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MoDUlvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. RáhAngoláS – vélEMényEK MEgISMERéSE

I/a Önálló vélemény, csoportalakítás

A tanár néhány mondattal bevezeti a foglalkozást: 
elmondja, hogy a modul során a halálbüntetések 
legitimitásával foglalkoznak. Arra is kitér, hogy 
ebben a viszonylag szűk időkeretben a diktátorokr-
ra kiszabott halálbüntetések problémakörével fogr-
lalkoznak. Ezután megkéri a tanulókat arra, hogy 
véleményüknek megfelelően álljanak egymás melr-
lé a véleményvonalban. Döntésük az alábbi állításr-
sal legyen kapcsolatos: „Elfogadhatónak tartodre a 
halálbüntetést?” 
A tanár kialakítja a munkacsoportokat: az azo--
nos véleményen lévő diákok kerülnek egy lehetőr-
leg négyfős csoportba. Amennyiben nem néggyel 
osztható a csoportlétszám, alakulhatnak ötfős csor-
portok is. A pedagógus kiosztja a szerepeket.

10 perc

Egyéni véleményalkotás
Véleménynyilvánítás

Frontális munka – 
tanári magyarázat

Kooperatív tanulás – 
hajlított véleményvor-
nal

Két papírlap 
(az egyiken az 
„IGEN”, a mási--
kon a „NEM” 
felirat szerepel), 
szerepkártyák 
(szóvivő, jegyr-
ző, mérleg, időr
figyelő)
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B A tanár néhány mondattal bevezeti a foglalkozást, 
majd megkéri a tanulókat arra, hogy álljanak a 
terem két végére aszerint, hogy egyetértenekre a 
halálbüntetéssel, vagy sem. Az azonosan gondolr-
kodók dolgoznak együtt.

10 perc

Egyéni véleményalkotás
Véleménynyilvánítás

Frontális munka – 
tanári magyarázat

Egész osztály együtt – 
csoportalakítás

I/b Az elnyomók – Ceauşescu diktatúrája, kivégzése

A A csoportok megkapják azokat a szövegeket, ame--
lyek Ceauşescu életével, politikájával és halálával 
foglalkoznak. A diákok áttanulmányozzák a ször-
veget, majd a megadott szempont szerint írnak 
egy rövid véleményt az olvasottakról. A vélemér-
nyeket a szóvivők olvassák fel.
A tanár képeket vetíthet közben.

25 perc

Ismeretgyűjtés
Együttműködés

Kooperatív tanulás – 
szakértői mozaik

D1 (Ceauşescu 
diktatúrájáról)

P1 (Képgaléria)

P2 (Szempontok 
a szövegek feldolr-
gozásához)

B A diákok megkapják a Ceauşescu életével, politir-
kájával és halálával kapcsolatos szövegeket, elolr-
vassák azokat, majd megbeszélik, miről olvastak, 
tisztázzák a lényeget. A tanár a szövegek elolva--
sása után kérdéseket tesz fel az olvasottakkal kapr-
csolatban.

25 perc

Ismeretgyűjtés
Lényegkiemelés

Önálló munka – ismer-
retszerzés

Frontális osztálymun--
ka – kérdezve kifejtő 
feladat

D1 (Ceauşescu 
diktatúrájáról)

P3 (Kérdések a 
szöveghez)
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I/c Első döntés – Pro – kontra csoportok kialakulása

A A tanár felteszi a vita alapkérdését, a már kialar-
kított csoportok eldöntik, hogy a saját csoportjuk 
melyik oldalon áll. A kiscsoportoknak mindenr-
képpen megegyezésre kell jutniuk a kérdést iller-
tően.

10 perc

Konszenzus kialakítása Kooperatív tanulás 
– csoportvélemény 
kialakítása

P4 (Alapkérdés)

B A tanár felteszi a vita alapkérdését, a tanulók eldönr-
tik, hogy melyik oldalon állnak. Létrejön a pror és 
a kontra csoport.

10 perc

Önálló vélemény vállar-
lása

Önálló munka – véler-
ménynyilvánítás

P4 (Alapkérdés)

II. A dIlEMMA – vITA

II/a véleménygyűjtés

A A csoport tagjai először önállóan, majd közösen 
gyűjtenek érveket álláspontjuk mellett. Az önálr-
lóan gyűjtötteket megbeszélik, majd kialakítják 
a csoport érveit. A csoportérveket a jegyző írja 
össze.

15 perc

A vélemény indoklása
Kommunikáció
Kritikai gondolkodás

Kooperatív tanulás 
– „Gondolkodj, írd le, 
oszd meg!”

Íróeszköz, papír

B Az egy véleményen lévő diákok kisebb (3r4) fős 
csoportokat alakítanak, a kiscsoporton belül érver-
ket gyűjtenek saját véleményük mellett.

15 perc

A vélemény indoklása
Kommunikáció
Kritikai gondolkodás

Csoportmunka – 
érvek közös gyűjtése

Íróeszköz, papír
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II/b érvek egyeztetése

A Az azonos véleményen lévő kiscsoportok összeülr-
nek, és megbeszélik egymással az összegyűjtött 
érveket. Kialakítják az érvek „sorrendjét” (legr-
meggyőzőbb, … kiegészítő érv).

10 perc

Konszenzus kialakítása
Érvek összegzése

Csoportmunka – 
érvek megosztása, 
súlypontok kialakítása

Lejegyzett érvek

II/c Pro- és kontra csoportok vitája

A A tanár moderátorként vesz részt a vitában. Az 
elhangzott érveket felírja egy jól látható felületr-
re (táblára vagy flipchartra), és mederben tartr-
ja a vitát. A pror és a kontraérvek külön oszlopba 
írandók. A tanár kiosztja a szerepeket a két tábor 
között, és megkéri a tanulókat, hogy osszák el ezer-
ket egymás között.
A szónokkártyacsomag a csoportlétszámnak megr-
felelő számú kártyát tartalmaz. A szónokkártyán 
szereplő szám a szónokok felszólalási sorrendjét 
jelöli. A vitát a moderátor indítja: vázolja a vitás 
kérdést, majd felszólítja a két tábort, hogy mondr-
ják el érveiket.

10 perc 

Vitakultúra
Türelem
Kommunikáció
Önkifejezés

Csoportmunka Összeírt érvek

D2 (Szónokkárr-
tyák)

Tábla, íróeszköz
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II/d érvek elhangzása

A A vitát a „pro” csoport kezdi. A szónokok a kárr-
tyáknak megfelelően felsorolják az érveket. Egy 
érvhez rövid magyarázatot is fűzhetnek a felszór-
lalók. A moderátor feladata, hogy ügyeljen az időr-
keret betartására. A vita második szakaszában a 
kontraérvek hangzanak el az előzőekhez hasonr-
lóan.
A tanár továbbra is feljegyzi az elhangzó érveket a 
táblára vagy flipchartra.

20 perc

Vitakultúra
Kommunikáció
Türelem

Csoportmunka Lejegyzett érvek Tábla, íróeszköz

II/e Reagálás az elhangzottakra

A Rövid felkészülési idő után a csoportok lehetőr-
séget kapnak arra, hogy reagáljanak az elhangr-
zottakra. A reagálást a „pro” csoport kezdi. A két 
beszéd után lehetőség nyílik a kiegészítő vélemér-
nyek elhangzására. A felszólalást kézfeltartással 
jelzik a résztvevők, a moderátor szabja meg a felr-
szólalási sorrendet.
A vélemények elhangzása után lehetőséget kap 
mindenki arra, hogy jelezze: véleménye megválr-
tozott. Bárki átülhet az ellentétes oldalra, ezzel a 
vita lezárult. A döntés megkönnyítése érdekében 
mindenki újra olvashatja az elhangzott érveket a 
táblán. A moderátor zárja a vitát.

25 perc

Véleménynyilvánítás
Kommunikáció
Vitakultúra

Csoportmunka Tábla, íróeszr-
köz, táblára vagy 
poszterre írt 
érvek
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III. ERKÖLCS ÉS íTÉLETALKOTÁS

III/a Erkölcsi dilemma

A A tanár és a diákok körben ülnek. A modul lezárár-
saként mindenki elmondja, mit tart a legfontosabr-
ban a modulban. A tanár mond egy nyitott monr-
datot, a diákok befejezik. A tanár záró kérdése: 
„Véleményetek szerint miért nem mondtunk ítéler-
tet a vita végén?”
Azok a diákok, akiknek a kérdéssel kapcsolatban 
véleményük van, jelentkezés után válaszolnak.

10 perc

Véleményalkotás
Véleményvállalás

Egész osztály együtt – 
beszélgetőkör
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tanári Melléklet
P1

Képgaléria
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P2

Szempontok a szövegek feldolgozásához

A következő kérdések megfontolása, megbeszélése után írjatok a témával kapcc
csolatban csoportvéleményt! A kérdések szempontként vezethetnek, egyiket 
kiválasztva és figyelembe véve is kialakíthatjátok a csoportvéleményt.

1.  A diktátort népellenes cselekedetekkel vádolták. Vélemér-
nyetek szerint melyek voltak ezek?

2.  Véleményetek szerint mire alapozták a bírák ítéletüket?

P3

Kérdések a szöveghez

1.  Milyen állomásokon keresztül ragadta magához a totális har-
talmat Ceauşescu?

2.  Milyen intézkedéseivel korlátozta a nép jogait?
3. Miért szegényedett el egyre inkább a román nép?
4.  Miért volt szimpatikus államfő Ceauşescu a nyugati hatalr-

mak szemében?
5.  A forradalom kitörése után hogyan zajlott a diktátor elfogár-

sa, majd kivégzése?
6.  Mi jelzi, hogy a kivégzője visszaemlékezéséből az derül ki, 

hogy nem érzett szánalmat a diktátor kivégzésekor?
7.  Véleményetek szerint mire alapozták a bírák ítéletüket?

P4

Alapkérdés

Inkább jogosnak vagy inkább jogtalannak találjátok Ceauşescu kir-
végzését?






