
SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

12. ÉVFOLYAM

Mit üzennek a falak?
– A vAlóságos és A virtuális 
„fAlAk” üzenetei  
fAlfirkák, plAkátok, 
reklámok, 
internetes fórumok, 
blogok stb.

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 Ki mit gondol a falfirkákról és graffitikről? 

A A tanár fotókat vetít ki, amelyeken különböző 
graffitik, falfirkák, óriásplakátok, matricák találm-
hatók. A tanulók ötletroham formájában összem-
gyűjtik a témával kapcsolatos gondolataikat, vélem-
ményüket. A gondolatokat egy diák felírja egy 
csomagolópapírra. 

20 perc

A jelenséggel kapcsom-
latos gondolatok összem-
gyűjtése
Önkifejezés
Véleményalkotás

Frontális munka – 
bemutatás

Egész osztály együtt – 
ötletroham

Csomagolópapír, 
vastag filctoll

P1 (Fotók a nyilm-
vánosságnak 
szánt üzenetekm-
ről)
A kivetítéshez 
szükséges techm-
nikai eszközök

B A tanár megkérdezi, hogy miként vélekednek a 
fiatalok a falfirkákról, graffitikről. Hétfokú skám-
lán ítélteti meg a jelenséget. Kijelöli a skálafokom-
zatok helyét, és a tanulók elhelyezkednek a vélem-
ményüknek megfelelően. A véleményvonal két 
szélén állóktól elindulva mindenki mond egymegy 
érvet saját álláspontja indoklására. 

15 perc

A jelenséggel kapcsolam-
tos vélemények ütközm-
tetése
Problémaazonosítás
Véleményalkotás

Egész osztály együtt 
– hajlított véleménym-
vonal
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

i/b Ki miért és milyen formában küld nyilvános üzenetet? 

A Minden egyes tanuló felír legalább egy, legfeljebb 
három olyan indokot, mely arra készteti az embem-
reket, hogy a falra vagy más nyilvános helyekre 
írjanak, rajzoljanak, ragasszanak.
Párok alakulnak, és egyesítik a listájukat (az ismétm-
lődőket kihúzzák).
Ezután kétmkét pár csoportot alkot, és elkészíti a 
közös listát.
A két kiscsoport ismét egyesül, és ők is egyeztetm-
nek. Egészen addig ismétlik a műveletet, ameddig 
az osztályban elkészül egy közös lista. Ezt felírják 
egy csomagolópapírra, és kiteszik a falra.
A tanár felír a táblára három kérdést. 
Az osztály három részre oszlik. Mindegyik csom-
port más kérdésre keres választ.

1. Milyen formában valósul meg a szándék?
2. Miért éppen így?
3.  Általában hogyan reagálnak erre az embem-

rek?
A csoport szóvivői a lista tagjain egyenként végigm-
haladva tájékoztatnak a csoport véleményéről.

25 perc

A jelenség okainak felm-
térképezése
Összefüggések felismem-
rése
Kommunikáció

Önálló munka – 
válaszadás

Páros munka – páros 
szóforgó

Csoportmunka
„Gondolkozz, beszéld 
meg!”, kupactanács

Egész osztály együtt – 
közös lista

Csoportmunka – 
beszélgetőkör

Frontális munka – 
bemutatás

Papír, írószer, csom-
magolópapír, vasm-
tag filctoll, gyurm-
maragasztó

P2 (Áttekintés)

Tábla és kréta 
vagy flipchart és 
filctoll
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A mi üzenetünk: 4m5 fős csoportok alakulnak szam-
bad választás alapján. Feladata egy olyan plakát 
készítése, amelyen írásban, rajzban kifejezik pillam-
natnyi hangulatukat, érzelmeiket, aktuális életérm-
zésüket.
Az elkészült alkotást felteszik a falra. Egy képvim-
selőjük röviden ismerteti, hogy mit szerettek volm-
na kifejezni a plakáttal. Társaik észrevételeket 
fűznek a látványhoz, és kérdéseket tesznek fel az 
alkotókhoz.
A tanulók szétszóródnak a teremben, és végigném-
zik az összes plakátot. 
Beszélgetnek arról, hogy egy kívülállónak mit 
jelenthet az a látvány, amit a plakátkiállítás nyújt.

30 perc

Saját üzenet megfogalm-
mazása, szembesülés a 
fogadtatással
Önkifejezés
Együttműködés
Kommunikáció

Csoportmunka – plam-
kátkészítés 

Kooperatív tanulás – 
csoportszóforgó, képm-
tárlátogatás 

Egész osztály együtt 
– beszélgetés tanári 
moderálással

Csomagolópapír, 
a plakátkészítésm-
hez szükséges eszm-
közök, gyurmaram-
gasztó

ii. Új TArTAloM feldolgozásA

ii/a vélemények cseréje és ütköztetése

A Párok, 30 főnél magasabb osztálylétszám esetén 
részben hármas csoportok alakulnak. Minden pár, 
illetve csoport kap egy szöveget, és végrehajtja a 
feladatot (D1). A tanár kitesz a falra egy posztert.
Az ezen szereplő táblázat valamely oszlopába kell 
felragasztani a szöveget. 

15 perc

Csoportosítás
Rendszerezés
Összefüggések felismem-
rése

Páros, illetve csoportm-
munka – feladat végm-
rehajtása

D1 (Részlet egy 
internetes fórumm-
ból)

Papírragasztó

P3 (Háttérminform-
máció)

P4 (Poszter)

Gyurmaragasztó
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A tanár kiválaszt öt tanulót, akik a kiosztott szöm-
vegekben leírt vélemények képviselői lesznek. 
Random módszerrel öt csoport alakul az osztálym-
ban. Minden csoportból választanak egy diákot, 
aki egy meghatározott vélemény képviselője lesz. 
A kiválasztott tanulók külön ülnek, és áttanulmám-
nyozzák saját szövegüket. 
Ugyanezt a szöveget megkapja a csoport többi tagm-
ja is. Felkészítik egy másik társukat a vélemény 
képviselőjével történő interjúra. Ezt követően előm-
adják az öt párbeszédet.
Az egyes párbeszédek után a társak röviden refm-
lektálnak az elmondottakra.

25 perc

Különböző vélemények 
megismerése
Önkifejezés
Kommunikáció

Önálló munka – felkém-
szülés a szerepre

Csoportmunka – felm-
készülés az interjúra

Egész osztály együtt – 
szituációs játék

D3 (Vélemények) P3 (Háttérminform-
máció)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

ii/b A csoportosított információk értelmezése

A Kétmkét pár, illetve hármas csoport egyesül, 4m6 fős 
csoportok szerveződnek. Minden csoport megm-
kapja a kitöltött táblázat nyomtatott formáját és a 
kérdéseket. Beszélgetőkörben válaszolnak a kérm-
désekre. A válaszokat a jegyző írásban rögzíti.
Három csoport jön létre, amelybe minden kiscsom-
port delegál küldötteket. Az egyik csoport az 1., a 
másik a 2., a harmadik a 3. számú kérdésre adott 
válaszokat összesíti. A csoport egymegy képviselőm-
je tájékoztatja az osztályt az eredményről. A töbm-
biek rövid észrevételeket fűzhetnek az elhangzotm-
takhoz.

20 perc 

A csoportosított inform-
mációk értelmezése
Problémaazonosítás
Véleményalkotás

Csoportmunka – 
beszélgetőkör

Kooperatív tanulás – 
csoportszóforgó

Egész osztály együtt – 
tájékoztatás, reflexiók

D2 (Kitöltött táblám-
zat, kérdések)

Papír, írószer
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B Valamennyi tanuló megkapja és elolvassa a D4 
mellékletben található szöveget. A tanár az alábbi 
három állítást felírja a táblára:

1. Teljesen egyetértek.
2. Részben egyetértek.
3. Egyáltalán nem értek egyet.

 A kérdésre adandó válasznak megfelelően az oszm-
tály három csoportba rendeződik. Mindegyik csom-
port érveket gyűjt véleménye indoklására. A vélem-
ményeket ütköztetik. Minden csoport egy érvet 
mondhat, amire a másik két csoport reagál. Minm-
dig más csoport kezdi az érvelést.
Végül a tanár megkérdezi, hogy kinek változott 
meg a véleménye a vita folyamán. Az érintett(ek) 
indokolja (indokolják) a változást.

10 perc

Érvek ütköztetése
Összefüggések felismem-
rése
Véleményalkotás
Önreflexió

Önálló munka – szöm-
vegolvasás

Egész osztály együtt – 
csoportvita 

D4 (Közmunkára 
fognák)

Tábla és kréta 
vagy flipchart és 
filctoll

ii/c Bemutató előkészítése

A A tanár röviden ismerteti a bemutató célját, és 
kiosztja az ajánlásokat (D5). Rokonszenvi válaszm-
tás alapján csoportok szerveződnek, amelyek a 
megadott határidőre elkészítik a bemutatójuk term-
vét (D6).

5 perc

Ötletadás
Döntés

Egész osztály együtt – 
feladatok megajánlása, 
egyéni vagy csoportos 
vállalás

D5 (Ajánlás)
D6 (A projektfelm-
adat terve)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

ii/d Bemutató

A A csoportok az előzetesen bemutatott terveiknek 
megfelelően megtartják bemutatójukat.

30 perc

A tapasztalatok megoszm-
tása
Önkifejezés
Rendszerezés

Frontális munka – 
bemutató

A bemutatáshoz 
szükséges eszköm-
zök

iii. Az Új TArTAloM összefoglAlásA, ellenőrzés és érTéKelés

iii/a vélemények a bemutatóról

A A bemutatást tartó egyének, párok, illetve csoporm-
tok sorra elmondják, hogy szerintük hogyan sikem-
rült a prezentációjuk. Előzetes terveikből mit sikem-
rült és mit nem sikerült megvalósítaniuk. A társaik 
röviden reflektálnak az önértékelésre.

15 perc

Önreflexió
Véleményalkotás

Kooperatív tanum-
lás – szóforgó, 
csoportszóforgó 
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P1

fotók a nyilvánosságnak szánt üzenetekről 

oldalanként 1 kép (kivetítéshez!) – színes

tanári Mellékletek
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P2

áttekintés

áttekintés a nyilvános üzenetek küldőinek szándékairól, a megjj
jelenés formáiról, a lehetséges fogadtatásról

Miért 
csinálják? 

Miért így? Megjelenési 
formák

Ki reagál és 
hogyan? 

Meg akarnak 
győzni.
Saját politim-
kai vagy valm-
lási meggyőm-
ződésüket, 
hitvallásukat, 
életfilozófiám-
jukat közhírre 
akarják tenni. 

Nincs anyam-
gi lehetőségük, 
energiájuk 
másképp tenni 
ugyanezt.

Szélesebb 
közönséget 
remélnek. 

Plakátragaszm-
tás, falfirkák, 
jelképek, jelm-
vények, pólók, 
tetoválás, interm-
netes fórumok 
stb. 

Differencim-
ált: érdeklődő, 
együttérző és 
együttgondolm-
kodó, elutasító, 
ellenséges, üldöm-
zendő jelenségm-
nek tartja.

Nyomot akarnak 
hagyni a világ--
ban.

Ez így gyors, 
kézenfekvő, 
nem kerül semm-
mibe. 

Felragasztott 
matricák, cédum-
lák, falfirkák, 
internetes fórum-
mok, blogok.

Mint az előző.

Aktuális érzelme--
iket fejezik ki.

Nem bír várni, 
azonnal közölm-
ni akar valamit 
mindenkivel 
(ösztönös cselem-
kedet, általában 
nem számol 
reakcióval).

Falfirka, blog, 
internetes 
fórum, chat.

Többnyire nem 
törődnek vele, 
nevetségesnek 
tartják, esetleg 
empátiát éreznek, 
magánügynek 
vélik („Mi közöm 
nekem ehhez?”).

Miért 
csinálják? 

Miért így? Megjelenési 
formák

Ki reagál és 
hogyan? 

Alkotói vágyukat 
élik ki.

Így tudja legm-
közvetlenebm-
bül kifejezni és 
nyilvánosságra 
hozni érzésem-
it, gondolatait; 
nincs rá legám-
lis tér.

Graffiti. Vita: művészetm
e, sajátos várom-
si folklór, a maga 
helyén támogam-
tásra érdemes. 

Demonstrál--
ni akarják, hogy 
léteznek. 

Saját szubkulm-
túra számára 
fontos tartalm-
mak, jelképek 
megjelenítése.
A választott 
csoporthoz 
tartozás dekm-
larálása („Itt 
vagyunk mi 
(is)”!).

Falfirka, matm-
rica, piercing, 
tetoválás, megm-
jelenés (feliram
tok a pólókon, 
táskán, kocsin 
stb.); internet: 
chat, saját interm-
netes oldalak, 
fórumok.

Generácim-
ós és kulturális 
különbségek a 
megítélésben. 

Szándékosan meg 
akarnak hökken--
teni (polgárpuk--
kasztás).

Általában a fiam-
talok próbálm-
gatják a határam-
ikat, lázadnak.

Összemvissza 
firkálás, összem-
fújás spraymvel 
stb.

Többnyire vanm-
dál rongálás főleg 
a műemlékeken, 
járműveken, házm-
falakon.

Vandalizmus Mások nyugalm-
mának, biztonm-
ságérzetének 
szándékos megm-
zavarása, félem-
lemkeltés.

Falfirkák 
műemlékeken, 
járműveken, 
frissen festett 
házfalakon. 

Cinkosok 
és háborgók 
(kemény büntem-
tést igénylők).
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Miért 
csinálják? 

Miért így? Megjelenési 
formák

Ki reagál és 
hogyan? 

Konkrét céljuk 
van.

Eladni vagy 
venni szeretm-
nének valamit 
(lakást, haszm-
nálati tárgyat 
stb.): egyszem-
rű, gyors megm-
oldás.

Matricák, fákra 
ragasztott apróm-
hirdetések.

Aki partnert 
talál, esetleg örül; 
zavaróak lehetm-
nek az összemviszm-
sza ragasztott 
oszlopok, falak, 
járművek megálm-
lók stb.

P3

háttérjinformáció

A graffiti rövid története

Az 1970mes években terjedt el az Amerikai Egyesült Államok nagym-
városainak szegény negyedeiből; a fiatalok lázadását jelképezte. 
A sajátos önkifejezési mód először New Yorkmban jelentkezett, ott 
is a metrókon. A gettólakó szegény emberek az eltömegesedett tárm-
sadalom névtelen nulláiként felírták a nevüket és, mondjuk, az irám-
nyítószámukat a vagonokra, aztán a szerelvény körbejárta velük a 
Citymt, ismertté téve őket. Így hallatták a hangjukat a nincstelenek, 
a kallódó fiatalok. A jelenség rohamosan terjedt, stílusában egyre 
kifinomultabbá vált. Megjelentek a „TAGmek”, majd a throw upmok 
(gyorsan felvitt, egyszerű ábrák), később bonyolódni, színesedni 
kezdtek a rajzok. Kifejlődtek az alaptendenciák, a throw up mellett 
a wallm, illetve a wild style, amelyek gyakorlatilag nehézségünkben 
térnek el egymástól, de azóta számos más irányzat is létrejött. 
Egyesek szerint a falfirkák kiáltást jelentek a társadalomnak, hogy 
„mi is létezünk”. A 80mas évek közepétől hazánkban az úgynevezett 
„freestyle” irányzatot követő fiatalok honosították meg a graffitit. 
A graffiti jelentős elterjedése a nagyvárosainkban a 90mes évek köm-
zepétől figyelhető meg. A graffiti stílus ekkor vált ketté a nyugati 
országokban megfigyelhető tendenciákat követve. Az egyik ága a 
művészi graffiti, melynek szándéka, hogy kifejezze a modernkor 
művészetét. A készítői a lehetőségükhöz mérten igyekeznek legám-
lis helyeken elkészíteni alkotásukat. A mindenkit zavaró falfirka 
a „TAG” – ez a szó a falfelületekre illegálisan felfestett rövidített 
névbetűknek az elnevezése –, mely jelentős mértékben zavarja a 
vizuális látásmódot. Napjainkban jellemzően a „TAG” terjedt el 
nagy városainkban, amely nem kíméli a magántulajdonban lévő 
épületek mellett a műemlékeket és a közintézményeket sem. 
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A graffiti elkészítésének módszerei: 
•	 Legális: a graffiti készítői a kijelölt helyeken, engedéllyel végzik 

tevékenységüket. Magán megrendelők igényeit elégítik ki (pl. 
üzlet belső festése). 

•	 Illegális: a graffiti készítői nem mérlegelnek, számukra teljesen 
mindegy, milyen módon és helyre készítik el falfirkájukat: a lém-
nyeg, hogy minél kihívóbb helyre, minél merészebb elkövetési 
formában tegyék ezt. 

Az illegális graffiti készítésének lépései: 
•	 Terepszemle: megfigyelni az épület, műtárgy elhelyezkedését;
•	 Felkészülés: festékanyagok beszerzése és az álcaruházat kivám-

lasztása, a segítők felkészítése, tervek készítése papíron, lehetsém-
ges menekülő útvonalak kiválasztása;

•	 Aktív időszak: minimum két figyelővel, a kidolgozott tervek 
alapján akár több lépésben is a graffiti elkészítése;

•	 Utóhatás: a graffiti társadalom elismeréseinek begyűjtése a „mű” 
elkészítése után.

A „TAG” elkészítésnek módszerei:
•	 Legális: a művészi graffitisek a névbetűiket elhelyezik a legálim-

san készített falfestményeiken. 
•	 Illegális: a „TAG” elkészítői nem mérlegelnek, számukra teljesen 

mindegy, milyen módon és milyen helyre készítik el névbetűim-
ket, a lényeg az, hogy minél többet, minél kihívóbb helyre tudjam-
nak festeni.

Az illegális „TAG” készítésének lépései: 
•	 Felkészülés: a névjegy megtervezése, az ehhez szükséges eszköm-

zök beszerzése, elkészítése. 
•	 Aktív időszak: festőeszközeikkel minél több helyre felviszik 

névbetűiket; nem jellemző, hogy figyelő embereket alkalmazm-
nának.

•	 Utóhatás: nem ritka, hogy a konkurens csoportok területét bem-
járva, egymás „TAGmeit” összefirkálva, állandó harcban állnak. 

Az illegális falfirkáló személyek korosztályi megoszlása:
•	 10–14 éves korig: jellemzően saját iskoláik környékén készítik a 

„TAGmet”, vagy iskoláikban végzik tevékenységüket, általában 
olcsóbb eszközökkel készítik el falfirkájukat. Jellemzően fiúk az 
elkövetők.

•	 14–16 éves korig: a kezdeti sikereken felbuzdulva társaságokat, 
„bandákat” alakítanak; névbetűiket már a nagyvárosok főbb útm-
vonalain helyezik el. A legveszélyeztetettebb korosztály, mivel a 
felelősségtudatuk jellemzően még nem alakult ki, viszont már 
középmárkategóriás festékekkel dolgoznak. Az elkövetők között 
feltűnnek fiatalkorú lányok is.

•	 16–18 éves korig: itt az elkövetés már más településekre is kiterm-
jed: egymással rivalizálva járják be a konkurens településeket, 
ahol nagy kárt okozva végzik tevékenységüket. Drágább anyam-
gokkal dolgoznak, figyelőket alkalmaznak, jogellenes cselekmém-
nyük nem ritkán „bandaháborúkba” csap át.

•	 18 éves kortól: kialakulóban a felelősségtudat, bár a gyermekkori 
deviancia még jellemző. Szerencsés esetben a legális graffiti felé 
indulnak el, de több csoport már a jelentős rongálási kárösszem-
get meghaladó jogellenes cselekménytől sem riad vissza. A drám-
ga festékeket vagy az ehhez szükséges anyagiakat nem minden 
esetben tisztességes úton szerzik be.

(Forrás: http://www.freeweb.hu/csmpolgaror/graffiti.htm)
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P4
Poszter

A poszterre kerülő táblázat fejléce

a) A graffiti ellen érvelők b) A graffiti mellett érvelők c) árnyalt vélemények (megoldási javaslatok)






