.)
A korabeli filmek hatása hogyan tükrözôdik a családi filmfelvételekben?
(Bartos Zoltán szerzeményeihez készült rövidfilmekben a korabeli burleszkek hatása: tánc, játékos ugrálás.)
Miért nem készülhettek hasonló családi felvételek a film által érintett történelmi korszakban egy munkás- vagy parasztcsalád életérôl?
(A vagyoni helyzet, a kultúra különbözôsége miatt.)
Milyen történelmi eseményeket érintenek az egyes jelenetek?
(A fasiszta párt hatalma Olaszországban; a 2. bécsi döntés [1940]; a magyar zsidóság meghurcolása a II. világháború idején, Budapest
ostroma 1944–45-ben; Lenin, Sztálin és Rákosi Mátyás képmásával felvonulók a Rákosi-korszakban.)

SZKB 9_01 tanári.indd 16

2006.12.20. 15:12:34

TANÁRI MELLÉKLET	GYÖKEREK II.

17

P3 (Gyökerek II.)
Játékos gyakorlatok – az interjúkészítés elôkészítése
Életúttérkép készítése
A gyerekek „térképet” készítenek eddigi életükrôl. Minden térképnek tartalmaznia kell valamilyen formában a „jó helyeket”
(sikerek – csúcsok, lehetôségek – nyílt utak stb.), a „rossz helyeket” (betegség, kórház, nagy kudarcok, bukások stb.), az akadályokat,
kerülôutakat, a sorompókat, valamint a jelenlegi haladás fô irányát is. Tartalmazhatja a térkép a jövô tervezett útjait is.
Közös mondandó
A párok egymás kezét fogva egy embernek számítanak, s úgy beszélgetnek egy másik párral, hogy az egyik szót a pár egyik tagja
mondja, a másikat a társa – egészen addig, amíg be nem fejezik a mondatot. A választ hasonló módon adja a másik pár.
A beszélgetés témája a gyerekek mindennapjaihoz kapcsolódjon, például: Diákélet a mi iskolánkban.
Páros interjú
Minden játékos írjon fel 8-10 olyan kérdést, amelyet a vele interjút készítônek kellene feltennie ahhoz, hogy ôt minél jobban
megismerhesse. A játszók válasszanak párt maguknak, majd a kérdéseket (a „kérdôíveket”) kicserélve készítsék el egymással az
interjúkat. Az éppen „kérdezô” játékos feladata a kapott válaszok megjegyzése.
Ezután két másik párral 6 fôs csoportot alakítva – a kapott válaszok alapján – kell bemutatni a partnert a többieknek. (A bemutatás
során a játszók javíthatják mindazt, amiben nem értenek egyet a róluk beszélôvel.)

Csoportos interjú
Az osztály tagjai körben ülnek, a csoport egyik tagja kérdezi a többieket. A játékosok sorban egymás után kérdéseket tesznek fel
neki, amelyekre rögtön válaszolni kell. Játékot vezetô tanár ügyeljen arra, hogy a feltett kérdések személyes közlésekre teremtsenek
lehetôséget.
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