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globális problémákkal kapcsolatos információk 

megszerzése és feldolgozása
globális folyamatok, összefüggések 

és kohéziók elemzéseglobális problémákat érintő tájékozott 

döntések kivitelezése

KRITIKUS GONDOLKODÁS 
pl. ellentmondásos és komplex kérdések kezelése
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pl. eltérő vélemények elfogadása
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KONFLIKTUSKEZELÉS
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a globális oktatás  
koncepciója
A „Globális oktatás koncepciója” kiadvány a Globális kontextusban tanulunk/tanítunk projekt keretein belül jött 
létre. Ez egy referencia dokumentum a többi kézikönyvhöz, anyaghoz, valamint egy koncepcióahhoz a munká-
hoz, melyet az Ember veszélyben polgári társulásban a diákokkal és tanárokkal végzünk . 

A jelen kiadvány borítójában is megtalálható egy tájékoztató grafika, amely a globális oktatással kapcsolatos 
alapvető információkat tartalmazza: ismeretek, értékek, álláspontok, kompetenciák, melyeket a fiatalok körében 
szeretnénk fejleszteni. Továbbá a fülszöveg hivatkozásokat is tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk 
a globális változás érdekében.

A kiadványban példák találhatók a globális oktatás megvalósításának lehetőségeire az egyes tantárgyak keretében.

A könyv online is elérhető a következő linken: www.globalnevzdelavanie.sk

Mi a globális oktatás?

A globális oktatás az emberek elméjét és szemeit nyitja meg a világ komplexebb realitása felé, és ráébreszt a nagyobb 
méltányosság, egyenlőség és mindenki számára elérhető emberi jogokban való szerepvállalás szükségességére.

A globális oktatás pedagógiai értelemben megpróbál reagálni a globalizáció és a mai világ egyre növekvő komple-
xitásának kihívásaira.

Globális oktatás:

 ȫ lehetővé teszi, hogy az emberek megértsék a saját életük és a világ más pontjain élő emberek életének ösz-
szefüggéseit;

 ȫ növeli az életünkre kiható gazdasági, kulturális, politikai és környezeti hatások megértését;

 ȫ olyan készségeket, álláspontokat és értékeket fejleszt, melyek lehetővé teszik az emberek számára a változás 
érdekében történő együttműködést, és azt, hogy átvegyék az ellenőrzést saját életük felett;

 ȫ egy igazságos és fenntartható világhoz vezet, melyben a hatalom és források egyenlőbb arányban vannak jelen.

minőség a globális  
oktatásban
A globális oktatás többa világról szóló ismeretnél. Az alábbi elvek között az olvasó arra talál javaslatokat, milyen 
módon lehet hatékonyan dolgozni a diákokkal a globális oktatásban.

Globális oktatás:

A globális Észak és globális Dél közötti kölcsönös kohézióra és függőségre helyezi a hangsúlyt. Nem csak 
a globális problémák bemutatására korlátozódik.

Globális folyamatokat mutat be lokális területen, bemutatja ezeknek a hétköznapi emberekre gyakorolt 
következményeit, és nem akar feleslegesen egyszerűsíteni.

Az emberek és események aktuális és objektív leírását használja, nem erősíti a már meglévő sztereotípiákat.

Rámutat a globális jelenségek okaira és következményeire, nem korlátozódik csak a tények bemutatására és 
a statisztikákra.

Kihangsúlyozza a felelősségteljes és hosszú távú szerepvállalás szükségességét a globális kihívások  
megoldásában. Ez nem a pénzforrások jótékonysági célokra való megszerzéséről szól.

Tiszteletben tartja  az emberek méltóságát, nem szemléltet érzéketlen képanyaggal, valamint keresi az 
egyensúlyt az ábrázolt valóság képeinek bemutatásában.

Támogatja a kritikus gondolkodást és saját vélemény kialakítását a globális témákkal kapcsolatban; nem 
csak egy ideológia nézetet támogat, és nem ad gyors és kész válaszokat.

Támogatja a megértést, szolidaritást és empátiát, nem csak az együttérzésre összpontosít.

Hangot ad az embereknek, akikről beszél, nem feltevéseket és bizonyítatlan elméleteket mutat be.

Participatív és interaktív módszereket használ; nem passzív, frontális tanításra/tanulásra korlátozódik.

A globális oktatás az ismeretek kialakítására, a készségek fejlesztésére és a szemléletváltásra összpontosít; 
nem csak az ismeretek átadására korlátozódik.

Rámutat a diákok saját szerepvállalásának fontosságára a globális kihívásokra történő reagálás által; nem 
a tehetetlenség és kétségbeesés érzetét prezentálja.
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Amennyiben a mai világ előtt 
álló globális kihívásokról bes-
zélünk – pl. a forrásokhoz való  
egyenlőtlen hozzáférésről vagy 
a klímaváltozásról, mutassunk rá 
arra, hogyan hat erre a világ or-
szágainak kölcsönös, globális  – 
politikai, társadalmi és gazdasági 
–hálózata, csakúgy, mint a saját 
mindennapi döntéseink.

Adjuk meg a diákoknak a lehe- 
tőséget arra, hogy vitázzanak, 
hogy a saját véleményüket ki-
nyilvánítsák. Ne hátráljunk meg 
a bonyolult és ellentmondásos 
témák elől sem. Mutassuk meg 
nekik, hogyan tudják kritikusan 
elemezni azokat az informá-
ciókat, amelyekhez hozzájutnak 
– ki a szerző, nem volt-e elfo-
gult, vagy milyen körülmények 
között és milyen céllal jöttek 
létre az álláspontok. 

Amikor a diákoknak a globalizációról 
és a globális jelenségekről beszélünk, 
a velük egykorúak életéből bemutatott 
példákkal illusztráljuk ezeket – mutas-
sunk rá a globális Dél és Észak országa-
inak analóg folyamataira. Használjunk 
olyan módszereket, melyek segítenek 
abban, hogy a diákok jobban megért-
sék ezeket a kapcsolatokat, és fejlesz-
szék  a kritikus gondolkodásukat.

Bátorítsuk a fiatalokat, hogy tegyék fel 
kérdéseiket, és nyilvánítsák ki saját ér-
zéseiket és érzelmeiket. Vezessük őket 
abba az irányba, hogy éljék bele ma-
gukat mások helyzetébe, és próbálják 
megérteni mások  érzéseit és érzelmeit 
– legyenek azok az osztálytársaik vagy 
a világ távoli országaiban élő emberek. 
Empátiát fejlesztő módszereket használ-
junk – csakúgy, mint az izmok, az empá-
tia készsége is edzéssel erősödik. 

Személyes emberi történe-
teket keressünk – közvet-
lenül az érintettektől vagy az 
esemény tanúitól. A szemé-
lyes történetek segítik a le-
gjobban az esemény leírá-
sát és körülményeinek el-
magyarázását. A diákok így 
az adott helyzetet jobban 
megjegyzik és megértik.

Hozzuk közelebb a diákokhoz 
a globális témákat és ezek je-
lenségeit; közösen kutassák e 
folyamatok lehetséges okait, és 
elemezzék a ránk és a problé-
mával közvetlenül érintett em-
berekre gyakorolt következmé-
nyeit. Vitázzanak a lehetséges 
megoldásokról, és arról, hogyan 
lehetünk mindnyájan a változás 
részesei.

Az interaktív technikák segíte-
nek az összes diákot bevonni 
a foglalkozásba, és fejlesztik 
a kritikus gondolkodásukat; 
ez lényeges az analitikus gon-
dolkodás fejlesztésében. A le-
gjobban azt jegyezzük meg, 
amit saját magunk mondunk 
vagy csinálunk. 

Ösztönözzük a diákokat arra, hogy 
aktívan vegyenek részt a helyi kö-
zösség életében. Segítsünk az 
álláspontjaik kialakításában: saját 
felelősségvállalás, szolidaritás, em-
pátia és az összefüggések meg-
értésének készsége, hogyan va-
gyunk kölcsönösen összekötve az 
egész világgal – azáltal, hogy mit 
vásárolunk, kire  szavazunk, vagy 
hogyan fejezzük ki magunkat,  
illetve hogyan kommunikálunk.

Támogassuk a diákok komplex 
és holisztikus fejlődését. A globá-
lis oktatásban már az álláspontok 
és értékrend apró és nehezen 
mérhető változása is fontosabb, 
mint az ismeretek elsajátítása.

Amennyiben a diákoknak emberek 
képeit vagy fényképeit mutatja be, 
mindig gondolkodjunk el azon, va-
jon számunkra  vagy a diákjainknak 
tetszene-e, ha hasonló helyzetben 
vagy hasonló módon lennének 
bemutatva. Ismerkedjen meg a  
Kódex a képanyagok használatáról 
és azok jelentéseinek készítéséről 
című munkával. A diákokkal együtt 
elemezzük azokat a példákat, ame-
lyekben a médiák különböző típu-
sai hatnak arra, hogyan érzékeljük 
a valóságot. 

Ösztönözzük a diákokat az aktív ré-
szvételre azáltal, hogy pozitív kampá-
nyokat és aktivitásokat mutatunk be 
nekik. Mutassuk meg nekik a lehetősé-
geket, hogyan lehetnek ők is a változás 
részesei. Legyünk erre mi a példák. 

Amikor a globális Dél országairól beszé-
lünk, mindig hiteles forrásokat használ-
junk, illetve  aktuális és megbízható ada-
tokból idézzünk. Mielőtt történeteken, 
képeken, fényképeken vagy videókon 
alapuló aktivitásokat kezdeményezünk, 
mindig gondolkodjunk el azon, vajon 
segítenek-e legyőzni a sztereotípiákat, 
vagy épp fordítva, bizonyos diákoknál 
erősíthetik ezeket. 
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tisztelt tanárnő, tisztelt tanár úr, 

meghívjuk önt az oktatási anyagot tartalmazó kézikönyv elolvasásához, 
mely a középiskolai földrajz, polgári ismeretek, történelem, valamint 
művészet és kultúra tantárgyakhoz használható.

A kézikönyv a World-class Teaching nemzetközi projekt 
keretein belül jött létre, és a nevét magyar nyelvre Glo-
bális kontextusban tanítunk/tanulunk-ra fordítottuk. A cél-
ja a globális oktatás szisztematikus beillesztése az egyes 
tantárgyak keretébe. 

A múltban – az Ember veszélyben polgári társulásban – a  
tanároktól sokszor hallottuk, hogy bár érdekes és szüksé-
ges tartalmat kínálunk nekik, a valóságban mégsem min-
dig olyan egyszerű megtalálni ennek az iskolákban való 
gyakorlatát. Ezért, illetve a Globális oktatás az alapisko-
lákon projekt tapasztalatai alapján is tudatosítottuk, hogy 
vonzó tartalmat kívánunk felkínálni az iskoláknak, viszont 
olyan módon, hogy azt egyszerűen lehessen használni az 
órákon, és egyúttal teljes mértékben összhangban legyen 
az Állami oktatási programmal.

Célunk a magyar tannyelvű iskolák megszólítása is. Ezért 
az egyes kézikönyvek (tantárgyak) szövegeiből elkészítet-
tünk egy válogatást, jelen kiadvány ezt tartalmazza.

Az eredmény 14 aktivitás sorozat volt. A szövegeket olyan 
szerzők készítették, akik közép- és általános iskolákban  
tanítanak vagy tanítottak. Az aktivitások E-U-R módszer-
tan (evokáció-jelentésteremtés-reflexió) felhasználásával 
elkészített oktatási forgatókönyvek, melyek érdekes tartal-
mat és formát kínálnak, remélhetőleg könnyen érthetők, 

a tanórákon jól alkalmazhatók, és egyben, szükség ese-
tén, könnyen módosíthatók. Nem utolsósorban a kidol-
gozott egyégek nem csak az ismeretek oktatására, hanem 
a készségek fejlesztésére, értékrend- és szemléletváltá-
sokra a is összpontosítanak, illetve ehhez interaktív mód-
szereket és participatív oktatási formákat használnak. Az 
anyagokat úgy készítettük el, hogy azok egy tanóra kere-
tébe beleférjenek. 

A tantárgyak tartalmán kívül az aktivitások kisebb-nagyobb 
mértékben foglalkoznak azzal, hogyan vagyunk egymás-
sal globálisan összekötve a világban, illetve a bennünket, 
a globális Észak gazdaságilag fejlett országainak (ún. fejlett 
országok) lakosait, valamint a globális Dél (ún. fejlődő or-
szágok) lakosait érintő aktuális kihívásokkal is foglalkoznak.

A globális oktatás sok lehetőséget kínál az adott tantárgy 
oktatási folyamatába való beillesztésére az Állami oktatási 
programmal összhangban. Minden aktivitásban található 
egy konkrét tematikus egység, az Állami oktatási program 
tartalmi és teljesítmény standardja a gimnáziumok és 
szakközépiskolák számára.

Lukáš Zajac, 
 Ember veszélyben polgári társulás,  

a projekt koordinátora Szlovákiában

miért és hogyan jött 
létre a kézikönyv? 
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hogyan osszuk 
csoportokba  
a diákokat?

A jelen kézikönyvben leírt aktivitásokban gyakran haszná-
lunk olyan módszereket, amelyek a diákok kisebb 
csoportokban való munkáját feltételezik. Amennyiben 
érdekesebb módszerrel kívánja a diákokat csoportokba 
osztani, mint csak egyszerű elosztással, több tippet 
is kínálunk Önnek. Természetesen az Ön dolga, hogy 
használja-e valamelyiket, saját elképzeléséhez igazítja 
vagy az Ön által már bevált módszert alkalmazza, esetleg 
saját módszert fejleszt ki.

Alkossanak sort

A diákok feladata, hogy a megadott kritérium alapján áll-
janak sorba. Például aszerint, mikor születtek, vagy a ne-
veik hogyan követik egymást  az ábécében – de mindezt 
anélkül, hogy egymás között beszélgetnének, vagy bármit 
is leírnának. Az eredményt már a diákok beszéde során 
értékelje, ezek után ossza szét őket az egyes csoportokba.

Kártyák

Ehhez játékkártyára lesz szüksége – joker vagy magyar 
kártya. Rengeteg lehetőség közül válogathat – például 
mindegyik diák húzhat a kártyákból, és a csoportot azok 
alkotják, akik a királyokat, ászokat stb. húzták.

Puzzle

Hozzon magával darabokra vágott képeket (plakátokat, ké-
pregényeket...) vagy felesleges puzzle darabokat – annyit, 
ahány csoportot szeretne létrehozni. Mindenki kiválaszt 
egy darabot, és a feladat az lesz, hogy az osztály területén 
csoportokat alkossanak a diákok aszerint, hogy melyik da-
rabok illenek egymáshoz vagy alkotnak egy képet.

Születési dátum

Ossza el a diákokat négy vagy hat csoportba a születési 
hónapjuk szerint – például tavasz, nyár, ősz, tél csoport, 
vagy január – február, március-április stb. csoport. Amen-
nyiben a csoportok nem egyformák, nem jelent problémát 
ezen változtatni (pl. a január-február csoportba kerülhet az 
a diák a március-április csoportból, aki az adott csoportban 
a legkorábban született).

Színes papír sorsolása 

Helyezzen színes papírcsíkokat egy edénybe. A tervezett 
csoportok és diákok száma alapján előre készítse el eze-

ket. A diákok a „színes“ csoportokba aszerint kerülnek, 
melyik papírt húzzák ki.

Véleményskála

Készítsen el két papírt „igen“ és „nem“ felirattal, és mind-
kettőt a terem két végében ragassza fel. Kérje meg a diáko-
kat, hogy egy „igen“ és „nem“ közötti képzeletbeli vonalon 
álljanak egy olyan helyre, amely a legjobban fejezi ki a fel-
tett, ideális esetben ellentmondásos kérdéssel kapcsolatos 
álláspontjukat. Szükség esetén hozzon létre azonos véle-
ményű csoportokat (szomszédos diáklányok és fiúk) vagy 
különböző véleményű csoportokat (fokozatosan számozza 
meg őket 1, 2, 3, 4... –el és hozzák létre az 1-es csoportot, 
2-es csoportot, stb.).

Molekulák

Időigényesebb technika, mely a diákok fizikai stimulálását 
segíti az aktivitások előtt, amikor mentális összpontosítá-
sra van szükség. Kérje meg a diákokat, hogy olyan szabad 
területen (az osztályban vagy a folyosón) találják meg he-
lyüket, ahol lehetőség van arra, hogy sérülés kockázata 
nélkül futkoshatnak. Magyarázza el nekik, hogy most ők 
fogják szimulálni a Brown-mozgást, amely során a térben 
található atomok a környezet hőmérsékletétől függő gyor-
sasággal, kaotikusan mozognak. Mihelyst a diákok a moz-
gás közben meghallanak egy egyjegyű számot, a felada-
tuk gyorsan csoportokba tömörülni a megadott számnak 
megfelelően, és így egy molekulát alkotni. Próbálják meg 
3-4-szer egymás után megismételni ezt a folyamatot, egé-
szen addig, amíg a kívánt csoport nagyságának megfelelő 
atommennyiség lesz a molekulában.

Rockerek

Megfelelő technika a diákok csendes, dinamikus és szóra-
koztató elosztásához. Készítsen elő rockzenekar (vagy más 
csoportosulás) tagjainak funkcióit jellemző jelszavakat tar-
talmazó papírokat, mint pl.: dobok, gitár, basszusgitár, billen-
tyűk, ének. Minden egyes rockzenekarnak be kell tölteni az 
összes zenei pozíciót, ezért az egyes jelszavakat tartalmazó 
kártyákat olyan mennyiségben készítse el, ahány csopor-
tra van szüksége (amennyiben például 5, minden fajtából 
készítsen 5 másolatot). Ossza szét a papírokat, és utasítsa 
a diákokat, hogy a saját papírja elolvasása után mindenki 
hallgasson el, és a rockzenekarban betöltött funkcióját csak 
pantomimmal mutassa be. A feladatuk az lesz, hogy minél 
hamarabb hozzák létre a teljes rockzenekart.
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Az E-U-R az oktatástervezés egyik módszere, néhol az 
oktatás háromfázisú modelljének is nevezik. Felismerés-
ből/felidézésből (evokáció), (az információk értelmének) 
tudatosításból (jelentésteremtés) és visszaidézésből (re-
flexió) áll. A fázisok mindegyikében a tanulás más és más 
formája jelenik meg.

Evokáció

Az aktivitás első részében a diákok önállóan idézik fel az 
adott témával kapcsolatos információikat, célja a diákok 
ösztönzése és aktivizálása. A diákok saját ismereteiket, 
számukra már ismert információkat idéznek fel, azt, 
hogy mi az, amit már tudnak, és hogy milyen kérdések 
és gondolatok jutnak az eszükbe ezekkel kapcsolatban. 
Így a diákok a későbbiekben összeköthetik az újat a már 
ismerttel, és így jobban megértik majd az új információkat.

Jelentésteremtés

Az aktivitás második fázisában a diákok új információkat 
szereznek és dolgoznak fel. Ezeket a saját tudásrend-
szerükbe építik (tehát a felismerés folyamán felidézett és 
besorolt eredeti információk közé).

Reflexió 

Ez az aktivitás és tanulás folyamatának záró, de legfon-
tosabb része. Paradox módon, főként a tanóra végén 
fellépő időhiány miatt, ezt hagyják ki a leggyakrabban. Vi-
szont megtörténhet, hogy reflexió nélkül a diákok a tanóra 
közben nem tanulnak meg semmit, bármennyire érdekes 
vagy mulatságos is volt az aktivitás.

A visszaidézés közben tudatosítják a diákok azt, mit és 
hogyan tanultak, osztályozzák, rendszerezik és erősítik 
az új ismereteket. A cél visszaidézni a megszerzett infor-
mációkat, tapasztalatokat és azt a folyamatot, amely min-
dehhez vezetett, illetve gyümölcsöztetni a tanulás foly-
amatában szerzett tapasztalataikat a jövőben.

Tehát reflektálni lehet a tartalmomra (mit tudnak már 
a diákok a témával kapcsolatban, mit erősítettek meg, mit 
cáfoltak meg, mit pontosítottak, melyek azok a kérdések, 
amelyekre még mindig nem tudják a választ, mit szeret-
nének még megtudni a témával kapcsolatban, stb.), de 
a folyamatokra is (hogyan szerezték meg ismereteiket, mi 
történt tanulás közben, hogyan haladtak a munkával és 
minek köszönhetően....).

A reflexió folyamatát a diákok a tanárral együtt végzik – in-
teraktívan és közösen zajlik. Tehát ez nem a diákok mun-
kájának tanár általi értékelése a „tekintély“ pozíciójából.

A visszaidézés irányítási modelljeinek többsége hasonló 
kérdések feltevésének folyamatát írja le a diákok felé:

 ȫ Reakció: Gyűjtse be a diákok élménnyel kapcsolatos 
reakcióit. Hogy érzik magukat? Hogyan hatott rájuk az 
egész aktivitás? Mit vettek észre, mit éltek át, mit hal-
lottak, láttak?

Ezek a kérdések arra hivatottak ösztönözni a diákokat, 
hogy újra gondolkodjanak el az élményeken, és készül-
jenek fel a következő lépésre. A cél a leíró válaszok me-
gszerzése az átélt érzésekkel és megtörtént tényekkel 
kapcsolatban.

 ȫMagyarázat: Miért zajlott az aktivitás úgy, ahogy le-
zajlott? Milyenek voltak a diákok reakciói? Miért épp így 
reagáltak? Mik voltak a lehetséges okok?

Ezek a kérdések a megosztott tapasztalás értelmének 
fokozatos levezetését hivatottak segíteni. A csoport 
élményeinek értelmezésére, megmagyarázására és 
a következtetések levezetésére összpontosítanak. A cél 
az, hogy a diákok elmélkedjenek, és következtetéseket 
vonjanak le, mélyebben gondolkodjanak el az élmény-
eikről, érzéseikről és a tényekről.

 ȫ Kontextusba való beépítés: Hogyan lehet ezeket 
a konkrét aktivitással kapcsolatos ismereteinket szé-
lesebb kontextusba helyezni, olyan témába, amelyről 
beszélgetünk? Hogyan járul hozzá mindaz, amit megta-
nultam ahhoz, amit már korábban is tudtam?

Ez itt a kérdések helye, melyek az aktivitást és annak 
értelmét azon téma/témák szélesebb kontextusába 
helyezik, mellyel/melyekkel kapcsolatban felhasználtuk 
az adott aktivitást. A cél az, hogy a csoportban szinteti-
kus és kritikus gondolkodást idézzünk elő, amely se-
gíti a diákokat az összefüggések érzékelésében és az 
ezekkel kapcsolatos állásfoglalás kialakításában.

 ȫ Alkalmazás: És mi történjen ezek után? Hogyan hasz-
náljuk fel mindazt, amit megtanultunk? Milyen változá-
sokat kezdeményezhetünk?

Ez itt a téma hangsúlyozásának és kötelezettség/ak-
cióterv létrehozásának pillanata. A cél arra ösztönözni 
a csoportot, hogy gondolják végig a következmények-
et, és lehetőséget kapjanak arra, hogy a felismeréstől 
átmozduljanak az általuk szerzett ismeretek és készsé-
gek praktikus alkalmazása felé.

A képzési folyamatot viszont nem lehet mindig pontosan 
három fázisra osztani. A folyamat egyes fázisai átfedhetik 
és kiegészíthetik egymást.

e-u-r módszer

Jelen kézikönyv szövegeinek szerkesztésénél a szerzők az ún. e-u-R módszerből 
indultak ki.
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Általános jellemzés:
Az aktivitás segíti a diákokat 
abban, hogy jobban megértsék 
a tengeráramlatok rendszerét 
és a Coriolis-erőt a Világóce-
ánban. Ezen kívül a diákok 
a szemétszigetek felkutatása 
során földrajzi koordinátákkal és 
világtérképpel fognak dolgozni. 
Az egyik cél az is, hogy a részt-
vevők saját fogyasztásukon és 
hulladékkezelésükön is elgon-
dolkodjanak, illetve érzékenyeb-
ben kezeljék ezt a témát.

Javasolt évfolyam:
középiskolák, 1. évfolyam

Oktatási standard: 
Hidroszféra.  
(Környezeti nevelés.)

szalag, íróeszközök (ceruza, toll 
vagy filctoll), olló.

Célok:
•  elemezni és megmagyarázni 

a szemétszigetek létrehozásá-
nak okait az óceánokban; 

•  lokalizálni a legnagyobb sze-
métsziget helyszínét a plane-
táris dimenzióban, és tudni 
elmagyarázni az elhelyezke-
dés jellemzőit;

•  beszélgetni a szemét létrejöt-
téről, és megoldásokat java-
solni ennek minimalizálása 
érdekében.

1. szemétsziget

Tartalmi standard: 
•  Tengeráramlatok. 
•  A Föld globális problémái. 

Világóceán. Hulladékgazdál-
kodás.

Teljesítmény standard: 
•  A diákok jellemezni tudják az 

óceáni vízáramlás szabályait 
és ezeknek az állatokra és 
emberekre gyakorolt hatását.

Segédanyagok:
6 papírdarab az Evokáció részből, 
világatlasz, vak világtérkép, fali 
világtérkép, földrajzi koordinátá-
kat tartalmazó lemásolt és elvá-
gott kártyák (melléklet), színes 
A5 méretű papírlapok (ideálisan 
mindegyik csoport részére más 
és más színben), papír ragasztó-

Földrajz



8

Folyamat:

eVokáCiÓ:

Csendes beszélgetés

1. A 6 papírdarabra írjon le egy-egy kérdést az alábbi listáról: 

 ȫ Hogyan lehetséges, hogy a tengerparton jött létre az Atacama-sivatag?

 ȫ Találd meg a térképen a Labrador-áramlatot, és magyarázd el az adott térségre 
gyakorolt hatását!

 ȫ Hogyan lehetséges, hogy Korzika és Honshu szigetek ugyanazon földrajzi széles-
ségben fekszenek, mégis Honshu szigetén a hőmérséklet télen eléri a -10°C-t?

 ȫ Melyik afrikai sivatagok jöttek létre a tengeráramlatok hatásának köszönhetően?

 ȫ Magyarázd meg a Coriolis-erő víz- és légáramlatokra gyakorolt hatását az adott 
térségben!

 ȫ Miért nem fagy be Európa nyugati partja télen?

2. Kérjen fel egy diákot, hogy menjen a táblához, és válasszon egy papírdarabot.

A diák feladata az lesz, hogy feleljen a kérdésre, a térképen találja meg a tengeráramla-
tot és a hatásával érintett területet. Ezáltal a diákok elismételik a tengeráramlatokról 
és azoknak a szárazföldre, éghajlatra és az emberek életére gyakorolt hatásairól szóló 
tananyagot. A többi osztálytárs is segíthet.

3. Miután teljesítette a feladatot, a diák kiválaszt valakit  az osztálytársai közül, aki a következő 
kérdést fogja megválaszolni. Az aktivitás az utolsó kérdés megválaszolásával ér véget.

JelentésteReMtés:

4. Ossza el a diákokat öt kb. egyforma nagyságú csoportra.

5. A csoportok között ossza szét a segédanyagokat: világatlasz, vak világtérkép (melléklet), 
szemétszigeteket tartalmazó kártyák (melléklet), színes A5 méretű papír (lehetőség sze-
rint mindegyik csoport részére más és más színben) és egy darab papír ragasztószalag.

6. A csoportok feladata az lesz, hogy földrajzi koordináták és földrajzi atlasz segítségével 
találják meg az öt „szemétsziget“ egyikét a világóceánban. A diákok a vak térképbe 
rajzolják a „sziget“ hozzávetőleges területét.

Végezetül kérje fel a diákokat arra, hogy változtassák meg a „szemétszigetük“ méreteit 
a fali politikai világtérkép méretarányai szerint. A diákok a „szigetet“ egy színes papír-
ra rajzolják le, ezt vágják ki, majd a csoportból kiválasztott diák papír ragasztószalag 
(festőszalag) segítségével ragassza ezt fel a táblára felakasztott fali térképre.

A térképre ragasztott színes papír jelenti a sziget területét.

A Föld forgásának és a Coriolis-erőnek köszönhetően kialakult óceáni áramlások for-
gásrendszerét hívjuk szemét-örvénynek, vagy gyrnek. Ezekben a „gyrekben“ halmozó-
dik a part menti régiók területeiből származó emberek által termelt szemétrengeteg.

7. Kérje fel a diákokat arra, hogy hasonlítsák össze a szemétszigetek térképét a tengerá-
ramlatok térképével, amelyet a földrajzi atlaszban találnak meg.

8. Folytassa a beszélgetést a diákokkal az alábbi kérdések valamelyikével (a kérdések 
számát és listáját a rendelkezésre álló idő, saját didaktikus céljai és az adott osztály 
szerint igazítsa):

 ȫ Mit gondoltok, miért halmozódik a szemét épp ezeken a helyeken az óceánban? 

 ȫ Milyen szemét található szerintetek a szemétszigeteken? Honnan származhat? Mit 
gondoltok, a saját otthonotokból is kerülhet szemét az óceánba?

 ȫ Milyen következményei lehetnek az ilyen szemétnek?

 ȫ Milyen megoldásokat tudnátok elképzelni ezzel a problémával kapcsolatban?

 ȫ Melyik szemétszigeten gyülemlik fel szerintetek a legtöbb szemét? Indokoljátok 
meg a választ.

 ȫ Melyik állam/államok vagy szervezet/szervezetek vállalnak legnagyobb szerepet 
a szeméttermelés csökkentésében? Kik szerintetek a legnagyobb szeméttermelők?

10 perc

25 perc

10

5

10
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 ȫ Mit tudnátok tenni a szemét csökkentése érdekében az otthonotokban?

 ȫ Milyen gyakran fogyasztotok PET palackba csomagolt ásványvizet? Van arra le-
hetőség, hogy otthon korlátozzátok a megvásárolt  PET palackba csomagolt ásvá-
nyvíz mennyiségét? Amennyiben igen, hogyan?

Alternatíva: 

A beszélgetést véleményskála formájában folytassák le:

 ȫ Az osztály egyik falát jelölje meg a teljes mértékben egyetértek táblával, az osztály 
ellentétes felében lévő falra a határozottan nem értek egyet táblát helyezze fel.

 ȫ Kérje fel a diákokat arra, hogy álljanak a padok közötti folyosóba, és bizonyosod-
jon meg arról, hogy az összes diák megértette a véleményskála módszerének 
elvét, amely szerint a diákok két extrém vélemény között állnak (amelyek egy-
mással ellentmondásosak lehetnek) egy láthatatlan skálán. Minél közelebb he-
lyezkedik el a diák a teljes mértékben egyetértek táblát tartalmazó falhoz, annál 
jobban fejezi ki egyetértését azzal az állítással, amellyel kapcsolatban véleményt 
kell nyilvánítania. 

 ȫ Fokozatosan olvassa fel a diákoknak az alább felsorolt oktatással kapcsolatos 
állításokat, esetleg válasszon ki közülük csak párat. Miután a diákok elfoglalták 
helyüket a skálán, mindig szólítson fel közülük párat (legjobb, ha eltérő vélemé-
nyűek), hogy röviden magyarázzák el az álláspontjukat. Amennyiben bármelyik 
diák hozzá szeretne szólni a vitához, joga van jelentkezni és szót kapni.

Állítások a véleményskálába, pl.:

 ȫ A PET flakonoknak, hasonlóan az üvegpalackokhoz, betétdíjasnak kellene lennie.

 ȫ Minden embernek szelektálnia kellene a hulladékot. 

 ȫ A gazdaságilag fejlett országok felelnek a legjobban a szemét felgyülemléséért 
a világóceánban.

 ȫ A gazdasági fejlődés fontosabb, mint a környezetvédelem.

INForMácIóK ÖNNEK:

A világóceánban állítólag öt hatalmas szemétszigetlétezik. Ezek ún. „gyrek“-ben, szemétörvé-
nyekben találhatóak. Ezek a szemétszigetek a Föld forgása és a Coriolis-erő által alakultak 
ki. A víztömeg az említett jelenségeknek köszönhetően forog, és a hulladék ezekben halmo-
zódik fel. Az öt szemétsziget mindegyikében több tízmillió tonna hulladék van. A hulladék 
nem csak a víz felszínen található, hanem a fenéken is, ahol veszélyezteti az óceán adott 
térségében élő növényeket és állatokat. 

A legtöbb szemét a Hawaii-szigetek és Kalifornia között található – néhol ezt „Hetedik föl-
drésznek“ nevezik. A területe kb. 22 200 km. Az összes hulladék 80 %-a műanyag, ami 
veszélyezteti a tengeri állatokat – ezek belegabalyodhatnak, vagy lenyelhetik azokat. A „sze-
métszigetek“ nem szilárdak, és nem lehet rajtuk járni. Egyes források szerint a kiterjedésük 
hasonló az USA területéhez, viszont a jelenlegi kutatások arról szólnak, hogy az érintett 
terület a valóságban sokkal kisebb.  

ReFlexiÓ:

9. Ismételje el a diákokkal a szemétszigetek létrejöttének mechanizmusát, és azt, hogyan 
függ ez össze a tengeráramlatokkal, illetve foglalják össze a szemét felgyülemlésének 
következményeit az óceánokban.

10. Kérje fel a diákokat arra, hogy azokban a csoportokban, amelyekben dolgoztak, írjanak 
egy mondatot arról, hogyan hatnak rájuk személyesen a szemétszigetek (ez lehet egy 
megállapítás, meglepő felfedezés, kötelezettség – bármi) és kérje fel őket arra, hogy 
ezt megjegyzések nélkül olvassák fel. Ezek után adja meg a lehetőséget az összes 
csoportnak arra, hogy egy megjegyzést fűzzenek ahhoz, amit a többi csoport leírt.

Egy TIPP ÖNNEK:

Ezt a témát a tantárgyak – biológia, kémia – közötti kapcsolódások keretében is meg lehet 
közelíteni, pl. projektek által, vagy a Föld napja támogatásával kapcsolatos aktivitások kere-
tében, a Zöld Iskola Programba való bekapcsolódással.

10 perc

i

i

5

5



10

Melléklet

Találd meg a „szemétszigetet“ 
a Világóceánban a földrajzi  
koordináták alapján,  
és a vaktérképbe rajzold 
a nagyságát.

Találd meg a „szemétszigetet“ 
a Világóceánban a földrajzi  
koordináták alapján,  
és a vaktérképbe rajzold 
a nagyságát.

(mindegyik csoport részére 1 kártya)

Találd meg a „szemétszigetet“ 
a Világóceánban a földrajzi  
koordináták alapján,  
és a vaktérképbe rajzold 
a nagyságát.

Találd meg a „szemétszigetet“ 
a Világóceánban a földrajzi  
koordináták alapján,  
és a vaktérképbe rajzold 
a nagyságát.

Találd meg a „szemétszigetet“ 
a Világóceánban a földrajzi  
koordináták alapján,  
és a vaktérképbe rajzold 
a nagyságát.

70° k.h. –- 105° k.h
15° d.sz. – 40° d.sz.

130° k.h. – 130° ny.h.
10° é.sz. – 40° é.sz.

20° ny.h. – 70° ny.h.
20° é.sz.. – 40° é.sz.

80° ny.h. – 160° ny.h.
5° d.sz. – 65° d.sz.

10° k.h. – 40° ny.h.
5° d.sz. – 40° d.sz.

a„szemétszigetek“ koordinátái 
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2. a reggelink útja

Általános jellemzés:
A diákok ún. élelmiszermérföld 
kialakításán fognak dolgozni – 
tudatosítják, és térkép, illetve 
annak méretaránya segítségével 
kiszámolják, milyen távolságot 
tesznek meg azok az élelmisze-
rek, melyeket a mindennapi éte-
leink elkészítéséhez használunk 
(banántekercs). Ezen kívül érté-
kelik az adott termékek szállítási 
módját a forrásországból Szlová-
kiába, illetve megítélik az import 
és hazai élelmiszeripari termékek 
előnyeit és hátrányait (gazdasági, 
környezeti, és szociális).

Javasolt évfolyam:
középiskolák, 2. évfolyam.

Oktatási standard:
Regionális és humán földrajz.

Teljesítmény standard:
•  A diákok értékelik egy 

autógyár, vegyi üzem, élel-
miszer-feldolgozó üzem és 
textilipari üzem helyszínének 

a tényleges banántekercs; élel-
miszereket is be lehet hozni 
az órára (megfelelnek ezek 
csomagolásai vagy címkéi is), 
melyek általánosan hozzáfér-
hetőek, és a világ különböző 
országaiban lettek előállítva 
(illetve onnan származnak).

Célok:
•  megfelelő térképen lokalizálni 

a konkrét termék származási 
országát;

•  meghatározni a termelő 
ország fővárosa és az iskola 
helyszíne közötti távolságot 
– a térkép mértékarányát 
felhasználva;

•  véleményt nyilvánítani a helyi 
élelmiszerek használatának, 
felhasználásának és fogyasz-
tásának előnyeivel és hátrá-
nyaival kapcsolatban;

•  egy példán elmagyarázni, 
hogyan vagyunk mi –  
fogyasztóként – összekötve 
a világgal.

kiválasztására ható legfonto-
sabb lokalizációs tényezőket;

•  megmagyarázzák a külke-
reskedelem alapját, és meg-
határozzák a legfontosabb 
importőröket és exportőröket 
a régiókban és a világban.

Tartalmi standard:
•  Lokalizációs tényező, külke-

reskedelem 
•  A Föld globális problémái.

Segédanyagok:
Íróeszközök és papírok (füzetek 
a diákok részére), világatlaszok 
minden csoportnak, esetleg 
számológép is; előre elkészített 
tábla, pl. a táblára írott (Jelen-
tésteremtés, 6.sz. pont);
szórólapok vagy egy aktuális 
élelmiszerreklám más formája 
(videó); Szlovákiában általá-
nosan beszerezhető mező-
gazdasági termék, melyet egy 
adott boltban vettünk meg, de 
messzi tájról lett importálva; 
a banántekerercs képe vagy 

Földrajz
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Folyamat:

eVokáCiÓ:

1. Találjon három olyan reklámot, melyeket a diákok aktuálisan megnézhetnek – ideális 
esetben olyanokat, amelyekből jól kitűnik, milyen fogyasztói preferenciát céloztak meg 
a hirdetők (például 2015 nyarán három kereskedelmi üzletlánc használt frissesség 
promócióján alapuló reklámot).

Használhat videót vagy szórólapokat, reklámmellékleteket is. 

2. Beszélgessen el a diákokkal arról, vajon fontosak-e számukra ezek az általános prefe-
renciák. (Fontos számotokra az élelmiszerek frissessége?)

Beszélgessenek egyéb dolgokról is, amelyek alapján a diákok fogyasztóként hozzák meg 
döntéseiket (Mi egyéb fontos még számotokra az adott élelmiszer kiválasztásánál?).

3. Beszélgetés közben a résztvevők egyikeként fokozatosan ültessen a beszélgetésbe 
a termékek földrajzi eredetével kapcsolatos témákat is. Természetesen annál jobb, mi-
nél több ilyen jellegű kezdeményezés érkezik maguktól a diákoktól.

Hozhat magával a termékek eredetét alátámasztó címkéket is, főkent élelmiszeripari 
termék címkéit, melyek néha tényleg nagyon meglepőek.

 

4. A fogyasztói preferenciák beszélgetésben elhangzott összes tényezőjét felírhatja a táblá-
ra (de nem muszáj). Írja le, hogy ma pontosan a termékek és alapanyagok földrajzi 
eredetével fognak foglalkozni.

JelentésteReMtés:

5. Vegyen a kezébe bármilyen Szlovákiában általánosan beszerezhető mezőgazdasági 
terméket, amelyet távoli országból importáltak (pl. Egyiptomból származó burgonya, 
Dél-Afrikai Köztársaságból származó szőlő, Marokkóból származó paradicsom, Egyip-
tomból származó eper, Chiléből származó fekete áfonya...). Amennyiben lehetőség van 
rá, mutassa meg a diákoknak a forrásországot tartalmazó címkét, vagy a forrásországot 
tartalmazó tábla fényképét.

6. Frontális beszélgetés keretében gondolkodjanak el azon, mi változna, ha a behozott 
termékek helyett hazai termékeket vásárolnánk. Az eredményeket az előre elkészített 
táblába rögzítsék (Venn-diagram).

10 perc

25 perc

előny

A környezetre 
gyakorolt hatás 
szempontjából

A regionális gazdaság 
szempontjából

(gazdasági szempontból)

Szociális 
szempontból

hátrányelőny és hátrány 
egyben

5



13

7. Mutasson a diákoknak egy süteményt – banántekercset (amelyet otthon sütöttek 
vagy cukrászdából hoztak, ne legyen csomagolt tartós termék). Használjon képet 
vagy hozott süteményt. Kérdezze meg őket, vajon megennék-e az Egyiptomból, Chi-
léből vagy Hollandiából behozott süteményt. (Feltételezzünk negatív választ – friss, 
ideális esetben házi süteményt kérek.)

Ezek után tegyen fel egy költői kérdést, vajon tényleg olyan termékről van-e szó, 
amely az elejétől a végéig Szlovákiában lett előállítva? Egyben mutassa meg a diá-
koknak a banántekercs receptjét, pl. erről a honlapról: http://bit.ly/bananova-rolada 
A válasz negatív, mert bizonyos nyersanyagokat importálni kellett (pl. a vaníliát,  
kakaót, banánt biztosan). 

8. A diákokat annyi csoportra ossza el, ahány különböző nyersanyag szükséges a banánte-
kercs elkészítéséhez. A fentebb említett honlapon szereplő recept alapján ez 8 csoport:

a) liszt,

b) cukor,

c) kakaó (és csokoládé),

d) tojás,

e) szódabikarbóna,

f) vanília,

g) banán,

h) tej (és vaj).

9. Mindegyik csoport az adott tematikus világtérkép alapján válaszol (esetleg internet 
vagy az órára behozható más források segítségével, mint pl. újságcikkek, információk 
az internetről stb.) az adott nyersanyaggal kapcsolatban feltett kérdésekre (3–5 perc):

a) Melyik országban állították elő a legnagyobb valószínűséggel ezt a nyersanyagot?  
 (Pl. ki a világ legnagyobb exportőre, hol állítják elő az adott élelmiszert Szlovákiá- 
 ban, mennyire önellátó Szlovákia az adott nyersanyag előállításában?)

b) Körülbelül hány kilométert (ún. élelmiszer mérföldet) tett meg ez az élelmiszer, 
amíg eljutott a diákok otthonába, vagy az adott város vagy település cukrászához? 
(Amennyiben Szlovákiából származó élelmiszerről van szó, a tematikus térkép alap-
ján határozzátok meg, Szlovákia melyik részében állítják elő a legtöbbet belőle.)

c) Milyen szállítási formákat vettek valószínűleg igénybe (esetleg az egyes szállítási 
módok kilométerekben kifejezett távolságának meghatározásával)?

10. A csoportok bemutatják munkájuk eredményét, és a táblába rögzítik észrevételeiket. 
Egy tábla (ezt időközben írja fel a táblára) és kontúr világtérkép található a táblán. 
A kontúrtérképbe rögzítsék a nyersanyag eredetének helyszínét. Adatok a táblában:

liszt

cukor

kakaó

tojás

szódabikarbóna

tej

vanília

banán

Kilométer 
összesen

Ebből (valószínűleg)

repülővel hajóval vasúttal úton

10

5
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Megjegyzés: 

Kérje fel a diákokat arra, hogy az előadás közben gyorsak és tárgyilagosak le-
gyenek – hogy csak az összegyűjtött adatokat ismertessék, további megjegyzé-
sek nélkül. Ön se ragaszkodjon a teljesen pontos válaszokhoz, és engedjen meg 
bizonyos toleranciát – pl. a vaníliánál nem fontos, hogy a diákok Mexikót vagy 
más közeli amerikai államot jelölik meg forrásországként, vagy például Ma-
dagaszkártvagy más közeli afrikai országot a legnagyobb termelő országként. 
Fontos, hogy a termékeket messziről importálják, és hogy fejlődő országból 
hozzák be (globális Dél országai). Az esetleges pontatlanságokat később lesz 
mód korrigálni.

11. Tegye fel a diákoknak a következő kérdést: „Hogyan hat az a tény, hogy szeretjük 
a banántekercset a Szlovákiában és a világban élő emberek életére?“

A beszélgetést újra egy ugyanolyan táblába rögzítse (Venn-diagram), mint amilyen-
nel a Jelentésteremtés 6. pontjában dolgoztak.

Egy TIPP ÖNNEK:

A beszélgetés közben ügyeljen arra, hogy a diákok az előnyöket és hátrányokat Szlovákia, 
de az adott nyersanyag behozatali országai szempontjából is megvizsgálják. 

ReFlexia:

12. Beszélgessen a diákokkal két témakörről:

a) Térképpel való foglalkozás

 ȫ Ki tudták választani a megfelelő térképet? Mi a tematikus térképek jelentősége?

 ȫ Tudtak dolgozni a térkép mértékarányával?

 ȫ Képesek voltak helyesen „kiolvasni“ az információkat az atlaszból? (Itt van le-
hetőség arra, hogy korrigálja az esetleges lokalizációs pontatlanságokat – pl. 
amennyiben a vanília esetében Mexikót jelölték meg, figyelmükbe ajánlhatja 
Madagaszkár helyzetét).

 b) Mindennapi életükben használt hétköznapi dolgok (a banántekercs sütése) a 
     Szlovákiában és a világban élő emberek életére gyakorolt hatása:

 ȫ a világ összekapcsolódása;

 ȫ a globális kereskedelem eltérő hatása a gazdaságilag fejlett országokra és a fejlődő 
országokra;

 ȫ amennyiben ügyes az osztály, beszélgethetnek a kormányzati szabályozás 
gazdasági hatásairól – pl. a cukoripar sorsa országunkban az EU kereskedelmi 
kvótáinak tükrében.

Alternatíva:

Amennyiben úgy gondolja, hogy a Jelentésteremtés rész nagyon időigényes 
az adott osztályra nézve, megfelelő arányban ültesse be a Jelentésteremtés 1. 
és 2. pontját az Evokáció 3. részébe. Viszont ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az 
Evokáció részre szánt időt – 10 perc.

10 perc

i
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3. elmegy manu bombaybe?

Általános jellemzés:
A diákoknak lehetőségük lesz 
belebújni egy fiatal bőrébe, aki 
India vidéki területén él, és aki 
a nagyvárosba költözés mellett 
és ellen szóló összes érvet 
latolgatja. Ezen keresztül fogják 
a diákok jobban megérteni 
a belső migráció, a növekvő 
urbanizáció és a nagyvárosok 
növekedésének okait a fejlődő 
országokban. Egyben elemezni 
fogják e jelenség lehetséges  
következményeit, és megismerik 
a fejlődő országok vidéki terüle-
tein és azok nagyvárosaiban élő 
emberek problémáit is.

Javasolt évfolyam:
középiskolák, 2. évfolyam.

Oktatási standard:
Regionális és humán földrajz.

Segédanyagok:
Elvágott tájékoztató kártyák 
(melléklet) borítékban és egy 
üres (lehetőleg minél nagyobb) 
papírlap mindegyik csoportnak 
(négytagú csoportok).

Célok:
•  megítélni a migrációra ható 

tényezőket India belső mig-
rációjával foglalkozó tanul-
mányeset által;

•  elemezni a fejlődő országok 
nagyvárosaiban élő emberek 
életének problémáit (globális 
Dél).

Tartalmi standard:
•  A lakosság elosztása, me-

chanikus mozgás, migráció, 
települések, szegénység, 
munkanélküliség, életszínvo-
nal, életminőség, urbanizáció, 
városok, nagyvárosok; 

•  Régiók: Ázsia, India.

Teljesítmény standard:
•  A diákok értékelik a lakosság 

migrációjának okait;
•  Ismerik a nagyvárosok lakos-

sága életének problémáit 
a világ fejlett és kevésbé 
fejlett országaiban;

•  Ismerik a világgazdaság aktu-
ális problémáit és a gazdagok 
és szegények közötti egyre 
nagyobb szakadék okait.

Földrajz
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Folyamat:

eVokáCiÓ:

1. Ossza fel az osztályt úgy, hogy a diákok négytagú csoportokban dolgozhassanak. 
Mindegyik csoportnak adjon egy üres papírlapot. Szintén mindegyik csoport kapja 
meg a borítékban lévő tájékoztató kártyákat – ezek tartalmazzák az indiai fiatal törté-
netével kapcsolatos utalásokat (melléklet).

2. Kérje fel a diákokat arra, hogy a cédulákból értelmes szöveget állítsanak össze. Ta-
nácsolhatja nekik, hogy kövessék figyelemmel a történetben szereplő alakokat, mi-
lyen a Manuhoz fűződő viszonyuk, hol élnek, és hogyan élik mindenapjaikat.

3. A hét perc munka eltelése után kérje fel az egyik csapatot, hogy olvassa el az egész 
történetet. Gyors vita keretén belül az osztállyal egyeztessék, hogy a történet helye-
sen van felépítve.

4. A táblára írja fel azon személyek „térképét“, akikről a történetben szó van. Manu áll 
középen, és a „térkép“ ábrázolja a többi alak Manuhoz fűződő viszonyát, valamint 
a viszony aszerint van felvázolva, hogy a szereplők hol élnek (Bombay vagy Ambe-
sawali).

JelentésteReMtés:

5. A diákok feladata (még mindig csoportokban dolgoznak) kiszűrni és értékelni a tör-
ténetben rögzített információkat, illetve beleélni magukat Manu helyzetébe, és el-
gondolkodni azon, vajon a kártyákon rendelkezésre álló információk alapján hogyan 
döntenének Manu helyében:

 ȫ Hogyan döntenél a helyében?

 ȫ Mi lenne számodra a legfontosabb a döntésed meghozatalakor, mi lenne kevésbé 
fontos, és mi lenne teljesen lényegtelen?

 ȫ Osszátok el az információkat olyanokra, amelyek szerintetek az indiai vidék elha-
gyásának, és az emberek városokba költözésének okai lehetnek, és olyanokra, 
amelyeket az ottmaradás döntésekor vesznek figyelembe.

 ȫ Melyik kártyákat helyeznétek a migráció gazdasági, szociális és környezeti okai közé?

6. Kérje fel az egyes csapatokat arra, hogy mutassák be megoldásaikat. Vannak olyan 
feladatok is, melyekre nincs se helyes se helytelen válasz, ezért adjon a diákoknak 
elegendő teret a válaszaik megfelelő érveléssel való alátámasztásához. A csoportok 
döntései egymástól eltérhetnek, ami jó ok a vita elindítására. (14 perc – tehát min-
degyik csoportnak két vagy három perce van a bemutatóra, az osztály diákjainak 
száma alapján; amennyiben túl rövidnek tűnik ez az idő, gondolkodjon el négy tagnál 
nagyobb létszámú csoport létrehozásán).

7. Mondja el a diákoknak, hogy jelen tanulmányeset kapcsán ismerték meg a vidéki 
lakosok nagyvárosokba történő migrációjára ható tényezőket (nem csak Indiában). 
Nevezze meg ezeket, esetleg papíron leírva akassza fel a táblára, vagy használja 
a kivetítőt (ezt már előre készítse el). Emlékeztetheti a diákokat arra is, hogy az 
Indiához, Kínához vagy Indonéziához hasonló országokban tapasztalt belföldi mi-
gráció van a legnagyobb hatással az Ázsiában tapasztalt városi népesség hatalmas 
növekedésére.

ReFlexiÓ:

8. Kérje fel a diákokat, hogy beszéljenek arról, milyen viták jöttek létre az egyes csopor-
tokban – egyetértettek-e, miben nem tudtak egyetérteni, mi volt számukra meglepő 
az osztálytársaik véleményeivel és érvelésével kapcsolatban.

9. Kérje fel őket, hogy azon osztálytársaknak, akik álláspontja meglepő volt számukra, 
kiegészítő kérdéseket tegyenek fel – most van itt a lehetőség, hogy jobban megért-
sék őket.

10. Amennyiben jónak tartja, kérje fel őket arra, hogy mondják el, vannak-e olyan osztály-
társi vélemények, melyeket elfogadhatatlannak tartanak, és miért. Vitázzanak ezekről.

10 perc

10 perc

25 perc

15

10
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Melléklet

tájékoztató kártyák  
Sanjit nem tudott 
munkát találni és 

megélhetést biztosítani 
a nyomornegyedben.

Bombay a második 
legnépesebb 

agglomeráció Indiában 
Delhi után több, mint  

12 millió lakossal.

Bombay nyomornegye-
deiben kevés hely van, 
túlzsúfoltak, és gyakran 

hiányzik az alapvető 
infrastruktúra.

Új út építése készül, 
amely gyorsítja majd 

a közlekedést Bombay 
és Ambesawali között.

A vidéki tájakon máig  
betartják a hagyományokat, 
a városok névtelenebbek 

és liberálisabbak.

Manu és családja India 
szárazföldjén, egy kis 

faluban, Ambesawaliban 
élnek.

Bombay egy napos 
autóbuszútra van 
Ambesawaliból.
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Manu csak pár évig 
járt iskolába, tud írni és 
olvasni, viszont nincs 

semmilyen képesítése.

Az utóbbi tíz évben 
50 %-kal nőtt az indiai 
nyomornegyedekben  
élő emberek száma.

Egy civil szervezet tervezi az 
Ambesawaliban élő gazdák 

megsegítésére irányuló 
projekt elindítását.

Az új öntözőrendszer 
nagyobb stabilitást biztosít 
az élelmiszertermelésben 

Rajesh földjein.

Rajesh halála után az egész 
családi farm a legidősebb 

fiára száll át.

Bombayben az éttermek 
és utcai standok 

rendszeresen keresnek 
új segédmunkásokat.

Manu az apja kis 
farmján dolgozik.  

Manu apja – Rajesh –  
hosszú távon nem  
kezelt betegségben  

szenved.

Pár Bombayben eltöltött év 
után a közeli faluból származó 
Manu barátjának sikerült elköl-

tözni a nyomornegyedből,  
és lakást találni a város  

jobb negyedében.

A föld Ambesawali 
környékén nagyon 

termékeny és 
tápanyagokban gazdag.

Bombay India GDP-jének 
5 %-át generálja, az ipari 
termelés 25 %-át, illetve 
India tengeri szállításának 

nagyobb részét.

A mikrokölcsönök beindulni 
látszó rendszere alacsony 
kamatú kölcsönöket kínál 

a gazdálkodóknak.

Manu 19 éves. Két 
nővére és három 

öccse van.

Rajesh farmján nagyon 
nehéz gépek nélkül 

dolgozni.

Manu 70 évnél idősebb 
nagymamája Ambe-
sawaliban él, és nem 

tudja már megmunkálni 
a termőföldjét.

Nehéz fizetett 
munkát találni 

Ambesawaliban.

Orvos Ambesawaliba 
egy héten csak 

egyszer jön.

A legközelebbi kút  
2 km-re van Manu 

házától. Gyalog  
járnak vízért.

A kedvező években 
Indiában az Ambesawali 

térség éri el az egyik 
legnagyobb rizs 

hozamot.

Manu unokabátyja, 
Asim, Bombayben utcai 
árusként tartja el magát, 

viszont az utcán él.

Manu családjával egy 
agyagból és kőből épült 

kétszobás házban él.

Bombayben csak 
a bűntettek 10 %-ánál 
sikerül a rendőrségnek 
megtalálni az elkövetőt.

Sanjit, Manu iskolai 
barátja, egy évvel ezelőtt 

ment el Bombaybe.

Az indiai népesség csak 
egy negyedének van 

egészségbiztosítása. Ebből 
fedezik az alapvető ellátás 

költségeit, de a kórházi 
ellátást nem.

Néhány gazda a faluból 
magasabb hozamokat ér 
el egy újfajta rizsvetőmag-
nak köszönhetően. Viszont 
a beszerzése érdekében 
hitelt kellett felvenniük. 

Manunak hároméves 
fia van, Rishi.

Rajesh idei termése 
gyenge volt a hosszú 
száraz időszak miatt.

Abban a nyomornegyedben, 
ahol Sanjit is él, átlagban  
csak egy ivóvízforrás jut  

125 emberre.

Manu bevétele alig fedezi 
saját családja szükségleteit.

Amar a keresete egy 
részét a vidéken élő 

szüleinek küldi.

Bombay a legdrágább  
indiai város. A lakhatási 

költségek állandóan nőnek. 

Ambesawali egyedüli 
tanára nemrég elhagyta 
a települést, és azóta  
senki se váltotta fel.

Amar, Manu barátja, 
egy évvel ezelőtt 
ment el építőipari 

munkásként munkát 
keresni Bombaybe.

 ✄

 ✄

 ✄

 ✄

 ✄

 ✄

 ✄

 ✄

 ✄

 ✄

 ✄  ✄  ✄
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4. miért költöznek az 
emberek külFöldre?

Általános jellemzés:
Az aktivitás segítségével pró-
bálja meg motiválni a diákokat 
véleményük kinyilvánítására 
azzal kapcsolatban, mi aggasztja 
őket Szlovákiában, és hogy 
esetleg el tudnák-e képzel-
ni, hogy elhagyják országot. 
A továbbiakban csoportokban 
dolgozzanak a diákok, és 
elemezzék az esetleges saját 
migrációjuk lehetséges okait 
és következményeit, azokat az 
okokat, melyek a migrációról 
való elmélkedésükhöz vezet-
nek, illetve annak a lehetőségét, 
mit tehetnek saját maguk ezen 
okok elhárítása érdekében. 
Az aktivitás segít abban, hogy 
jobban megértsék a nemzeti és 
globális szintű migrációra való 
késztetést, illetve annak okait.
 

3-szor annyi, ahány diák 
van az osztályban, táblán 
vagy kivetítőn elkészített 
jegyzetek a diákok számára 
(többet ezzel kapcsolatban 
a Jelentésteremtés részben), 
elegendő mennyiségű papír 
ragasztószalag – festőszalag 
– fedőszalag (blutech 
ragasztó), amely nem károsítja 
a vakolatot – a jegyzetlapok 
papírfunkciós táblára való 
felragasztása érdekében, ill. 
a flipchart papírok falra való 
felragasztása érdekében.

Célok:
•  elemezni a szlovák lakosok 

külföldi migrációjára ható 
tényezőket;

•  kiértékelni a migráció 
lehetséges előnyeit és 
hátrányait az egyén és 
a társadalom szemszögéből.

Javasolt évfolyam:
középiskolák, 2., 3. évfolyam, 
esetleg földrajz szeminárium  
4. évfolyamban.

Oktatási standard:
Regionális és humán földrajz.

Teljesítmény standard:
A diákok a lakosság 
migrációjának okait értékelik.

Tartalmi standard: 
•  Mechanikus mozgás, migráció.
•  Életszínvonal, életminőség.

Segédanyagok:
A Jelentésteremtésrészben 
leírt módon elkészített három 
papírfunkciós tábla (vagy 
három nagyméretű  
csomagolópapír), filctoll  
(2–4 darab mindegyik 
csoport számára), kisméretű 
jegyzetlapok – 2-szer vagy 

Földrajz
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10 perc

20 perc

Folyamat:

eVokáCiÓ:

1. Az óra elején kezdeményezzen a diákok között párbeszédet arról, mi bosszant ben-
nünket a Szlovákiában manapság tapasztalt élettel kapcsolatban. Például „eljátszhatják 
felháborodásukat“ a legújabb társadalmi eseménnyel kapcsolatban. A beszélgetés so-
rán szándékosan prezentáljon provokatív véleményt is, hogy más országokban biztosan 
jobb a helyzet, és hogy lehet, hogy meg sem éri Szlovákiában élni....

2. Osszon el a diákok között 2–3 papírcédulát, és kérje fel őket arra, hogy rajzoljanak pikto-
gramokat arról, mit szeretnének a legjobban megváltoztatni Szlovákiában. Szükség ese-
tén felirattal is segíthetnek maguknak. A piktogramokat gyűjtse be, és tegye az asztalára.

3. Ezután kérje őket fel arra, hogy nevezzék meg azt az országot, ahol Szlovákiánál jobb 
a helyzet azon a téren, amelyet a papírcédulára jegyeztek fel. Magyarázza el, hogy az 
ország neve ismétlődhet – pl. hogy Németországot megemlítheti három, négy diák 
is. A válaszokat megjegyzések nélkül írja a táblára. A táblán azon országok listája fog 
kialakulni, amelyekben a diákok szerint a fontosabb területeken jobb az élet, mint Szlo-
vákiában, illetve az adott országok mellett voksoló diákszavazatok száma.

4. Kérje fel a diákokat arra, hogy álljanak fel a véleményskálán úgy, hogy a terem egyik 
fele a „Biztosan Szlovákiában akarok tovább élni“-t, a terem másik fele a „Biztosan egy 
másik országba akarok elmenni, és ott akarok élni“-t jelenti. A terem közepén jelölje 
meg azt a határt (elég egy tárgyat a földre tenni), amely a Szlovákiában való életet 
választja el a külföldön való élettől – mindegyik diáknak el kell döntenie, hogy a határ 
melyik oldalán kívánja elfoglalni helyét – viszont senki sem maradhat határozatlan. 

5. A diákokat három, lehetőleg egyforma csoportba ossza aszerint, hol állnak a vélemé-
nyskálán. Az egyik csoportot az egyértelműen kivándorlást választó diákok alkotják, 
a másikat azok a diákok, akik a legjobban hajlanak a Szlovákiában maradás döntése 
felé, és a harmadik csoportot azok a diákok alkotják majd, akik e két csoport között, 
középen álltak. Mindegyik csoport képviselője mondja el, nehéz volt-e a döntéshozatal, 
és miért.

JelentésteReMtés:

TájéKoZTATáS A TANároK SZáMárA:

A legtöbb szlovák állampolgár Csehországban él és dolgozik, ahol egyebek mellett az 
iskolákban több, mint húszezer szlovák egyetemista tanul. Sok ember rendszeresen utazik 
munkája miatt – főként Ausztriába, a déli régiókból Magyarországra is.

i

1

1

3

3

2

Előkészítés:

A tábla hátsó szárnyára vagy a kivetítőn való későbbi vetítés céljából készítsen el egy rövid 
jegyzetet még az óra előtt:

Kivándorlás (emigráció), bevándorlás (imigráció) kifejezések magyarázata (megtalálja a fo-
galomtárban is).

 ȫ Külföldre menne élni: az osztály diákjainak .....................................%-a

 Szlovákiában a fiatalok 70%-a

 ȫ Hova mennének az osztálytársaink? 

1.

2.

3.

 ȫ Hova mennek a fiatalok Szlovákiából?

1. Nagy-Britannia

2. Németország
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6. Mutassa meg a diákoknak az óra előtt a táblára vagy kivetítőn elkészített jegyzeteit. Rövi-
den magyarázza el a migráció, bevándorlás, kivándorlás fogalmakat (ezeket a fogalomtár-
ban is megtalálja). Bővítse ezeket az osztálytól kapott adatokkal, a diákok hány %-a utazna 
el, illetve melyik országba, és hasonlítsa ezeket össze a Szlovák Köztársaságra vonatkozó 
adatokkal. Nem kell róla hosszasan vitázni, elég lesz megjeleníteni ezeket.

7. A diákok első csoportjának (azok, akik a „Szlovákiában akarok tovább élni“ pólushoz 
álltak a legközelebb) adjon egy tiszta papírt a papírfunkciós tábláról, és ossza ki a fela-
datot: „Hozzatok létre egy gondolattérképet (megj.: már tudniuk kellene, mi az – amen-
nyiben nem tudják, miután a többi csoportnak kiosztotta a feladatot, magyarázza el 
nekik) az alábbi témára: „Mit tehetünk személyesen annak érdekében, hogy Szlovákia 
egy jobb, élhetőbb hely legyen?“

8. A másik csoportnak (azok, akik az „El akarok menni, és más országban akarok élni“ 
pólushoz álltak a legközelebb) adjon egy papírt a papírfunkciós tábláról, melyet (ideális 
esetben még az óra előtt) az alábbi minta szerint szerkesztett:

A feladatuk elgondolkodni az esetleges saját kivándorlásuk következményeiről, mégpe-
dig különböző perspektívából.

9. A harmadik csoportnak (azok a diákok, akik az első és második csoport között marad-
tak) adja oda az óra Evokáció részében létrehozott piktogramokat tartalmazó papírlapo-
kat, és az alábbi módon elkészített flipchart papírt:

Arra az országra, amelyet 
elhagyok (Szlovákia)

A családomra

A migráció következményei (amennyiben egy másik országba mennék el élni)

Arra az országra,  
ahova megyek

Pozitívumok

Neutrális

Negatívumok

3

3
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A feladatuk az lesz, hogy a piktogramokat tartalmazó papírlapocskákat öt csoportra 
(kategóriára) osszák, az egyes csoportokat a flipchart papírra rajzolt tábla egy oszlopára 
ragasszák, ezután mindegyik oszlopot nevezzék el tetszőlegesen.

Példa:

A diákok az egyik csoportba egy kéregető piktogramját, egy bér/fizetés feliratú 
pénzérme és két pénzkupac piktogramját helyezik el – az egyik magas, és az 
UK felirat szerepel rajta, a másikon alacsony, és az SVK felirat. A diákok az 
összes papírlapocskát az első oszlopra ragasszák, és az első oszlop feletti me-
zőbe a: gazdasági okok vagy alacsony bérek, esetleg alacsony életszínvonal... 
feliratot írják.

A diákok csoportokban dolgoznak.

10. Kérjen fel minden csoportot arra, hogy papír ragasztószalagot használva, különböző 
falakra ragasszák saját flipchart/nagyméretű papírjukat. Az összes diáknak 2–3 perce 
van arra, hogy teljes csendben figyelmesen megnézze az összes papírt, és elgondol-
kodjan azok tartalmán. 

ReFlexiÓ:

11. Kérje fel a diákokat acsoportból arra, hogy mondják el, mi volt a csoporton belüli 
beszélgetés legérdekesebb része. Mi okozta a legnagyobb meglepetést, mi számu-
kra a legfontosabb felfedezés. 

12. Ezután kérje fel a diákokat arra, hogy véleményezzék a többi csapat előadását. Mi 
okozta a legnagyobb meglepetést, mire szeretnének rákérdezni.

13. Amennyiben az idő engedi, kezdeményezzen bármilyen más aktuális vitát (a szlovák 
állampolgárok migránsokkal kapcsolatos álláspontja stb.).

14. Végezetül foglalja össze, mit tanultak ma a diákok:

a) Migráció, kivándorlás, bevándorlás fogalmak.

b) A fiatalok Szlovákiából való kivándorlásával kapcsolatos statisztikai adatok (és ezek      
    összehasonlítása az adott osztállyal).

c) A migráció okai (a harmadik csoport munkája).

d) A migráció következményei (a második csoport munkája).

e) Javaslatok, mit tehetnének a diákok annak érdekében, hogy Szlovákia egy élhetőbb  
    ország legyen (az első csoport munkája).

Engedje meg nekik, hogy mobiltelefonjaikkal fényképezzék le a táblán rögzített jegy-
zeteket és a három falra ragasztott flipchart papírt. Esetleg küldje el nekik e-mailben.

15 perc

5

5

3

4

10

5
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Javasolt felhasználás:
középiskolák, 1. évfolyam

Tematikus egység: 
A kultúra időbeli és térbeli 
összefüggései.

Témakör: 
A körülöttünk lévő kultúra.

Oktatási téma: 
Tömegkultúra; populáris kultúra; 
nemzeti kultúra.

Idő:
45 perc.

5. történet a szerelemről

Segédanyagok:
1. és 2. sz. átmásolt és elvágott 
melléklet az összes csoport 
részére, tollak vagy filctollak  
és 1 db csomagolópapír.

Célok:
•  megnevezni a kultúrák és 

nemzetek (emberek) közötti 
hasonlóságokat, illetve 
ellentéteket; 

•  azonosítani a külföldön élő 
fiatalokat érintő problémákat; 

•  felmutatni az empátia 
készségét, közös emberi 
tapasztalatot és pozitív 
hozzáállást a saját identitás 
és mások identitása iránt.

mŰvészet 
és kultúra
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Folyamat:

eVokáCiÓ:

1. Ötletgyűjtés keretén belül tegye fel a diákoknak az alábbi kérdéseket:

 ȫ „El tudjátok képzelni, hogy egyik napról a másikra, teljesen egyedül el kellene 
hagynotok az országot, és egy másik, kultúrájában sokban különböző messzi  
országba kellene kivándorolnotok?“  

 ȫ „Milyen körülményeknek kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy így kelljen elhagyni 
az otthonotokat?“

2. Ezután tegye fel az alábbi kérdést:

 ȫ „Mi hiányozna a leginkább, ha ez megtörténne?“

3. Táblára írja fel a válaszaikat. Szükség esetén irányítsa őket afelé, hogy ne csak a ma-
teriális javakat tartsák szem előtt.

4. Tájékoztassa őket arról, hogy az elkövetkezendő órában egy velük egykorú lány sor-
sát fogja nekik bemutatni, akinek el kellett hagynia otthonát, országát, és pontosan 
ehhez hasonló problémákkal kellett megküzdenie.

JelentésteReMtés:

5. Ossza csapatokba a diákokat. Mindegyik csapatban kb. öt diák legyen.

6. Mindegyik csapatnak adjon egy megkevert fekete-fehér 1. sz. melléklet másolatot.

7. A diákoknak mondja el, hogy a képek egymással összefüggnek, és egy történetet 
ábrázolnak. A diákok feladata az lesz, hogy a megkevert képeket úgy rakják össze, 
hogy egy, szerintük értelmes történetet hozzanak létre. Adjon a diákoknak 3-5 perc 
időt arra, hogy átnézzék a képeket, és ezeket sorrendbe rakják. Közölje velük, hogy 
történeteiket a többi csapat előtt fogják előadni.

8. A diákok az előző feladat eredményeit prezentálják. Mindegyik csapatnak kb. 2 perce 
van a bemutatóra. Bátorítsa a diákokat az előadás közben, és tegyen fel kiegészítő 
kérdéseket:

 ȫ Megtörténhetne veled is az, ami a történet hőseivel?

 ȫ Saját elmondásotok szerint a történetnek jó vagy rossz vége lett? Miért? 

 ȫ Lehetne ez a történet valós is? Indokoljátok meg az állítást. 

 ȫ Melyik országban/városban játszódik a történet szerintetek? Játszódhatna a tör-
ténetetek Szlovákiában is?

9. Az egyes történetek bemutatása után ossza szét a 2. sz. melléklet – Tájékoztató 
levél – másolatát a csapatok között. A Tájékoztató levelek tartalmazzák az iráni 
szerzőnő, Marjane Satrapi azonos nevű képregénye alapján készült 2007-es Perse-
polis filmmel kapcsolatos magyarázó jegyzeteket. A képregény és a film is a szerzőnő 
részleges irodalmi önéletrajza, tehát a történet nagy mértékben valós. Az 1. sz. mel-
léklet Marjane Satrapi történetének bemutatása. 

10. Ezután kérje fel a diákokat arra, hogy ítéljék meg, vajon a már említett Persepolis film 
témája és az első feladat képei között van-e bármi közös, illetve vajon a történet általuk 
ábrázolt változata megegyezik-e azzal a történettel, vagy legalább részben hasonlít-e 
arra a történetre, amelyről épp az előbb olvastak. Kérdezze meg a diákokat, hogy:

7 perc

25 perc
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 ȫ Melyik országból származik Marjane? 

 ȫ Milyen problémák sújtották Marjanet és szülőhelyét?

 ȫ Mi volt az oka annak, hogy Marjane Bécsbe ment el tanulni?

 ȫ Mi okozhatta azt, hogy Marjane nem találta meg a helyét saját osztrák kortársai 
között?

 ȫ Hogyan ért véget Marjane Markushoz fűződő szerelme? 

 ȫ Miért nem tudott Marjane, miután hazatért, Iránba, újra a saját társadalma ré-
szesévé válni, és saját szülőföldjén idegenként tekintettek rá, illetve ő saját ma-
gát is idegennek érezte ott?

 ȫ Mit tennétek Marjane helyében, ha saját osztálytársaitok közé szeretnétek beil-
leszkedni egy teljesen idegen országban? 

 ȫ Miben változhatott meg Marjane, amikor, miután visszatért Iránba, nem sikerült 
beilleszkednie saját honfitársai közé?

ReFlexiÓ:

11. A záró beszélgetés közben térjen vissza az alábbi kérdéshez: Megtörténhetne veled 
is az, ami a történet hősnőjével? Kérdezze meg a diákokat, vajon Marjaneban és 
bennük vagy a Szlovákiában élő kortársaik között van-e valami hasonló.

12. Kérje fel a diákokat arra, hogy egy nagy csomagolópapírra vagy flipchart papírra öt-
letgyűjtés formájában írjanak fel mindent, ami közös vagy közös lehetne bennük 
és Marjaneban. Az ötletgyűjtés közben a diákok kulcsszavakkal mondják el az adott 
témával kapcsolatos gondolataikat és ötleteiket, egyben az összes ötletet csomago-
lópapírra rögzítsék.

13. A záró vita keretén belül próbálja meg kihangsúlyozni azt a tényt, hogy annak elle-
nére, hogy Marjane iráni lány, tehát muzulmán, számunkra exotikus országból szár-
mazik, egy olyan országból, amely ezen túlmenően kedvezőtlen politikai helyzet által 
sújtott, úgy gondolkodik és viselkedik, ahogyan nagyon sok korabeli  magyar/szlovák 
lány. Olyan problémák foglalkoztatják, melyek sokban hasonlítanak a Szlovákiában, 
és végső soron az egész világon élő fiatalok problémáira. Marjane, hozzánk hason-
lóan, szerelemre és megértésre vágyik. Arra vágyik, hogy beilleszkedjen az osztálytár-
sai közé, és arra, hogy boldog legyen

TájéKoZTATáS ÖNNEK:

Amennyiben van internethozzáférés az iskolában, a történeteik bemutatása után a tanóra 
bevezető részében a diákoknak levetítheti a film hivatalos, angol feliratozású előzetesét: 
http://bit.ly/persepolis-trailer.

A kétórás időtartam alatt, miután a diákok a bevezető aktivitás során a képekből egy 
értelmes történetet raktak össze, ossza szét a diákok között a 3. sz. mellékletet . A diákok 
ezt vagdossák apró részekre, és az így kapott buborékokat vagy felhőcskéket ragasszák 
az általuk kiválasztott ablakokba, illetve írják belek az általuk kitalált párbeszédeket és 
monológokat úgy, hogy egy képregényt alkossanak. Ezután osztálytársaik előtt adják elő 
az adott képregényt.

13 perc

i
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1. sz. Melléklet

 ✄  ✄

 ✄  ✄

 ✄  ✄

 ✄  ✄

 ✄  ✄

 ✄

Rajzolta: Veronika Sihelská 
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 2. sz. Melléklet

A Persepolis (2007) egy iráni származású francia rendezőnő, Marjane Satrapi egész 
estés animációs filmje. A film a rendezőnő által készített első iráni képregény  
alapján jött létre. A képregény és a film részben a szerzőnő önéletrajza. Marjane 
nemcsak a magánéletét, az általa, a családja és barátai körében átélt eseményeket, 
saját Iránban és Ausztriában folytatott életét írja le bennük, hanem visszaemlé-
kezik az iraki iszlamista felkelésre, az Irán és Irak közötti háború kezdetére, illetve 
a diktatúra kialakulására. Ez a történet szintén a lázadás és szabadság utáni vágy 
története, mivel egy kamaszlányról szól, aki nem képes elfogadni az eltérő néze-
teket, aki mindig átülteti a saját akaratát, és aki érzékenyen éli meg a diktatórikus 
rezsim időszakát.

Marjane az Ausztriában töltött időszak alatt, ahova szülei küldték el tanulás céljá-
ból, valamint mivel így akarták megvédeni a lányukat a szülőföldjén zajló háború 
szörnyűségei elől, csak saját magára számíthat. Távol a hozzátartozóitól az elide-
genülés, az egyedüllét, és a  kulturális sokk érzéseit éli meg. Nem érti az osztrák 
osztálytársait, és ők sem értik Marjanet. Ennek a nem megértésnek nemcsak az 
az oka, hogy Marjane más kultúrából jött, de az is, hogy osztálytársai nem élték 
át azt, amit Marjane már átélt. Úgy tekintenek rá, mint „egy fejlődő országból jött 
exotikus lányra“. Marjane minden erejével megpróbál „beilleszkedni“, diszkóba jár, 
marihuánát szív, és megéli az első szerelmi csalódást is.

Marjane beleszeret Markusba. Miután Marjane rájön, hogy a fiú megcsalja őt, vitá-
ba keveredik az albérlet tulajdonosával, megszökik az albérletből, pár napig hajlék-
talanként él az utcán, csak azt eszik, amit a kukákban talál. Végezetül megdermed-
ve találnak rá az utcán azok az emberek, akik mentőt hívnak, és így megmentik 
az életét. Marjane kórházba kerül, ahol lassan lábadozik. A Markusszal történt eset 
után Marjane lelkileg és testileg meggyötörve tér haza, Teheránba, ahol megpró-
bálja elfelejteni a boldogtalan szerelmet, és egy főiskolán képzőművészeti és fes-
tészeti tanulmányokba kezd. De úgy, ahogy nem tudott beilleszkedni az osztrák 
társadalomba, úgy nem tud beilleszkedni már Iránban sem, ahol idegenként te-
kintenek rá, és saját maga is idegennek érzi magát ott. Ugyanis Marjane nem tudja 
megérteni honfitársait, akik átélték a háborút, egyedül érzi magát és félreértettnek. 
Végezetül, miután megegyezik a szüleivel, úgy dönt, hogy véglegesen Franciaor-
szágba vándorol, ahol máig is él.

tájékoztató levél
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 3. sz. Melléklet
Amennyiben úgy dönt, hogy az aktivitást két tanórán fogja lebonyolítani.
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Javasolt felhasználás:
középiskolák, 1. évfolyam

Tematikus egység: 
A kultúra világa, az ember  
vizuális, hangi, mozgás és tér-
beli jelzései és tevékenységei.

Témakör: 
A mindennapi kultúra érzéke-
lése, és az azzal, valamint a kö-
rülöttünk található használati 
tárgyakkal való kísérletezés.

Oktatási téma: 
Plakát, reklám, logó.

Idő:
90 perc.

Segédanyagok:
tárgyak vagy tárgyak képei – 
gyertya, gyufák, szögesdrót, 
fehér kendő, zöld vessző,  
gerle, bilincs, lakat; filctollak,  
A3 rajzlapok és „logók“ munka-
lap a mellékletből az összes  
csoportnak. 

Célok:
•  megnevezni, hogyan lehet-

nek különböző országok lako-
sai hatással a távoli régiókban 
uralkodó helyzetre az olyan 
szervezetek által, akik az em-
beri jogokkal és másoknak 
való segítéssel foglalkoznak

•  véleményt nyilvánítani az 
emberi jogok betartásával 
foglalkozó szervezetek lo-
góival kapcsolatban a logók 
létrehozási kritériumainak 
szempontjából, jellemezni 
az adott logókban talalható 
jelképeket, a saját vélemény 
érveléssel való alátámasztá-
sának képessége;

•  emberi jogokkal és másoknak 
való segítségnyújtással foglal-
kozó szervezet logója terveze-
tének elkészítése.

6. jelképek logókban

mŰvészet 
és kultúra
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Folyamat:

1. tanÓRa

eVokáCiÓ:

1. Lehetőség szerint a tanórára hozzon magával minél több tárgyat vagy azok képeit: gyer-
tya, gyufák, szögesdrót, fehér kendő, zöld vessző, fehér gerle, bilincs, lakat.

Helyezze őket az osztály közepén található padra úgy, hogy mindenki számára jól 
láthatóak legyenek.

2. Kérdezze meg a diákokat, mire emlékeztetik őket ezek a tárgyak (börtön, élet, mun-
katábor, remény, béke stb.). Hagyja egy pár percig gondolkodni őket, beszélgessenek, 
vitázzanak, érveljenek ezekkel a jelképekkel kapcsolatban, és nyilvánítsák ki a velük 
kapcsolatban szerzett eddigi ismereteiket és tapasztalataikat.

JelentésteReMtés:

VITA

3. A diákok között ossza szét a szervezetek logóit tartalmazó mellékletben szereplő 
munkalapokat. Ezek emberi jogokkal és másoknak való segítségnyújtással foglalkozó 
nemzetközi szervezetek.

4. Beszélgessen el a diákokkal arról, hogy a logó kifejezi-e a szervezet fő tevékenységét. 
Mivel foglalkoznak az egyes szervezetek? Némelyik ismétlődő jelkép, a következőket 
jelentheti: kezek (összetartozás, segítségnyújtás), gyertya (élet, remény), szögesdrót 
(a szabadság hiánya, börtön), gerle (szabadság, béke).

 ȫ Milyen funkciót kellene betölteni egy jó logónak? 

 ȫ Kellenek jelképek is a logóban? 

 ȫ Hogyan ismerjük fel a jó és a rossz logó közötti különbséget?

FOGLALKOZÁS

5. A diákokat ossza csoportokba (3–4), és mindegyik csoportnak adjon egy A3 rajzlapot, 
illetve filctollakat (alternatíva: egyéni foglalkozás).

6. Ossza ki a feladatot úgy, hogy a csoporton belüli megállapodás után találjanak ki saját 
„globális“ emberi jogokkal és mások megsegítésével foglalkozó szervezetet, találják ki 
a nevét, célját, programját, alapvető tevékenységeit, és főként logóját. Kérje fel a diákokat 
arra, hogy a csoportban osszák el a feladatokat: rajzoló, adatrögzítő, szóvivő. Emlékeztes-
se őket arra, hogy végezetül az alkotásuk rövid bemutatóját kell majd elkészíteniük.

A logó létrehozásának kritériumai:

 ȫ egyszerű vizuális stílus;

 ȫ egyediség, eredetiség, megismételhetetlenség;

 ȫ grafikus elem – jelentés, a szervezet fő tevékenysége (a logó kb. 75%-a);

 ȫ tipográfia – a szervezet neve, rövidítés (a logó kb. 25%-a);

 ȫ színesség – a színek jelentése (kék – megbízhatóság, stabilitás; piros – vitalitás, 
halál; zöld – remény, optimizmus; sárga – gazdagság; fekete – elegancia, félelem).

TájéKoZTATáS ÖNNEK:

A logóban megjelenő színek jelentését pl. ezen a honlapon is megtalálja
http://bit.ly/farebnost-loga (angol nyelven)

5 perc

10 perc

30 perc

1

i
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2. tanÓRa

PREZENTÁCIÓK

7. A záró munkákat mágnes vagy fedőszalag segítségével helyezze a táblára úgy, hogy az 
egész osztály jól láthassa. 

8. Mindegyik csoport képviselője bemutatja a csapatmunka eredményeit, az „új“ szer-
vezet logójának tervezetét, és röviden leírja annak értelmét és fő tevékenységi körét. 
Érvekkel támasztja alá a jelképek, név vagy színek használatának okait a logó létreho-
zásának kritériumai alapján.

ReFlexiÓ:

9. Beszélgessen a diákokkal arról, hogy: 

 ȫ Miért jönnek létre mások megsegítésével foglalkozó szervezetek? 

 ȫ Mik az okai annak, hogy némely kormány, fegyveres csoport vagy más szervezetek 
megsértik az emberi jogokat?

 ȫ Miért kellene, hogy foglalkoztasson bennünket az emberi jogok megsértése vagy 
elnyomása a világ más részein?

 ȫ Milyen mások megsegítésével foglalkozó szervezeteket ismertek a ti környezetetek-
ben? Részt vesztek valamelyik szervezet tevékenységében?

 ȫ Hogyan tudunk mindannyian részt venni ezen szervezetek aktivitásával kapcsolatos 
jobb tájékoztatásban? (A médiák, internet és szociális hálók segítségével mi mind-
nyájan támogathatjuk, és terjeszthetjük e szervezetek gondolatait, aktivitásait).

TájéKoZTATáS ÖNNEK:

Nagyon sok módja van annak, hogyan lehet részt venni ezen szervezetek tevékenységében, 

például:

 ȫ önkéntes munka, 

 ȫ szakmai gyakorlat ezekben a szervezetekben, 

 ȫ segítségnyújtás pénzforrás megszerzésnél az adományozóktól,

 ȫ pénzügyi (bizonyos esetekben materiális) támogatás,

 ȫ  együttműködés petíciós kampányokban,

 ȫ  segítség rendezvényszervezésnél,

 ȫ  cikkírás iskolai vagy regionális médiákba,

 ȫ  vagy blogolás, 

 ȫ aktivitások támogatása szociális hálókon... 

20 perc

25 perc

2

i
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Melléklet:

WWF – Természetvédelmi Világalap – nemzetközi civil szervezet, amely a környezet védelmét, 
kutatását és megújítását támogatja.

ENSZ – a Föld országainak többségét magába foglaló nemzetközi szervezet, amely országok 
elkötelezték magukat az Alapokmányban rögzített elvek és célok támogatásában való együt-
tműködés mellett.

CARE – egyike a legnagyobb nemzetközi humanitárius szervezeteknek, amely humanitárius 
segélyt oszt szét, és hosszú távú nemzetközi fejlesztési projekteket támogat.

Amnesty International – a legnagyobb emberjogi civil szervezet a világon, amely az emberi 
jogok egész világon való betartására törekszik.

Free the Slaves – nemzetközi civil szervezet és lobbi csoport, amely a modernkori rabszolga-
ság elleni harc céljával jött létre az egész világon. 

UNICEF – az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalapja az egész világot 
átölelő szervezet, amely hosszú távú és szisztematikus támogatást nyújt a gyermekeknek.

UNHCR – az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa, a Főbiztos hivatalának célja a me-
nekültek védelmére irányuló nemzetközi törekvés vezetése és koordinálása, illetve az ezzel 
kapcsolatos problémák megoldása az egész világon.
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7. régi dolgok új élete

Javasolt felhasználás:
középiskolák, 4. évfolyam.

Tematikus egység: 
A kultúra elvi megismerése.

Témakör: 
A művészet struktúrája.

Oktatási témák: 
Mi marad meg a művészek után? 
A mű mint műalkotás; ready 
made; nyitott műalkotás; kapcso-
lati műalkotás; szituációs műal-
kotás és happening; konceptuális 
műalkotás; antiművészet; iparmű-
vészeti alkotás; művészet típusok.

Idő:
45 perc.

Segédanyagok:
két alkotás Tim Noble és Sue 
Webster: Sunset Over Manhat-
tan és Wasted Youth reproduk-
ciója; alternatív módon kivetítő 
és hangtechnika.

Célok:
•  képes lenni értékelni az 

egész világot érintő hulladék-
kezelés problémájának okait 
és következményeit;

•  vizuálisan és tartalmilag 
elemezni a kortárs műalko-
tásokat;

•  meghatározni a különbséget 
a „ready made“ és „junk art“ 
kategóriák között, és a véle-
ményt érvekkel alátámasztani.

mŰvészet 
és kultúra
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Folyamat:

eVokáCiÓ:

1. A tanóra előtt készítse elő számítógépét és a kivetítőt, illetve az internetről töltse le 
(hossz: 2:15 perc) a Waste Land (A Szemét művészete) film előzetesét; Brazília/Na-
gy-Britannia, 2010, rendező: Lucy Walker (a következő linken találja meg: http://bit.ly/
waste-land-video). A előzetes angol nyelvű.

2. Mielőtt levetítené a diákoknak, kérje fel őket arra, hogy a vetítés közben próbálják 
megtalálni a film fő gondolatát – nevezzék meg a film vizuális üzenetét, és ezt egy 
papírra írják fel.

3. A trailer levetítése után a diákokkal közösen írják le a film megadott tartalmát, és bi-
zonyosodjon meg arról, hogy megértették Vik Muniz alkotásai létrejöttének történetét. 

A következő kérdésekkel segíthet:

 ȫ Mit alkotott Vik Muniz, és hogyan tette ezt? 

 ȫ Milyen problémára utal alkotásában? 

 ȫ Aktuális ez a probléma nálunk is? Miért? 

 ȫ Ismertek bármilyen szeméttelepet a közeletekben? Hol?

TájéKoZTATáS ÖNNEK: 

A film, melyet majdnem három évig forgattak, Vik Munizt figyeli Brooklynból szülőföldjére, 
Brazíliába való utazása során, konkrétan a világ legnagyobb szeméttelepére, Jardim Gra-
machoraba, amely Rio de Janeiro külvárosában található. Ez az a hely, ahol a Catadores 
csoport fényképei jöttek létre, akik újrahasznosítható hulladékot gyűjtögetnek. Muniz elsődle-
ges célja az volt, hogy lefesse a Catadorokat a hulladékokkal együtt, de az elkövetkező 
együttműködés fotók készítésére ösztönözte a hulladékokról.

Alternatíva:

Az aktivitás alternatívája vagy kiegészítése lehet a diákok általi „cinquain“ vers 
elkészítése a „hulladék“ témájával kapcsolatban.

Hogyan alkossunk cinquain-t:

Az első verssor erősen jellegzetes főnév.

A második verssor két melléknév, amely módosítja az 1. verssort, egyedibb tulaj-
donságokat kölcsönöz neki.

A harmadik verssor adja meg az egész vers dinamikáját, ez három igéből áll. 
A főnevet érdekes helyzetekbe mozdítják.

A negyedik verssor a fő verssor. A szerző álláspontját fejezi ki, a verset felkészíti a csat-
tanóra, az első verssor eredeti értelmét variálja. Négy szóból áll. A szerzőnek el kell 
gondolkodnia a szavak kiválasztásán, ill. azok rövidített szemantikai kombinációján.

Az ötödik verssor újra egy főnév, amely bizonyos módon (metaforikusan) 
összefügg az elsővel. Így alkot a versből egy egységet. Ez a vers csattanója, amely 
bizonyos esztétikai élményt hoz létre.

cinquain sablonja:

verssor – főnév

verssor – jelző, jelző – melléknévvel kifejezve, megegyező

verssor – három állítmány – igei, bővítmény nélküli

verssor – tárgyi kompozíció, ill. határozószó meghatározása

verssor – alany – „metamorf“, átalakult alany az 1. verssorból

Példa:

Táj

vad, szomjazó

kardot forgatok, sóhajtozok, csalogatok

hűséget esküszök Neked

Patagónia

Forrás: http://sk.wikipedia.org/wiki/Cinquain

10 perc

i
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JelentésteReMtés:

4. A diákoknak két fogalmat mutasson meg, amelyekkel az órán foglalkozni fognak. Az 
első ún. ready made, vagy objet trouvé (talált tárgy), a másik ennek alkategóriája, ún. 
trash art vagy junk art (a szemét művészete). 

5. Mindkét fogalmat írja fel a táblára. Röviden ismertesse velük az első ready made kate-
góriába tartozó alkotások létrejöttének körülményeit.

TájéKoZTATáS ÖNNEK:

Ready-made/objet trouvé (talált objektum) egy kész tárgy (általában iparilag előállított 
termék), amelyet a művész tovább már nem módosít, és a művészi értéke új, váratlan 
összefüggésekbe való beültetésében rejlik. Az első ready made alkotás Marcel Duchamp 
alkotása volt, a pisoár, amely 1917-ben Szökőkút néven volt installálva. 

Trash art/junk art (a szemét művészete), a ready made alkategóriája, szintén talált 
tárgyakat használ, amelyek azért sajátosak, mert már használva voltak, és csak ezután 
dobták ki őket– tehát szemét. Felhasználásukkal a művészek új értelmet adnak nekik, így 
egy ún. „új életet“ kölcsönöznek nekik. A trash art témái gyakran a fogyasztással és öko-
lógiával függnek össze. .

6. Mutassa meg a diákoknak Tim Noble és Sue Webster alkotók két műalkotásának repro-
dukcióit: Sunset Over Manhattan (Naplemente Manhattan fölött) 2003-ból és Wasted 
Youth (Elpazarolt fiatalság) 2000-ből (a fényképes mellékletből vagy kivetítő segítsé-
gével a következő linkeken: https://bitly.com/a/bitlinks a http://bit.ly/wasted-youth). 

TájéKoZTATáS ÖNNEK: 

A művészek mindkét esetben egyforma módon dolgoznak. Első ránézésre a véletlenszerűen 
felgyülemlett szemétkupac speciális megvilágítás esetén sziluetteket hoz létre, melyek a mű 
értelmének hordozói (Manhattan sziluettje, és henyélő fiatalok sziluettje).

7. A diákokkal együtt elemezzék az alkotásokat formális és tartalmi oldalról is. Segítsen 
a következő kérdésekkel:

 ȫ Hogyan hozzák létre a művészek az alkotásaikat? 

 ȫ Az adott műalkotás csak ready made-talált tárgy vagy a szemét művészetéről 
beszélünk? Miért?

 ȫ Milyen mértékben dolgoznak a szerzők a véletlen elemével?

 ȫ Hogyan kapcsolódik a sziluett a műalkotás tartalmához?

 ȫ Hasonlítsátok össze a várost és a vidéket, hol keletkezik szerintetek több szemét? Miért?

 ȫ Hallottatok már hulladéklerakókkal kapcsolatos ügyekről? Hol?

 ȫ Szerintetek milyen mennyiségű hulladékot termel átlagosan évente egy EU-s ál-
lampolgár?

 ȫ Véleményetek szerint ki termel több hulladékot, a globális Észak országai (ún. fejlett 
országok) vagy a globális Dél országai (ún. fejlődő országok)?

ReFlexiÓ:

8. Kérje fel a diákokat arra, hogy a szemét művészete témával foglalkozó alkotások segít-
ségével vázoljanak fel egy fadiagramot – Brazíliában a szemét problémájának okait és 
következményeit tartalmazó láncot. 

20 perc

15 perc

i

i
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9. A probléma megnevezését a fa törzseként írja fel, illetve grafikusan jelenítse is meg, 
a diákok által megnevezett okok lesznek a fa gyökerei, a probléma következményei lesz-
nek a fa ágai, a termése (pl. alma) jelentheti a probléma lehetséges megoldásait, és 
a kártevők a javasolt megoldások esetleges korlátozásait. 

A diákoknak segíthet pár fogalommal, de csak abban az esetben, ha a vita tényleg 
megreked, mint pl.: túlzott fogyasztás, csomagolások használata, nem/beruházások 
új technológiákba,  hulladék nem/szeparálása, méltatlan élettől függő emberek, sze-
génység ciklusa, termőföld szennyezése, emberek egészségére gyakorolt hatások, stb. 

Tippek Önnek:

Töltse le az internetről az alábbi művészek alkotásait is: 

Bernard Pras – www.bernardpras.fr 

Ha Schult – www.haschult.de 

Jason Mercier – www.jasonmecier.com 

Július Koller – http://bit.ly/julius-koller

Marcel Duchamp – http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp 

Sarah-Jane van der Westhuizen – http://bit.ly/westhuizen 

Tim Noble & Sue Webster – www.timnobleandsuewebster.com

Vetítse ezeket le a diákoknak, és közösen határozzák meg, hogy csak ready-made 
alkotásról van szó, vagy ez egyben szemét művészete is. Egyben határozzák meg 
a művek által feldolgozott témákat. A diákoknak meg kell indokolniuk állításaikat, 
és érvelniük kell az állításaik mellett. 
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Melléklet:
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8. miért lakik most bassem 
libanonban?

Általános jellemzés:
Az órán a diákok megismerked-
nek a „menekült“ kifejezéssel, 
és megtudják, milyen a szíriai 
menekültek helyzete. A Liba-
nonban, Jordániában, Irakban 
vagy Görögországban menedé-
ket talált emberek portréi segí-
tenek megérteni, milyen prob-
lémákkal szembesülnek ezek 
az emberek, és a már említett 
globális kihívásnak emberi arcot 
kölcsönöznek.

Javasolt évfolyam:
gimnázium, 3. évfolyam.

Tematikus egység: 
Állampolgár és állam.

lemásolt 1. sz. melléklet – 
mindegyik csapatba, 3. sz. mel-
léklet – egyszer lemásolt, alter-
natív módon a 2. sz. melléklet 
is (egyszer lemásolva vagy az 
összes csapatba).

Célok:
•  elsajátítani, mit jelentenek 

a „menekült“, „belső mene-
kült“, „éghajlati menekült“ 
kifejezések;

•  a polgárháborút miatt Szíriát 
elhagyó emberek példáján 
megérteni a menekültek 
helyzetét;

•  megnevezni a segítség pél-
dáit, amelyben a menekültek 
részesülnek

Téma: 
Emberi jogok.

Teljesítmény standard: 
Megvédeni saját jogainkat, tisz-
teletben tartani más emberek  
jogait, és személyesen vállalni 
szerepet ezek megszegése 
ellen.

Idő:
45 perc.

Segédanyagok:
Egy menekült asszony vagy férfi 
újságból, magazinból kivágott 
vagy az internetről letöltött 
fényképe, papírok vagy füzetek 
a diákok számára, íróeszközök, 

polgári  
ismeretek
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Folyamat:

eVokáCiÓ:

1. Mutasson a diákoknak az interneten talált menekült nő vagy férfi fényképét. Fontos, 
hogy ez valós személy legyen, hogy ismerje a származási országát, illetve azt az orszá-
got, ahova elmenekült. A fénykép ábrázoljon egy kamaszkorút, erős stressz vagy extrém 
szegénység látható jelei nélkül – első ránézésre ne ébresszen sajnálatot. Mondja el 
a diákoknak, honnan származik ez az ember, és hol él most. Amennyiben tudja a ne-
vét, mondja meg a nevét is. Amennyiben nem tudja, a diákokkal lefolytatott gyors vita 
keretében adjanak neki egy nevet, így fogják szólítani.

2. A diákoknak tegye fel a következő kérdést: „Miért lakik most [a személy neve] [az or-
szág, ahova elmenekült]?“ (pl. „Miért lakik most Bassem Libanonban?“)

Hagyja, hogy a diákok röviden ötleteket gyűjtsenek, kb. két perc múlva próbálja meg 
őket úgy irányítani, hogy mondják ki a helyes választ is: „el kellett menekülnie a ha-
zájából", „menekült nő/férfi“. (A menekült nő vagy menekült férfi kifejezést biztosan 
használják.)

3. Kérje fel a diákokat arra, hogy képzeljék el, hogy ez a személy becsönget hozzájuk. Egy 
papírra írjanak le: 

 ȫ egy kérdést, amelyet feltennének neki; 

 ȫ egy tárgyat, amit odaajándékoznának neki; 

 ȫ valamit, amivel segítenének neki.

Néhány választ olvassanak fel hangosan is – elég két-három válasz mindegyik kérdésre. 

4. Kérdezze meg a diákokat, tudják-e, mi az oka annak, hogy az emberek menekülni (voltak) 
kénytelenek Szíriából, és mit tudnak erről a konfliktusról. Mondja el nekik a témával kap-
csolatos alapvető információkat.

JelentésteReMtés:

5. A diákok között ossza szét a „menekült“ kifejezés 1951-es Genfi Egyezményben rögzített 
meghatározását és 5 tömör leírást, amelyek alapján döntsék el, vajon az adott személyt 
menekültnek nevezhetjük-e (1. sz. melléklet). Kérje fel a diákokat arra, hogy válaszaikat 
olvassák fel, és indokolják meg, ill. magyarázza el nekik az esetleges kétségeket.

Helyes válaszok:

1 – igen    2 – nem    3 – igen    4 – nem   5 – igen

Az éghajlati és belső menekültek definícióit a fogalomtárban találja meg.

6. (Csak elegendő rendelkezésre álló idő esetén.)

Kérje fel a diákokat arra, hogy a térkép alapján (2. sz. melléklet) nevezzék meg azokat 
az országokat, amelyekben a szíriai menekültek menedéket kerestek.

TájéKoZTATáS ÖNNEK:

A Közel-Kelet és Észak-Afrika különböző országaiban végigsöprő, és egyebek mellett Tu-
néziában, Egyiptomban, Líbiában és Jemenben forradalomba torkolló tiltakozási hullám 
után, amelyet „arab tavaszként“ is neveznek, 2011-ben Szíriában is kormányellenes tünte-
tések kezdődtek, melyek résztvevőivel szemben brutális elnyomást alkalmaztak. A kormá-
ny elnyomó reakciója a polgári zavargásokkal kapcsolatban a konfliktus kiéleződéséhez, 
valamint a polgárháború kitöréséhez vezetett. Az ezután következő hatalmi vákuum, illetve 
a nemzetközi közösség ellentétes álláspontjai a konfliktusra való reagálásban a konfliktus 
további terjedését okozták, és a helyzet tovább romlott. Az UNHCR adatai alapján a Szí-
riából menekülők száma 2015 március végén elérte majdnem a 4 milliót. Az összesen 
22 millió ember (2014-ben) közel felét érintette a konfliktus. 2014 decemberében Szíri-
ában 7,6 millió volt a belső menekültek száma. Szíria polgárai nem csak a szomszédos 
országokba menekültek, de Európába is, egyebek mellett Németországba, Svédországba, 
Nagy-Britanniába, Svájcba vagy Görögországba.

10 perc

10 perc

i
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7. A diákokat 3–5-tagú csoportokra ossza. Az osztály létszáma alapján lesz hat vagy 
három csoport. Mindegyik csoport kapjon egy kártyát a 3. sz. mellékletből – az A tör-
ténetet két csoport kapja meg, a B történetet másik két csoport és a C történetet 
a fennmaradó két csoport kapja meg. Kérje fel őket a tábla kitöltésére. 

8. Kérje fel a csoportokat, hogy adják elő az adott kártyán szereplő személyek történe-
tét. Amennyiben hat csoport van, először az egyik csoport olvassa el az A történetet, 
a másik csoport azt olvassa el, hogyan töltötték ki a táblát (az első csoport korrigálhat 
vagy kiegészíthet). Ezek után a harmadik csoport olvassa el a B történetet, a negye-
dik azt olvassa el, hogyan töltötték ki a táblát (a harmadik csoport korrigálhat vagy 
kiegészíthet). Végezetül az ötödik csoport olvassa el a C történetet, a hatodik csoport 
meg azt olvassa el, hogyan töltötték ki a táblát (az ötödik csoport korrigálhat vagy 
kiegészíthet).

ReFlexiÓ:

9. Kérje fel a diákokat arra, hogy írják le a történetek elolvasása után tapasztalt érzé-
seiket, és vázolják fel, mit tudtak meg a menekülttáborokban uralkodó életkörülmé-
nyekről – bátorítsa őket, hogy példákra hivatkozzanak, és beszéljenek arról is, ami 
meglepte őket. 

10. Foglalja össze az elhangzottakat, és az órán szerzett ismereteket írja a táblára – például:

 ȫ ki a menekült;

 ȫ hol vannak a Szíriából elmenekült emberek;

 ȫ a menekülés leggyakoribb okai;

 ȫ a menekültek leggyakoribb problémái;

 ȫ általában értékelt segítség;

 ȫ ki segít általában.

11. Kérdezze meg a diákokat, mit gondolnak, a szír menekültek helyzete érinti-e az eu-
rópai országokat is. Hogyan? 

12. Beszélgessenek arról, látnak-e lehetőséget arra, hogyan tudnának segíteni - a saját 
életkorukat és helyzetüket figyelembe véve – a menekülteknek. Folytassanak erről 
párbeszédet, de ne nyomja őket semmilyen kötelezettség felé. Érdeklődés esetén 
viszont ne akadályozza őket, de saját lehetőségei szerint támogassa a meglátásaikat. 
(Az esetleges pénzügyi támogatás felajánlását „tegye félre“, és a beszélgetést inkább 
a személyes aktivitás felé terelje, amellyel esetleg segíthetnének.)

Források:

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.php 

http://www.unicef.org/infobycountry/jordan.html 

http://www.doctorswithoutborders.org/document/syria-crisis-fact-sheet

7 perc
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1. sz. Melléklet  – Munkalap

menekültek

A „menekült“ kifejezés meghatározása a Menekültek jogállásáról szóló 1951-es Egyezmény 
alapján:

Olyan személy, aki faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz tar-
tozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme következtében az állam-
polgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja 
annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve és szokásos 
tartózkodási helyén kívül tartózkodva, ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való félel-
mében nem kíván oda visszatérni.  

Olvassátok el az alábbi leírásokat, és döntésetek el, hogy menekültnek nevezhetjük-e az adott 
személyt a fentebb említett definícióval összhangban. A válaszokat indokoljátok meg:

1. Shirin Iránból származó ellenzéki aktivista, két évvel ezelőtt, miután részt vett a kormányellenes tünte-
tésben, fél évig tartották börtönben. Miután a börtönből kiengedték, Franciaországba utazott az életét és 
hozzátartozói biztonságát féltve.

2. Amina Irakból, Bagdadból származik, és immár öt éve Nagy-Britanniában él. Tanulmányai miatt utazott ki, 
és jelenleg tudósítóként dolgozik az egyik tévétársaságnál.

3. Thang Mianmarból (Burma) származik, és etnikai konfliktus miatt hagyta el hazáját, és utazott el Tajvanba, 
ahol nem kell tartania az üldözéstől.

4. Pedro a Perut sújtó árvizekben vesztette el állatait, és családjával együtt az ország északi részén fekvő, az 
otthonától 100 kilométerre lévő távoli helyre költözött, ahol a kormány a károsultak részére menedéket 
hozott létre.

5. Bassem Homs városából, Szíriából származik, ahol polgárháború dúl. Azzal vádolták meg, hogy harcos 
akar lenni, ezért Libanonba utazott, ahol menedéket keres.
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2. sz. Melléklet – téRkép

eGyiptoM

133 619

libanon

1 191 451

JoRDánia

627 295

iRak

246 836

töRökoRszáG

1 738 448

a szíriai menekültek 
elosztása

Forrás: UNHCR, 2015 március, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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3. sz. Melléklet – seGéDanyaG

szíriai menekültek

a kártya
Zijad Zaatari nevű táborban lakik Jordániában.
Zijad 31 éves és családjával együtt – felesége és három gyermeke – Zaatariban, Jordániában lakik egy menekül-
ttáborban, ahol őrként dolgozik. Jelenleg a világ menekülttáborai között ez az egyik legnagyobb tábor – 2013 
végén itt kb. 130-ezer ember élt. Zijad szülei, bátyjai és nővérei Szíriában maradtak. Állandó késztetést érez 
a visszatérésre, de az elsődleges cél számára a családtagjai biztonságának féltése és a következő gyermek, 
melyet a feleségével együtt várnak. Egy évvel ezelőtt, még Szíriában, börtönben volt, és nem tudta családjával 
ünnepelni a ramadánt – a muzulmán böjt hónapját. Bár távol van hazájától, örül annak, hogy ezt az időszakot 
feleségével és gyermekeivel töltheti. A menekülttáborok a nehézségek ellenére is próbálják helyettesíteni az 
otthon melegét. Az idősebb gyerekeket az UNICEF – az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyorssegé-
lyalapja – által társfinanszírozott iskolába járatják.

b kártya

Hamad – jelenleg szüleivel él a Domiz táborban, Irakban.
A két és fél éves Hamad szülei egy éven át utaztak vele együtt Szíriában, menekültek a veszély elől, és külön-
böző városokban kerestek menedéket, míg végül Domizba jutottak, az Irak északi részén fekvő menekülttáborba. 
Az UNHCR – az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosától – kaptak segítséget egyebek mellett matracok, 
takarók és konyhai eszközök formájában. Egy sátorra is várnak még, ami tizenkét hónap után az első „otthonuk“ 
lesz. A menekülttáborokban az embereknek lehetőségük van igénybe venni az orvosi ellátást, ez főként a gyer-
mekek számára fontos, akik így védőoltást kaphatnak (kanyaró és gyermekbénulás ellen is). A domizi táborban 
legfőképp az Orvosok határok nélkül nemzetközi szervezet biztosítja az orvosi ellátást, és a tiszta vízhez és 
szaniter eszközökhöz való hozzájutást, a szervezet a tevékenységéért 1999-ben megkapta a Nobel-békedíjat.

Menekülés oka:

Menekülés oka:

Menekülés helyszíne: 

Menekülés helyszíne: 

Hogyan él ma?

Hogyan él ma?

Milyen segítségben 
részesült?

Milyen segítségben 
részesült?

Ki nyújt neki 
segítséget?

Ki nyújt neki 
segítséget?
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C kártya
Lajla Athénban, Görögországban él gyermekeivel.
Lajla 40 éves, és nemrég még nyugodt és boldog élete volt. Észak-Szíriában lakott, ahol férjével közösen volt 
egy kis boltjuk, amely elegendő forrást biztosított az egész nyolctagú család megélhetéséhez. Amikor viszont két 
évvel ezelőtt lerombolták a faluját a háború alatt, elszökött otthonról, és csak a családi fényképalbumot tudta 
magával vinni. Most a gyerekeivel Athénban lakik, Görögországban, és a férje Szíriában maradt. Nagyon félti őt, 
és nem tudja, biztonságban van-e. Lajlához hasonlóan sok menekült nem speciálisan kialakított táborokban él, 
de azon a helyen bérelnek lakást, ahova megérkeznek. Humanitárius és támogató szervezetek próbálnak nekik 
segíteni az életük újrakezdésében; néha átfizetik a bérleti költségeket, vagy finanszírozzák a gyerekek oktatását. 
Szintén megtörténik (például Libanonban is), hogy a szolidaritás gesztusaként az ottani lakosok szír családokat 
fogadnak be, nem csak lakhatást és étkezési lehetőséget kínálnak nekik, hanem vendégszeretetüket is, és csa-
ládtagként kezelik őket.

Menekülés oka:

Menekülés helyszíne: 

Hogyan él ma?

Milyen segítségben 
részesült?

Ki nyújt neki segítséget?

3. sz. Melléklet – seGéDanyaG
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9. a szegénység Fala

Általános jellemzés:
A diákok jelen aktivitás keretén 
belül megismerik a szegénység 
fogalmát. Saját maguk próbálják 
megtalálni a szegénység okait, 
és igyekeznek meghatározni 
annak következményeit. Meg-
tudják, milyen további problé-
mák kapcsolódnak a szegény-
séghez, és beszélgetés során 
tudatosítják tudatosítják a relatív 
és abszolút szegénység közötti 
különbséget.

Javasolt évfolyam:
Szakközépiskolák, 2. évfolyam 
(társadalomtudományi szeminá-
rium – gimnázium vagy multikul-
turális képzés).

mindegyik csoportnak 1 darab, 
ragasztószalag, „fal“ munkalap 
– mindegyik csoport részére 
egy, és egy a tanár számára A3 
formátumban.

Célok:
•  megismerni a szegénység 

okait és következményeit;
•  tudatosítani a szegénység 

diák általi érzékelését, illetve 
azt is, hogyan érzékelik ezt 
a többiek;

•  támogatni a saját vélemény 
megfogalmazásának és előa-
dásának készségét.

Tematikus egység: 
Globális témák a mai világban.

Tartalmi standard: 
Szegénység.

Teljesítmény standard: 
Példák bemutatása a globális 
problémák és közöttünk lévő 
összefüggésekre (hogyan érin-
tenek bennünket).

Idő:
45 perc.

Segédanyagok:
tábla, kréta, flipchart- vagy 
csomagolópapír, filctollak – 

polgári  
ismeretek
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Folyamat:

eVokáCiÓ:

1. A tábla közepére, illetve a flipchart- vagy csomagolópapírra rajzolja, vagy ragassza az A3 formá-
tumra másolt vagy átrajzolt falat. Erre a „Szegénység fala“ jelzőt írja.

2. A diákok feladata spontán módon megnevezni az adott fogalommal kapcsolatos asszociációi-
kat, melyeket később a fal egyes tégláiba írnak. Lehetséges asszociációk: munkanélküliség, 
betegségek, éhezés, tudattalanság, slumok (nyomornegyedek, szegény elővárosok), huma-
nitárius segély...

JelentésteReMtés:

első feladat – a szegénység definíciója

3. A csoportok következő feladata az lesz, hogy 2–3 percben fogalmazzák meg a „szegé-
nység“ definícióját. Magyarázza el a definíció kifejezés jelentését a diákoknak: „A definí-
ció a fogalom meghatározása, kiterjedése, pontos leírás.“

4. Miután a csoportok felkészültek, két-két csoportot egyesítsen. A feladatuk az lesz, hogy 
2–3 percben közösen határozzák meg a szegénység definíciójáT, amit mindegyik újon-
nan létrehozott csoport képviselője a flipchart papírra ír, és bemutat a többiek előtt.

Második feladat – szegénység okai és következményei.

5. Ossza a diákokat négy csoportra. Mindegyik csoportnak adjon egy A3 formátumú leraj-
zolt vagy átmásolt „Fal“ munkalapot.

6. A csoportoknak 5 percük van arra, hogy meghatározzák a szegénység okait és követ-
kezményeit. A csoportok felének azt a feladatot adja, hogy a szegénység lehetséges 
okait, míg a csoportok másik felének a szegénység lehetséges következményeit hatá-
rozzák meg.

7. Kérje fel a csoportokat arra, hogy válasszák ki a szóvivőket (vagy szóvivőjüket). Ők 
mutatják be a csoport eredményeit. A papírokat (okok és következmények) a táblára, 
a szegénység falára ragasszák. Az okokat a fal bal oldalára, míg a következményeket 
a fal jobb oldalára.

ReFlexiÓ:

A létrehozott csoportoktól függetlenül folytassa tovább az eszmecserét:

 ȫ Mit tudatosítottatok?

 ȫ Ki szegény, és ki gazdag? 

 ȫ Érezted már magad szegénynek? Mikor?

 ȫ Minek kellene megtörténnie ahhoz, hogy szegénnyé váljatok?

 ȫ Érezheti magát szegénynek az átlagember, ha rendkívül jómódú emberek környeze-
tében él?

 ȫ Szerintetek miért gazdagok és miért szegények bizonyos országok?

 ȫ Mit gondoltok, segíteniük kellene a gazdagabb országoknak (beleértve Szlovákiát) 
a szegényebb országokon?

 ȫ Tudunk valahogyan segíteni a szegényeknek Szlovákiában és a szegény országokban 
élő embereknek? Hogyan? Mutass be konkrét példákat.

TájéKoZTATáS ÖNNEK:

A szegénység fogalmának magyarázatát a fogalomtárban találja meg.

5 perc

25 perc

15 perc

i
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Melléklet
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Általános jellemzés:
A diákok jelen aktivitás keretén 
belül megtanulják, hogyan 
működik a szavak nélküli kom-
munikáció. Megtapasztalják 
a piktogramok jelentését, mint 
az interkulturális kommunikáció 
módját. Megpróbálják meghatá-
rozni a piktogramok jelentését, 
és sajátos globális témákat ren-
delnek hozzájuk. A tanóra elején 
saját maguk próbálnak majd 
szavak nélkül kommunikálni.

Javasolt évfolyam:
Szakközépiskolák, 2. évfolyam

Tematikus egység 
Szociális viszonyok  
a társadalomban.

filctollak (vagy íróeszközök) az 
osztály létszáma alapján, 4 – 5 
darab A4 formátumú (vagy 
más formátumú) papírdarab.

Célok:
•  egyszerű logikai érvekkel 

tisztázni a világ különböző 
területeinek és a társadalmi 
fejlődés különböző dimenzió-
inak kölcsönös függőségét és 
egymással való kapcsolódását;

•  konkrét példákkal alátá-
masztani, hogy az adott diák 
tényleg megértette-e, hogy 
az embereknek különböző 
értékeik, szemléletmódjuk  
és elképzeléseik vannak. 

10. piktogramok

Tartalmi standard: 
Emberek közötti kommunikáció, 
szocializálódás, emberi jogok

Teljesítmény standard: 
•  ismerni saját és embertársa-

ink jogait;
•  az életkornak megfelelően 

szavakkal leírni az emberi 
lény szocializálódási folya-
matát.

Idő:
45 perc.

Segédanyagok:
4 – 5 darab Labirintus munkalap 
másolata (1. sz. melléklet);
4 – 5 darab Piktogramok mun-
kalap másolata (2. sz. melléklet);

polgári  
ismeretek
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Folyamat:

eVokáCiÓ:

labirintus

1. A diákokat 4 vagy 5 tagú csoportokba ossza. 

2. Mindegyik csoportnak adjon egy Labirintus (A melléklet) munkalapot és egy filctollat.

3. A csoportot alkotó diákok közösen fognak némám egy filctollat, és megpróbálják 
megtalálni a helyes utat a labirintusban. Figyelmeztesse őket, hogy nem a győzelem 
a fontos, hanem az együttműködés és a közös döntéshozatal érzésének átélése. A célt 
elérő csoport rövid kézfeltartással jelzi a feladat teljesítését, és tovább (csendben) vár 
a többiekre.

4. Miután az utolsó csoport is megtalálta a labirintusból kivezető utat, az alábbi kérdések 
segítségével végezzen „bemelegítő“ aktivitást:

 ȫ Hogyan éltétek meg a közös utat?

 ȫ Hogyan kommunikáltatok?

 ȫ Egyesített benneteket a közös cél? Miért igen/nem?

JelentésteReMtés:

piktogramok és Globális témák 

5. Az egyes csoportok képviselőinek adjon egy konkrét globális témát és piktogramokat 
(2. sz. melléklet) tartalmazó munkalapot, egy A4 tiszta papírt a piktogramok átrajzolása 
céljából, illetve filctollakat a csoport többi tagja részére.

Globális témák listája:

6. Kérdezze meg a diákokat, szerintük mik a piktogramok (hogyan definiálnák őket), és 
milyen tipikus és gyakran használt piktogramokat ismernek? 

Tisztázza, hogy a piktogram szintén az egyik módja annak, hogyan tudnak az emberek 
a kulturális háttérre, előítéletekre való tekintet nélkül egymással kommunikálni.

7. A diákok hangosan mondják el, hogyan érzékelik a piktogramokat, például a boríték 
képe e-mail üzenetet jelent stb. A csoport átgondolja, mely piktogramokat válassza 
ki, és milyen okból. A gondolkodási és beszélgetésre szánt idő a csoporton belül kb. 
3 – 4 perc.

8. A diákok rajzolják át a munkalapról kiválasztott, és az általuk választott globális témát 
jellemző 5 piktogramot. Egy papírra egyszerre többen is rajzolhatnak.

10 perc

25 perc

Politikai hatalom, demokrácia és emberi jogok

Béke és konfliktus

Migráció

Különbözőség és interkulturális viszonyok

Egészség és jólét
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9. Készítsék el a csoport által kiválasztott piktogramok rövid indoklását szakmai kifejezé-
sek segítségével, melyeket a gondolkodás és kiválasztás közben írjanak fel a táblára:

 ȫ szocializálódás;

 ȫ szociális szerepek;

 ȫ kulturális különbségek;

 ȫ előítéletek;

 ȫ társadalmi fejlődés; 

 ȫ a világ összekapcsolódása.

10. A diákok a csoportokban egymás után bemutatják piktogramjaikat.

ReFlexia:

11. Beszélgessen a diákokkal:

 ȫ Mely piktogramokat használtátok többen vagy mindnyájan?

 ȫ Mi a közös az összes részproblémátokban?

 ȫ Saját tapasztalatból kiindulva, milyen módon kommunikáltatok már valakivel, 
akivel nem tudtátok ugyanazon nyelven vagy verbálisan megértetni magatokat?

 ȫ Szerintetek miért használtuk a globális témákkal kapcsolatban a labirintus mo-
tívumát?

Alternatívák:

Különböző típusú labirintusokat, illetve piktogramokat lehet használni (pl. www.
mazegenerator.net).

A témát előre felírhatja a munkalapra, majd a diákok véletlenszerűen húzzák ki, és 
Ön már csak szóban elmondja nekik. 

A megjegyzések elhangzása után (Ön vagy a diák) az egyes prezentációkat folya-
matosan ragaszthatja a faliújságra.

Források:

Babják, A.: Kuchárka pre animátora. Združenie kresťanských spoločen-
stiev mládeže, Bratislava 2001, ISBN 80 – 968561-0-3 metodika

10 perc
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1. sz. Melléklet

labirintus

Forrás: http://www.mazegenerator.net/
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2. sz. Melléklet

piktogramok

Forrás: Shutterstock
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Általános jellemzés:
A tanóra segít megértetni a víz 
fontosságát a civilizációk fejlődé-
sében az emberiség történelmé-
ben és a jelen időkben. A diákok 
tudomást szereznek a nagy 
folyók legősibb civilizációiról és 
azok örökségéről. A foglalkozás 
javítja a diákok csapatmunkáját, 
illetve térképhasználati készsé-
gét. A diákok közben számukra 
új terminológiával is megismer-
kednek (pl. a globális Észak és 
globális Dél kifejezések megkü-
lönböztetésével).

Javasolt évfolyam:
középiskolák, 1. évfolyam.

Tematikus egység: 
Nagy folyók völgyeiből.

vát választja, mindegyik csoport 
részére a 6. sz. melléklet is.

Célok:
•  megmutatni, és megindokolni, 

hogy a víz az ókori államok 
fejlődését meghatározó  
tényező volt;

•  megmutatni a térképen 
a legősibb civilizációkat  
és a globális Dél és globális 
Észak országait (ún. fejlődő 
és fejlett országokat);

•  meghatározni a: civilizáció, 
globális Észak, globális Dél 
fogalmakat.

Idő:
45 perc.

11. a nagy Folyók 
civilizációi

Teljesítmény standard: 
•  megindokolni a legősibb  

városállamok létrejöttét 
a nagy folyamok völgyeiben;

•  egy példával megkülönböz-
tetni a legősibb keleti államok 
társadalmát jellemző gazda-
sági és szociális viszonyokat.

Tartalmi standard: 
Városok, városállamok, területi 
állam.

Segédanyagok:
Mellékletek: 1. sz. melléklet – 
a tanár számára; a 2–5 sz. mel-
lékletek másolatai az összes cso-
portnak, 3. sz. melléklet elvágva 
(a csapatokban 4–5 diák lesz), 
amennyiben az 1. sz. alternatí-

történelem
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Folyamat:

eVokáCiÓ:

1. Olvassák el az 1. sz. mellékletben szereplő sajtóközleményt. 

Kérje fel a diákokat, hogy mondják el, mi volt érdekes a közleményben. Majd ossza meg 
velük saját megfigyeléseit.

Javasoljuk, hogy a vitában az alábbiak hangozzanak el:

a) Elgondolkodni azon, hogy Kalifornia a világ egyik leggazdagabb országának egyik 
leggazdagabb állama – tehát a vízhiány nem csak a szegény országok problémája.

b) Mi mindent tekinthetünk vízhiánynak – tehát nem csupán az az állapot, amikor az 
embereknek nincs elegendő ivóvizük, tisztálkodásra vagy mezőgazdasági terme-
lésben használt vizük, de a nyilvános zöldterületek öntözésének szabályozását is 
beleértjük.

c) Éghajlati változások – ismétlődő extrém száraz időszakok az utóbbi pár évtizedben.

2. Kérdezze meg a diákokat, hogy átélték-e már valaha a vízhasználat korlátozását. Mi okozta 
ezt? (Úgy gondoljuk, hogy néhányan közülük megemlítik, hogy csak palackozott vizet ihat-
tak bizonyos üdülőhelyeken; lehet, hogy néhányan megemlítik a locsolási tilalmat a nyári 
hónapokban Szlovákia némely régióiban az utóbbi évek forró nyarai miatt...)

Ez a pont kihagyható, de amennyiben a diákok a vízhiányt saját személyes tapasztalat-
tal kötik össze, a felidézés hatásosabb lesz. 

3. Beszélgessenünk a vízforrásokról, amelyeket használunk. Mire használjuk a felszín alatti 
vizet, a felszíni vizet és a csapadékvizet?

JelentésteReMtés:

4. A táblára írja fel az alábbi kulcskérdést: „Hatással van a víz a történelemre?”

Kérje fel a diákokat, hogy nevezzék meg a legősibb civilizációkat.

5. Fontos volt a víz e civilizációk számára? Mire használták? Mi volt a víz forrása?  

6. 4- vagy 5-tagú csoportokra ossza az osztályt. Ossza szét a diákok között a „Kritérium 
póker“ játék szabályait (2. sz. melléklet), az elvágott játékkártyákat (3. sz. melléklet) és 
a játéktervet (4. sz. melléklet). A szabályokat közösen olvassák el, és bizonyosodjon 
meg arról, hogy a diákok megértették ezeket. Ezután hagyja őket 5 percig játszani.

7. Miután letelt a rendelkezésre álló idő, a diákok bemutatják a megoldásaikat. Külön figyelje 
meg, hol jelent meg a „hozzáférés a vízhez“ kártya a játéktéren. Ez alapján próbálja meg 
általánosítani a választ az alábbi kérdésre „Hatással van a víz a történelemre?“

8. Ossza szét a diákok között a Nílus, Eufrátesz, Tigris, Jang-c’-ťiang, Chuang che (Sárga 
folyó), Indus és Gangesz folyókat ábrázoló világtérképet (5. sz. melléklet).

Kérje fel a diákokat, hogy a térképen találják meg a legősibb civilizációkat, melyekről az 
órán már szó volt.

Szintén kérje fel őket arra, hogy a jelenlegi kritériumok alapján egy vonallal osszák el 
a világot a globális Észak és Dél országaira.

Kérdezze meg őket, miért nem Észak-Amerikában, Európában vagy a globális Észak 
más területein jöttek létre a legősibb civilizációk?

9. Az alábbi kérdések segítségével beszélgessen a diákokkal: 

 ȫ Kevésbé fontos manapság a víz az ország jóléte tekintetében? 

 ȫ Jelenleg más helyet kapna a Kritérium póker a játéktéren? 

 ȫ Milyen tényezők hatnak manapság az adott ország gazdaságának fejlődésére? 

8 perc

25 perc

3

14

8
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Alternatíva:

(azokkal a diákokkal végezheti el, akik angolul beszélnek): 

Kérje fel a diákokat arra, hogy a következő videó megtekintése közben: http://
bit.ly/TED-voda gondolkodjanak el a víz fontosságán, a civilizáció kifejezésen és 
a globális Észak és Dél közötti különbségeken.

ReFlexiÓ:

10. A visszaidézés bevezetőjében kérdezze meg a diákokat, mi volt számukra érdekes vagy 
meglepő az aktivitásban.

Beszélgessenek arról, vajon a víz hatással volt-e a történelemre:

a) Hatással volt a legősibb államok keletkezésére?

b) Fontos volt a mai globális Észak országai gazdagságának növelésére?

c) Fontos a mai emberek életéhez? (Kalifornia példája az evokáció részből.)

11. Kérje fel a diákokat arra, hogy idézzék fel a folyami civilizációk valamelyik felfedezését 
és találmányát, melyeket manapság is használunk.

12. Beszélgessen a diákokkal az alábbi kérdésekről:

 ȫMit jelent a „civilizáció“ szó, és milyen különböző jelentései lehetnek? 

 ȫMiért és hogyan helyeződött a gazdasági jólét más és más területekre a történelem 
folyamán?

 ȫMi lehet a jövőbeli helyzet – hol lehetnének a jövőbeli jólét központjai és miért?

12 perc
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1. sz. Melléklet:

A szárazság miatt
Kalifornia először 
korlátozta 
a vízfogyasztást

Jerry Brown, Kalifornia kormányzója, szer-

dán arra utasította a lakosságot és a cége-

ket, hogy a pusztító több éves aszály miatt  

25 %-kal korlátozzák a vízfogyasztást.

Az első ilyen jellegű kötelező országos 

szabályozásról van szó Kalifornia történe-

tében. Kivételt csak azok a  gazdák fognak 

jelenteni, akik a vizet öntözésre használják. 

Ezen felül az állami gyepeket szárazságnak 

ellenálló megoldás váltja fel, a városokban ti-

los a  díszkertek öntözése. A  szárazságot az 

elégtelen mennyiségben lehullott hó is nö-

veli, melyből a mérések kezdete óta a legke-

vesebb hullott. „Kiszáradt füvön állunk, és 

1,5 méteres hónak kellene itt lenni,“ mondta 

Brown a Sierra Nevada-hegységben.

Ezért az embereknek tudatosítaniuk 

kellene, hogy egy „új korszak köszöntött be“, 

és a „mindennapi bőségesen öntözött zöld-

területek gondolata már a múlté“. Pedig a hó 

általában az állam vízkészletének majdnem 

egyharmadát biztosította. Az előző extrém 

száraz időszakok Kaliforniában 2003-ban és 

2007-ben pusztító tüzekhez vezettek.

SITA| 2015.04.02 09:41

újságcikk
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2. sz. Melléklet – seGéDanyaG

kritérium póker – 
szabályok

10 perc alatt hozzatok létre 

saját államot. A létrehozása 

érdekében az egész játékteret 

rakjátok ki kártyákkal. Az alábbi 

utasításokat kövessétek:

1. Az óramutató járásával megegyező irányban 

osszátok el az összes kártyát – a kártyák jelentik 

a kritériumokat, tehát a feltételeket, melyeket 

szerintetek teljesíteni kell az államotok létrehozása 

érdekében.

2. Gondolkodjatok el azon, mely kritériumokat 

szükséges mindenképp teljesíteni, és melyek azok, 

amelyek nem annyira fontosak.

3. Az kezd, aki az utolsó kártyát kapta. A kártyákat 

egymás után helyezzétek a játéktér mezőire, az 

alábbi elveket betartva:

a) Középen található az állam létrehozásához 

szükséges legfontosabb tényező.

b) Minél tovább haladunk a játéktér közepétől, 

annál kevésbé fontosak az egyes tényezők.

c) Mindegyik mezőn csak egy kártya lehet.

d) Ha a játékos a kártyát már foglalt játékmezőre 

kívánja helyezni, érvekkel kell meggyőznie 

a többieket az előző kártya eltávolításáról.

e) A mezőről eltávolított kártya ahhoz a játékoshoz 

kerül vissza, aki azt odahelyezte.

4. A játék addig tart, amíg a játékosok nem használják 

fel az összes kártyát.
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3. sz. Melléklet – seGéDanyaG

Betűkészlet 
használata

a hadsereg 
megszervezése

JogszaBályok 
szövegezése 

(törvénykönyv)

a lakosság 
számának 

növekedése

magtárak 
építése

a haJózás 
kifeJlődése

a vallás 
Jelentőségének 

növekedése

települések 
létrehozása

(későBB falvak 
és városok)

igazgatási rendszer 
létrehozása 

(uralkodó, 
hivatalnokok) 

a kerék 
feltalálása

vízhez való 
hozzáférés 

nagyoBB 
mennyiségű 
élelmiszer

a mezőgazdazdaság 
és az állattenyésztés 

feJlődése
(későBB kézművesség és 

kereskedelem feJlődése)

kritérium póker – 
elvágandó kártyák
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4. sz. Melléklet

kritérium póker – 
játéktábla

legfonto-
saBB 

tényező, 
amely az 

állam 
létrehozá-

sához 
szükséges
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5. sz. Melléklet – seGéDanyaG

térkép megjelölt Folyókkal 
globális észak, globális dél
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Általános jellemzés:
Mit jelentenek számunkra itt, 
Európában, a tengerentúli fel-
fedezések és az Újvilág „felfe-
dezése“, azt a diákok többsége 
már tudja, vagy legalább sejti. 
Az aktivitás segít nekik a témával 
kapcsolatos ismereteik elmélyí-
tésében, illetve segít számukra 
megérteni és beszélgetni arról, 
milyen hatással voltak a ten-
gerentúli felfedezések Amerika 
őslakosaira. A tanóra közben 
a diákoknak lehetőségük nyílik 
más perspektívából is megvizs-
gálni ezt a történelmi eseményt, 
nemcsak a tankönyvekben és 
médiákban megszokott és be-
mutatott szempontból. Ez segít 
nekik egy valódibb és összetet-
tebb kép kialakításában.

Javasolt évfolyam:
középiskolák, 1. évfolyam.

Tematikus egység: 
Európai expanzió 1492–1914.

hangszórók (okostelefont vagy 
táblagépet is használhat maxi-
mális hangerő beállításával), tör-
ténelem tankönyv 2. évfolyam 
számára (Kamenický M. a kol., 
Slovenské pedagogické naklada-
teľstvo – Mladé letá, 2007, 20. 
– 21. oldal) és a mellékletben 
szereplő szöveg (a másolatok 
száma az aktivitásban létreho-
zott csoportok száma szerint).

Célok:
•  foglalkozás a térképpel,  

tengerentúli felfedezések  
következményeinek elemzése;

•  megérteni a globális hálózatot 
az élelmiszerek és napi  
fogyasztási cikkek által;

•  beszélgetni a történelmi  
események különböző  
előadásáról.

Idő:
45 perc.

12. tengerentúli 
FelFedezések

Teljesítmény standard: 
•  Meghatározni a tengerentúli 

felfedezések előfeltételeit.
•  Kiértékelni a tengerentúli 

felfedezések főbb következ-
ményeit. 

•  Történelmi térkép segítsé-
gével dokumentálni egyes 
felfedező utakat..

Tartalmi standard: 
•  Felfedezők, hódítók. 
•  Gyarmatok, gyarmatosító, 

birodalom. 
•  Világkereskedelem.

Segédanyagok:
nagy papíron lerajzolt kontúr 
világtérkép (vak térkép), két 
filctoll, nagy papírdarabok 
a következmények láncához, 
mezőgazdasági termékek 
– lehetőség szerint (banán, 
paradicsom, paprika, kakaó, 
tea, alma, bab, burgonya, kávé, 
fahéj, narancs...), internet-hoz-
záférést biztosító számítógép, 

történelem
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Folyamat:

Az óra előtt rendezze át az osztályt – a székeket egy körbe rakja, és a kör közepébe helyezze 
az asztalt, ezen lesznek az élelmiszerek. A táblára írja az aktuális évet. A számítógépben szintén 
készítse el a zenei részleteket. A www.youtube.com linken írja be az alábbi kulcsszavakat:

1. sz. részlet: „industrial noise“ (ipari zaj) – válassza ki a legmegfelelőbb felvételt vagy 
http://bit.ly/industrialny (od 2:00 perctől)

2. sz. részlet: „music 15th century“ (XV. század zenéje) – válassza ki a legmegfelelőbb felvételt 
vagy http://bit.ly/hudba-15

3.sz. részlet: „ocean sound“ (a tenger hangja) – válassza ki a legmegfelelőbb felvételt (nem 
szükséges) vagy http://bit.ly/zvuk-plavba

Egy TIPP ÖNNEK:

Ideális esetben ezeket a részleteket letöltheti az internetről. Pl. a www.clipconverter.cc 
segítségével. 

eVokáCiÓ:

1. A diákokat ültesse a székekre, és kérje őket arra, hogy nevezzék meg az asztalon fekvő 
élelmiszereket. Kérdezze meg tőlük, melyiket szeretik közülük, melyik nélkül nem tud-
nák elképzelni a mindennapjaikat.

2. Kérdezze meg tőlük: „Szeretnétek néha az időben utazni? Amennyiben igen, melyik 
időszakba?“ Hagyja, hogy a diákok egy pár percig beszélgessenek, és rajzolják meg 
álmaikat.

3. Mondja el a diákoknak, hogy most tényleg időutazásban vesznek részt. Kérje fel őket 
arra, hogy csukják be szemüket. Indítsa el az 1. felvételt, egy gép hangja. Körbejárhatja 
a diákokat, és rázza meg őket, hogy nagyobb legyen az élmény.

4. Egy bizonyos idő után indítsa el a 2. sz. felvételt. A diákok még mindig becsukott szem-
mel ülnek. Kérje fel őket arra, hogy próbálják meg kitalálni, melyik évszázadban járunk. 
Közben írja fel a táblára az 1470-es évet. A diákok kinyitják a szemüket.

JelentésteReMtés:

5. Kérje fel a diákokat arra, hogy gondolkodjanak el azon, mi tartozik az asztalra és mi nem. 
Segítse őket a következő kérdésekkel: „Ismertük 1470-ben Európában ezt az összes 
mezőgazdasági terméket? Milyen jelentős esemény zajlott ezután nemsokára? Az élel-
miszerek közül melyek származnak Amerikából, és melyek Ázsiából vagy Afrikából?“

6. Készítse elő a világtérképet. A diákokkal együtt az élelmiszereket helyezzék a térképre 
a származásuk vagy elterjedésük szerint. Szintén kérdezze meg, mely élelmiszereket 
ismertük a XV. és XVI. század előtti tengerentúli felfedezések előtt, és melyek kerültek 
később Európába a. A segédanyagot pl. itt találja meg: http://bit.ly/mapa-potravin.

7. Miután a térképre helyezték az egyes termékeket, a diákokkal együtt színes filctollal írják 
fel a legjelentősebb tengerentúli felfedezéseket. A táblára írja az alábbi neveket:

Bartolomeo Diaz, Kolumbusz Kristóf, Vasco Da Gama, Fernāo de Magalhāes (szükség 
esetén kiegészítheti) és évszámokat: 1477 – 1478, 1497 – 1499, 1492 – 1493, 
1519 – 1522. 

Közben elindíthatja a 3. sz. részletet – a hullámok és óceán hangjai (időhiány esetén 
ezt a pontot ki lehet hagyni vagy rövidíteni).

8. Ossza a diákokat csoportokra. Egy csoportban 4–5 diák legyen. A csoportok között 
ossza szét a flipchart papírokat vagy nagyobb papírdarabokat (pl. csomagolópapír). 
Kérje fel a diákokat arra, hogy a papírokra készítsék el a tengerentúli felfedezések 
következményeinek/hatásainak láncait. 

A csoportok fele rögzítse az európai országokra gyakorolt hatásokat. Ehhez a Történe-
lem1 tankönyvből kimásolt fejezetet kapják segítségül.

A második fele a hatásokkal kapcsolatban gondolkodjon el a „felfedezett“ gyarma-
tosított országok szemszögéből. Ők a mellékletben szereplő szöveget kapják meg.

10 perc

25 perc

i
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9. Mondja el a diákoknak, hogy a hatásokat a további történelmi fejlődésben is megta-
lálhatják, egészen a jelen korig. 

A láncnak több szintje is lehet. A diákok az első mezőbe a Tengerentúli felfedezéseket 
írják, és megkérdezik: Milyen volt a hatásuk – milyenek voltak a következményeik? 
A továbbiakban a következmény következményét fogják tovább bővíteni, tehát amen-
nyiben a következmény új nyersanyag felfedezése volt, azt kérdezik, milyen hatása volt 
ennek a felfedezésnek a későbbiekben (pl. az alább feltüntetett minta szerint).

10. Kérje fel az egyes csoportokat arra, hogy a flipchart papírokat az osztály falaira helyez-
zék. Adjon a diákoknak lehetőséget a többi csoport munkájának elolvasására.

10 perc

Tengerentúli 
felfedezések

Új nyersanyagok 
felfedezése

Példa „Európára gyakorolt hatás“:

(csak segédanyagként szolgál, adjon 
a diákoknak szabad kezet,  
csak szükség esetén  
irányítsa őket)

Kereskedelem 
és nyereség 

növelése

Társadalmi különbségek 
fokozása agazdagok  
és szegények között

Milyen hatás?

Milyen hatás? Milyen hatás?

Tengerentúli 
felfedezések

Gyarmatosítás

Példa „gyarmatosított országokra 
gyakorolt hatás“:

Függetlenség 
elvesztése

Rabszolgaság

Gazdasági függés 
agyarmatosító 

nagyhatalmaktól

Milyen hatás?

Milyen hatás? Milyen hatás?

ReFlexiÓ:

Végezetül beszélgessen a diákokkal az alábbi kérdések felhasználásával:

 ȫ Mi volt számotokra új felismerés az aktivitásban?

 ȫ Hogyan vélekedtetek eddig a tengerentúli felfedezésekről? 

 ȫ Mi alapján hoztátok meg döntéseteket az egyes aktivitásokban?

 ȫ Mi volt számotokra nehéz a hatások láncainak kialakításában?

 ȫ Miben különböztek egymástól az egyes láncok? És miért?

 ȫ Milyen nézeteket találtok a tankönyveitekben a tengerentúli felfedezésekkel kapcsolatban?

 ȫ Szerintetek Európában vagy a gyarmatosított országokban volt több a negatív hatás? 
Magyarázzátok meg a különbséget?

 ȫ Mely jelenkori jelenségekre hatottak a tengerentúli felfedezések?

 ȫ Miért fontos több perspektívából bemutatni a történelmi eseményeket?

Egy megjegyzés a tanár számára:

Fontos, hogy a reflexióban különböző perspektívákat mutasson be. Viszont nem 
szabad, hogy ezek relativizáljanak, és bármilyen igazságok megkérdőjelezésé-
hez vezessenek. A visszaidézésben emelje ki a történelmi források kritikus viz-
sgálatának fontosságát, különböző meglátások, hatások és okok felfedezését.
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Melléklet

a csoportok második 
Felének szövege

Dél- és Észak-Amerika, valamint a Karib-térség európai gyarmatosítása végleg megváltoztatta 
ezen a földrészen élő emberek életét és kultúráját. Bár a földrész őslakosainak száma 
a gyarmatosítás előtt nem ismert, a tudósok feltételezik, hogy számuk az első évszázadokban 
az európai kultúrával való kapcsolat után 90 %-95 %-kal csökkent). A fő ok a betegségek 
voltak, melyek ellen, az európaiakkal szemben, az őslakosok nem voltak ellenállóak – 
hiányzott az előző kapcsolat. Az áldozatok száma magas volt a gyarmatosítók és őslakosok 
közötti konfliktusok miatt is.

A lakosok számának drámai csökkenése Észak- és Dél-Amerika egész területén érzékelhető 
volt. Például a mai Brazília őslakosainak száma a „Kolumbusz előtti“ kb. 4 millióról a mai 
300-ezerre csökkent. Kanada őslakosainak száma kb. fél millióról 10-ezerre csökkent.

Az első csoport, aki Kolumbusz Kristóffal találkozott, a Tainok voltak, Hispaniola (mai Haiti) 
szigetéről, akik a Nagy-Antillák és Bahama-szigetek domináns kultúrája voltak. Harminc év 
leforgása alatt Kolumbusz partraszállásától számítva a számuk kb. 70 %-kal csökkent, főként 
az olyan betegségek miatt, mint a kanyaró vagy a himlő. A tainokat ezen kívül rabszolgaként 
is használták, ami lázadásokhoz és öngyilkosságokhoz vezetett. Az európaiak között 
az a vélemény honolt, hogy ezek az emberek hozzájuk képest kevésbé értékesek, nem 
kulturáltak és az intelligencia szempontjából korlátozottak. Ezért másodrangú emberekként 
kezelték őket, és nem haboztak leigázni őket. Csak az európaiak kis száma tekintette ezt az 
alapvető emberiesség elvével ellentétes viselkedésnek (pl. a mai Mexikó egyik régiójából 
származó püspök, Chiapas - Bartolomeja de las Casas).

Amerika őslakosainak sorsához hasonló volt az Afrikából származó milliónyi rabszolga sorsa. 
Őket Észak-, Közép- és Dél-Amerikába hozták, ezután rabszolgamunkára adták el. Általában 
kávéültetvényeken, dohány-, kakaó-, cukornád- vagy gyapotültetvényeken dolgoztatták, 
aranyat vagy ezüstöt kitermelő bányákban, rizsföldeken, építési munkáknál, hajógyártásban 
vagy háztartási rabszolgaként tartották őket.

A rabszolga-kereskedelem az ún. háromszögű piac része volt. A háromszög első oldala voltak 
az Afrikából exportált termékek (fegyverek, lőszer, fogyasztási cikkek...). A másik oldal volt 
a leigázott afrikaiak exportja az Atlanti-óceánon keresztül Amerikába és a Karib-szigetekre. Az 
utolsó, harmadik oldal volt a termékek exportja Amerikából Európába, főként azoké, melyek 
a rabszolgamunka eredményei voltak – gyapot, cukor, dohány, rum... A háromszög mindegyik 
oldala a tengerészeknek magas nyereséget biztosított.

A majdnem 12 millió, az Atlanti-óceánon át utazó elrabolt és leigázott afrikai közül kb. 1,5–2,4 
millió nem élte túl az utazást. Sokan közülük röviddel a partraszállás után haltak meg, mások 
még azelőtt, a kikényszerített áthelyezések közben vagy az afrikai kikötőkben. Az áldozatok 
teljes száma nem ismert, de feltételezzük, hogy hasonló, lehet, hogy még nagyobb számú 
embertömeg halt meg a szállítás közben vagy annak következtében, vagy a várakozás közben, 
mint akiket végül Amerikában a rabszolgapiacokon adtak el. 
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13. rossz törökök?

Általános jellemzés:
A történelem értelmezésénél 
gyakran sokkal erősebben hat-
nak ránk a legendák vagy kul-
turális üzenetek és képek, mint 
a valós események és tények. 
Ebből erednek a negatív képek, 
előítéletek és sztereotípiák is. 
Az aktivitás történelmi szövegek 
példáján mutatja be, milyen 
egyszerűen lehet – a valóság 
részének (tudatos vagy tudatta-
lan) figyelmen kívül hagyásával 
- bizonyos embercsoportról 
negatív képet alkotni. Az ak-
tivitás különböző alternatívái 
lehetővé teszik, hogy ezt a két 
tematikus egységből az egyik 
keretén belül végezzük el.

Javasolt évfolyam:
középiskolák, 2. évfolyam.

4. sz. melléklet – Szabályok 
olyan mennyiségben, hogy az 
összes diák (vagy páros) egy 
társadalmi réteg szabályait kap-
ja meg – az aktivitás felidézés 
részében szereplő 1. sz. alter-
natíva felhasználásának esetén.

Célok:
•  kritikusan dolgozni  

a történelmi forrásokkal;
•  saját álláspontot képviselni;
•  arról vitázni, hogy bizonyos 

embercsoportról, nemzetről 
vagy kultúráról alkotott egyér-
telműen negatív kép általában 
a valóság egy részének figyel-
men kívül hagyásán alapul.

Idő:
45 perc.

Tematikus egység:
A Habsburg-monarchia  
az újkorban. 

Teljesítmény standard:
•  Megjelölni az újkori gazdaság 

és társadalom működésének 
középkorral összehasonlított 
változásait.

•  Dokumentálni az emberi és 
polgári jogok fejlődését.

•  Összefoglalni a török jelenlét 
következményeit a történelmi 
Magyarországon.

•  Elemezni az adott időszakkal 
kapcsolatos iskolai történelmi 
forrásokat.

Tartalmi standard:
Polgár, forradalom.

Segédeszközök:
1. sz. melléklet – Történelmi 
források minden diák számára; 

történelem



65

Folyamat:

eVokáCiÓ:

1. Az óra elején álljon a diákok elé, és drámai hangon adja elő a Turčín Poničan című 
verset (2. sz. melléklet), az előadást gesztusokkal is színesítse, hogy kihangsúlyozza 
a vers harcias jellegét.

2. Kérdezze meg a diákokat, miről szólt a vers, és hogyan mutatja be a törököket. A di-
ákok javaslatait írja a táblára. Kérje fel őket javaslataik kiegészítésére azzal, ami még 
eszükbe jut, ha a Szlovákiában vagy a Habsburg-monarchiában élő törökökről beszé-
lünk. Valószínűleg olyan asszociációk hangzanak majd el, mint janicsár, kegyetlenség, 
háború, fosztogatásos lerohanások és egyebek, melyek hagyományosan kapcsolódnak 
a törökök ábrázolásához a XVI. századi történelmi Magyarországon. 

3. A diákokkal együtt válasszák ki az asszociációk közül azokat, melyek a törökökkel 
összefüggésben pozitívak. Amennyiben ezekből minimális mennyiségű lesz, esetleg 
nem hangzik el egy sem, kérdezze meg, szerintük ez miért van így.

JelentésteReMtés:

4. Ossza a diákokat párokba, és mindegyik párosnak adja oda az 1. sz. mellékletben sze-
replő történelmi forrásokat. Kérje fel őket arra, hogy 7 perc alatt figyelmesen olvassák 
el őket, és gondolják át válaszaikat az alábbi kérdésekre:

 ȫ Miről szólnak az egyes szövegek?

 ȫ Milyen közös jellemzői vannak némelyik kettő vagy mindhárom szövegben ábrázolt 
társadalomnak?

5. Az idő letelte után közösen beszélgessenek a feltett kérdésekre adott válaszokról. A le-
gérdekesebb gondolatokat írja a táblára. Fontos, hogy a diákok (esetleg az Ön segítsé-
gével is) egyebek mellett megtalálják Alexander Hamilton szavai és a középkori rende-
ken alapuló társadalom közötti hasonlóságot az egyik oldalon, valamint Václav Budovec 
török társadalom leírásának részlete és Thomas Jefferson modern polgári társadalom 
leírásának részlete közötti hasonlóságot a másik oldalon. A beszélgetés közben szintén 
figyeljék meg, hogy Budovec török társadalom ábrázolása T. Jefferson forradalmi gon-
dolatához képest több, mint egy évszázaddal idősebb.

6. Ezután röviden mutassa be a diákoknak a török társadalom berendezkedését a XVI –XVII. 
században:

 ȫ Az összes föld állami tulajdona (nem lehetett örökölni) – hasonlóság az orosz 
szamogyerzsavieval (önkényuralommal) vagy a keleti despotizmussal.

 ȫ Az emberek törvény előtti egyenlősége, egyforma jogok, kötelességek és lehető-
ségek mindenki számára, hivatal (ezzel együtt nyugdíj az állam tulajdonából) csak 
érdemek és képességek alapján – „természetes arisztokrácia“ jelei.

 ȫ iszlám hit mint a „polgári“ jogok odaítélésének feltétele – vallás mint a jogok 
megszerzésének előfeltétele.

7. Beszélgessen a diákokkal arról, mennyire fontos, hogy ismerjük minden egyes em-
bercsoport, nemzet vagy valamely vallás tagjainak jó és rossz oldalait egyaránt. Nem 
egyszerűsíteni, és az esetleges „jók“ és „rosszak“ ábrázolását mindig kritikus elemzé-
snek vetni alá. Az óra e részét gyorsan vezesse le.

8. Ezután kérje fel a diákokat arra, hogy mutassanak fel más történelmi vagy jelen kori 
példákat arra, amikor úgy szokjuk ábrázolni az embereket, embercsoportokat vagy 
nemzeteket mint „jókat“ és „rosszakat“ – bár a pontos ábrázoláshoz nincs elegendő 
információnk. 

10 perc

25 perc

10

10

3

7

5
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Megjegyzés Önnek

A beszélgetés közben figyelembe kell venni annak a kockázatát, hogy néhány 
diák további példaként szerintük helytelennek, negatívnak értékelheti az emberi 
jogok elnyomásához vezető rezsimeket. Ezáltal a vita veszélyesen közel kerülhet 
a bűncselekmények tényállásához, ún. Auschwitzi vagy Jachimski hazugsághoz. 
Amennyiben a beszélgetés ilyen irányba való haladását feltételezi, mérlegelje 
az óra e részének kihagyását, esetleg a következő tanórák valamelyikét úgy ter-
vezze, hogy visszatérjenek ehhez a beszélgetéshez, és a totalitárius rendszerek 
bűntetteinek vitathatatlanságát bizonyítsa.

ReFlexiÓ:

9. Kérje fel a diákokat arra, hogy gondolatban vegyék át az egész tanórát. A feladat 
megkönnyítése érdekében javasolja nekik, hogy csukják be szemüket, és lassan bes-
zéljen arról, mi minden történt az órán, miről beszélgettek. 

10. Ezután kérje fel a diákokat arra, hogy egy mondattal vagy szószerkezettel fejezzék 
ki, mi okozta számukra az órán a legnagyobb meglepetést, mi szólította meg őket 
a legjobban, mit visznek magukkal az óráról.

11. Végezetül kérjen fel egy aktív diákot az órán elhangzottak összefoglalására (a legfon-
tosabb ismeretek, legerősebb gondolatok a beszélgetésből), és az összefoglalót írja 
a táblára. 

10 perc

5

2

3
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1. sz. Melléklet

történelmi Források

...A törökök között gyakran váltakoznak a nagyurak, nincs közöttük 
semmilyen családi folyamatosság, senkinek nincs semmilyen örökölt 

tulajdona. Aki ma nagyúr, holnap szolga lehet, és aki ma szolga, holnap 
nagyúr lehet. És ezek a változások tetszenek a népnek, az, hogy ami eddig 
nem volt, azt hamarosan újra elveszíthetik...“

Václav Budovec Budovból leírja a török társadalmat, 1614

Az összes társadalom kisebbségre és többségre van elosztva. A ki-
sebbséget a gazdagok és nemesek alkotják, a többség a nép. Az 

volt a mondás, hogy a nép hangja az Isteni hang, de ...ez nem igaz. A nép 
fegyelmezetlen és ingatag, ritkán veszi figyelembe, vagy érdeklődik a jog 
iránt. Ezért a kormányzatból adjunk egy részt a polgárok első osztályának. 
Fenntartják a szegények ingatagságát. ... Világos, hogy nem lehet demokra-
tikus alapon létrehozott jó végrehajtó hatalmunk.“

Alexander Hamilton, XVIII. század vége

Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy az emberek között létezik ter-
mészetes arisztokrácia. Ennek okai az alkalmasság és tehetség. ... 

Szintén létezik a gazdagságra és származásra épülő művi arisztokrácia, 
további képességek és tehetség nélkül. ...A természetes arisztokráciát 
a természet legértékesebb adományának tekintem a nevelés, felelősség-
teljes beosztás, a kormány és a társadalom részére.“

Thomas Jefferson, XVIII. század második fele
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2. sz. Melléklet

samo chalupka:  
turčín poničan
(Részlet)

 Jajže, Bože, strach veliký:

padli Turci na Poniky;

padli, padli o polnoci:

Jajže, Bože, niet pomoci.

Ľudia Boží, utekajte,

zajať Turkom sa nedajte:

a čo mladô — zutekalo,

a čo starô — nevládalo. 

Skočil Turčín bystrým skokom

do jelšiny nad potokom;

našiel on tam starú ženu,

medzi krovím učupenú.

Také on jej robí muky:

do železa dal jej ruky;

povraz hodil jej na šiju

a o koňa pripäl si ju.

Vláči Turčín starkú, vláči,

po hrobline, po bodliači:

starkej krev sa z nôžok leje,

a Turčín sa iba smeje.

A keď ona už ustáva,

kančukou ju pošibáva;

a keď ona na zem padá,

ostrohami v bok ju báda.
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3. sz. Melléklet – seGéDszöVeG a tanáRok száMáRa

3. sz. Melléklet

az oszmán birodalom 
tálsadálmárol

szabályok

Az Oszmán Birodalom muzulmán teokrácia volt. A világi és spirituális hatalom legmagasabb képviselője 
a szultán volt. A hatalma abszolút hatalom volt. A szultánnak egy bonyolult szerkezetű állami apparátus volt 
alárendelve, amely szorosan összekapcsolódott a katonai hierarchiával. A hadsereg fontos szerepet játszott az 
állam életében; ne felejtsük el, hogy az oszmán állam a lerohanásokon  alapult. A janicsárok voltak a szultáni 
udvar legbefolyásosabb politikai csoportja.

A szultán udvarát, mint fontos politikai erőt, már II. Mehmed szultán uralma alatt hozták létre. A tisztviselőiből 
és magas rangú személyekből jött létre a transznacionális bürokrata réteg, amely saját magát oszmánoknak 
(oszmanlinak) kezdte el nevezni. Így nagy kiterjedésű birodalmat uraló tényleges hatalmi központ alakult ki.

A szultán rangját az is szilárdította, hogy Törökországban nem jöhetett létre családon alapuló nemesség, mely – 
az európai feudális államokhoz hasonlóan – a hatalmi ellentéte lehetett volna. A nemesség létrejöttét az a tény 
is gátolta, hogy az állam volt az összes föld tulajdonosa, és azt az állam időlegesen adta bérbe állami szolgálatot 
végző személyeknek, és csak arra az időre, amíg szolgálatot teljesítettek. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy 
bármilyen földtulajdonlás, az adó-, vámbevételekhez stb. hasonlóan, a szultán közvetlen beleegyezéséhez volt 
kötve, amelyet minden évben újra kellett igazolni. A hűbérbirtokok tulajdonosai tehát évente váltakoztak.

Ez volt az alapvető különbség a nyugat-európai országok hűbérrendszeréhez képest, ahol a főnemesek magát 
a földet kapták hűbérbe, nemcsak a hozamát. Az európai nemes szuverén hatalmat gyakorolt a ráhagyott 
hűbér felett, a bírói hatalmat beleértve, míg az oszmán hűbéresnek pontosan ilyen hatalma nem volt. Ez az 
állam kezében maradt speciális bírói intézménye (kádí) által.

Volt itt még más különbség is. Az Oszmán Birodalomban az összes muzulmánnak hozzáférése volt az állami 
hivatalokhoz. A társadalmi előrejutás nem nemesi származáshoz volt kötve, csak hithez; a török jog szerint az 
összes szabad állampolgár a törvény előtt egyenlő volt. Viszont megtörtént, hogy egy és ugyanazt a hivatalt egy 
család uralta hosszabb ideig. Így olyan embercsoport jött létre, akik státusza a valóságban már megközelítette 
az európai földbirtokosok státuszát. Viszont ez sosem volt jogilag megalapozva és igazolva.

Nobilusok (nemesek) osztálya
Feladatkör: bebiztosítani, hogy az órán mindenki a legjobbat hozza ki magából, hogy mindenki elkészítse 
a házi feladatát, és hogy minden évben a lehető legtöbb diák legyen sikeres a tantárgyi versenyeken.

jogkör: másoknak utasításokat adni, számon kérni tőlük kötelességeik teljesítését, ételt és vizet fogadni el 
másoktól, a ti rétegetekből és a laborok rétegéből származó emberek közötti viták eldöntése.

Edukok (tanultak) osztálya
Feladatkör: tisztességre, hálára és rendre tanítani az embereket, okos tanácsokat adni a nobilusoknak, és 
a laborokat engedelmességre nevelni – ezzel a céllal minden óra elején lesz egy háromperces bevezető.

jogkör: véleményt nyilvánítani a társadalmat érintő összes dologgal kapcsolatban, nobilusoknak tanácsot adni, 
másoktól ételt és vizet fogadni el.

Laborok (munkások) osztálya
Feladatkör: a nobilusok utasításai szerint dolgozni, betartani az edukok tanítását, az órákon részletes jegyzeteket 
készíteni, és ezeket mindenki számára sokszorosítani, felkérés esetén a nobilusoknak és edukoknak ételt és 
vizet adni, bármilyen vita esetén felkeresni egy nobilust, aki eldönti a vitát.

jogkör: a nobilusoktól fizikai erőszak elleni védelmet kérni, és az edukoktól tanácsokat és tanácsadást kérni.
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14. hogyan hatnak  
az új technológiák  
a Forradalmakra? 

Általános jellemzés:
Az aktivitás bemutatja a diá-
koknak, hogyan hatnak a talál-
mányok és az új technológiák 
a forradalomra – úgy a múltban, 
mint a jelenben is. Azon kívül, 
hogy elgondolkodnak azon, 
hogyan változtatja a technológia 
fejlődése a mai világot, lehető-
ségük nyílik mérlegelnie jelen-
ség előnyeit és kockázatait is.

Javasolt évfolyam:
középiskolák, 3. évfolyam

Tematikus egység:
Európai integráció.

Célok:
•  megismerni a XIX. század  

találmányait, és értékelni 
azok jelentőségét;

•  rámutatni a találmányok  
emberek viselkedésére gya-
korolt hatására fontos politikai  
események kapcsán; 

•  megfontolni a technológiai 
forradalom előnyeit és koc-
kázatait;

•  megtudni, mi volt a népek 
tavasza, és mit jelöl az arab 
tavasz.

Idő: 
45 perc.

Teljesítmény standard:
•  Dokumentálni az 1989 utáni 

Európában és a világban  
előforduló válsághelyzeteket. 

•  Meghatározni a mai világ 
globális problémáit. 

•  Konkrét példákon dokumen-
tálni a globalizációs tendenciák 
előnyeit és hátrányait.

Tartalmi standard: 
Információrobbanás, médiák 
világa, globális falu.

Segédanyagok:
1. és 3. sz. mellékletek – 1-szer; 
2. sz. melléklet – mindegyik 
diák vagy páros részére.

történelem
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5 perc

25 perc

25 perc

Folyamat:

eVokáCiÓ:

1. Kérdezze meg a diákoktól, tudják-e, mik az érettségi utáni találkozók. Amennyiben 
valaki tudja, magyarázza el a többieknek. Amennyiben nem tudja senki sem, magya-
rázza el Ön.

2. Ossza ki a feladatot: hasonlítsátok össze, hogyan fogjátok meghívni a volt osztálytár-
sakat erre a találkozóra (milyen eszközöket használtok majd), és hogyan hívták össze 
a régi osztályt a szüleitek, esetleg nagyszüleitek?

3. Röviden értékelje, miben teszi könnyebbé a technikai fejlődés a nagyobb létszámra 
tervezett közös rendezvények előkészületeit.

JelentésteReMtés:

4. Hangosan olvasson el (vagy javasolja, hogy készséges diákok tegyék ezt meg) két 
szöveget: az egyik a népek tavaszáról szól, a másik az arab tavaszról (1. sz. melléklet).

5. Ezután az összes diáknak (vagy párosoknak) ossza szét a munkalapokat (2. sz. mellé-
klet). Magyarázza el nekik, hogy a feladatuk az lesz, hogy azokat a találmányokat rendel-
jék a képekhez, melyek hatással lehetnének az egyik vagy másik eseményre – a népek 
tavaszára és az arab tavaszra (a két kép nem függ össze egyik eseménnyel sem).

Kérdezze meg, milyen módon lehettek hatással az általuk kiválasztott tárgyak 
a hozzájuk rendelt eseményekre.

Megjegyzés Önnek

Magyarázza el a diákoknak a találmányok és új technológiák jelentőségét. A for-
radalmak ilyen jellegű kiszélesedésének okai Európa országaiban az informá-
cióközvetítés módjának megváltozásában és az emberek mozgásában rejlenek. 

Például a telegráf gyors információcserét eredményezett, ezeket azonnal ki le-
hetett nyomtatni a napi sajtóban. Ilyen módon ihlették meg az egyik országban 
megtörtént események a másik országban élő embereket. 

A vasút feltalálása pedig lehetővé tette az emberek gyors szállítását, ami külön-
féle forradalmároknak lehetővé tette, hogy különböző országokban szervezett 
eseményeken vegyenek részt. Hasonló szerepet játszottak az internetes közös-
ségi hálók és mobiltelefonok az arab tavaszban. Nekik köszönhetően kaptunk 
tájékoztatást a tervezett eseményekről, például a tüntetések előkészületeiről 
vagy meghirdetéséről.

6. Az osztályban csináljon egy „Új technológiák és forradalmak” nevű kvízt (4. sz. mellé-
klet). A diákokkal folyamatosan közölje a helyes válaszokat, megjegyzésekkel együtt. 

ReFlexiÓ:

7. Kérdezze meg a diákokat, mi lepte meg őket a mai órán.

8. Beszélgessenek arról, mi mindenben különbözött a két említett forradalom, és mi 
volt közös bennük.

9. Csináljanak véleményskálát azzal kapcsolatban, hogy jó-e a világnak, ha a technoló-
giáknak köszönhetően ilyen egyszerűen lehet forradalmat csinálni. Vitázzanak erről. 
(Véleményskála: a terem ellentétes falai jelentik a pólusokat – „ez jó“ és „ez rossz“; 
a diákok a falak közötti skálán a véleményük szerint választanak helyet.)

10. Beszéljenek arról, hogyan terjedhetnek álhírek a médiákban. Beszélgessenek a le-
hetséges következményekről, pl. arról, hogy a hamis célú emberek megtévesztő 
információkkal elegendő támogatást szereznek az emberektől. Vajon ez a helyzet 
a demokrácia csúcspontja (az állam semmilyen módon nem ellenőrzi az informá-
ciókat), vagy annak veszélyeztetése?

7

15

3
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 1. sz. Melléklet

Alexis de Tocqueville, francia politikai gondolkodó, 1848 elején ezt írta: „...
egy tűzhányón alszunk (...) a forradalom szele fúj, vihar közeledik a látha-
táron.” És tényleg, 1848. február 22-én Párizs utcáin ún. kormányelle-
nes bankettet szerveztek. Mivel a kormány ezt betiltotta, és az összegyűl-
tek közé küldte a hadsereget, a városban azonnal barikádok építésébe 
kezdtek, és elkezdődtek az utcai összecsapások. Az események követ-
keztében Lajos Fülöp francia király lemondott a trónról, és Franciaország 
kikiáltotta a köztársaságot. A Franciaországban zajló eseményekről szóló 
hírek alapján március 18-án elkezdődtek a harcok Berlin utcáin is – a tün-
tetők hada felszabadította a politikai rabokat. Március 14.-e és 25.-e között 
utcai harcok vették kezdetét Bécsben is, ezek következtében Ferdinánd 
császár úgy döntött, hogy felmenti tisztségéből Metternich gyűlölt kancel-
lárt. A márciusi tüntetések következtében Dániában a király új alkotmány 
kiadására tett ígéretet. A forradalom utolsó hulláma kiterjedt egész Euró-
pára, csak Oroszországot és Nagy-Britanniát nem érintette.

Az arab tavasz, melyet arab ébredésnek is nevezünk, több hónapig tartó, 
2010-ben az arab országokat érintő tiltakozások és harcok megnevezé-
se. Az események kezdete egy tunéziai utcai árus, Mohamed Bouazizi 
tiltakozása volt, aki 2010 decemberében felgyújtotta magát, mert a helyi 
hatóságok elkobozták áruját, és kizsákmányolták. A rendőrséggel való üt-
közetekbe torkolló tüntetés következtében Zajn al-Abidin Ben Ali, hosszú 
éveken át kormányzó elnök, benyújtotta lemondását. A Tunéziában zajló 
események ihlették meg az egyiptomiakat, akik egy hónappal később, 
2011 januárjában, az utcákra mentek, hogy Hosni Mubarak elnök kormá-
nya ellen tüntessenek. A 18 napon át tartó tüntetések, és a tüntetők és 
rendőrség közötti ütközetek után Mubarakot lemondásra kényszerítették. 
Az arab tavasz sok más arab országba is elterjedt; tüntetések voltak Algéri-
ában, Jordániában, Jemenben, Bahreinben és Líbiában is, de a helyzet az 
egyes országokban eltérő volt. Egyebek mellett a polgárháborúval sújtott 
Szíria még máig is az arab tavasz következményeivel küzd.

arab tavasz

népek tavasza
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2. sz. Melléklet – ikonoGRáFiai anyaG

Forradalmak, találmányok 
és új technológiák
nézzék meg a népek tavaszát és az arab tavaszt ábrázoló reprodukciókat. 
gondolkodjanak el, vajon a bemutatott találmányok közül melyik lehetett 
hatással az eseményekre, majd nyilakkal kössék ezeket össze.

Februári forradalom, 
Henri Félix Emmanuel 
Philippoteaux  
(1815–1884)
Forrásj: http://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Lar9_phi-
lippo_001z.jpg#mediaviewer/
Plik:Lar9_philippo_001z.jpg

Arab tavasz
Forrás: http://i.telegraph.co.uk/
multimedia/archive/02066/
sign_2066490b.jpg
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3. sz. Melléklet – Munkalap

1. A XIX. század elején újdonságként jelent meg a lapokban a két 
héttel azelőtt történt európai eseményekkel kapcsolatos hír.

2. Napóleon idejében először használták az optikai telegráfot, 
amely gyorsította a hírátadást.

3. A sajtó a XIX. század első felében elitárus volt. Csak klubokban 
és előfizetőknek volt elérhető.

4. A tüntetések menetét bemutató amatőr filmek voltak az arab 
tavasz idején cselekvésre felbujtó tényezők egyike.

5. Az arab tavasz idején, 12 hónap alatt 2146 %-kal nőtt 
a Twitteren (közösségi háló) arab nyelven nyilvánosságra 
hozott hírek száma.

6. A kormányzati hatóságok nem tudatosították a közösségi 
médiák szerepét az arab tavaszban.

7. Az internet szintén a demokráciáért harcba szálló arab nők 
tökéletes eszköze lett.

Igaz vagy hamis?

kvíz – új technológiák  
és Forradalmak
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4. sz. Melléklet – Munkalap

kvíz – helyes válaszok 
megjegyzéssel

1. Igaz. Az üzeneteket akkor hírnökök hozták, akik egy gyalogos tempójával, illetve 
lovon közlekedtek

2. Hamis. Az optikai telegráf csak a hadseregek mozgását tette könnyebbé, az 
információk átadásában nem volt semmi jelentősége. Az optikai telegráf mások 
által küldött jelzések megfigyelésére alapult (például füstjelek).

3. Igaz. A telegráf használata, és az üzenetek gyors átadása vezetett a különböző 
társadalmi csoportoknak címzett nagyobb mennyiségű lapok létrehozásához.

4. Igaz. Nagy szerepet játszottak a mobiltelefonnal felvett, és az interneten köz-
zétett filmek.

5. Igaz. A Twitter virtuális informátorként igazolta létjogosultságát, tehát olyan eszköz-
ként, melyet akkor használhatunk, ha van hozzáférésünk mobil technológiákhoz.

6. Hamis. A kormányzati hatóságok tudatosították a közösségi médiák szerepét, és 
sok országban, ahol forradalom dúlt, az internet vagy bizonyos oldalak elérését 
gátló intézkedéseket hoztak. Például 2011. januárjában az egyiptomi szervek 
teljesen betiltották a Facebook-hozzáférést és a Twitter mikroblogokat. A betiltás 
reakció volt a Hosni Mubarak elnök elleni tüntetésekre; ezzel szerették volna 
gyengíteni a fiatal egyiptomiak forradalmi törekvéseit. Ahogy ez később kiderült, 
nagyon gyorsan sikerült nekik kivédeni a Google és Twitter közösen kifejlesztett 
rendszerével, egyben három nemzetközi számot használtak. A hálózatot szintén 
blokkolták Szíriában 2012 novemberében.

7. Igaz. A nők szokatlanul aktívan voltak jelen a forradalomban, Facebook és 
blogok segítségével is részt vettek. Ez kétségtelenül az arab népek tavaszával 
összekötött további jelenség volt. A nők egyike, aki a legaktívabban vett részt 
a forradalomban, egy jemeni újságírónő volt, Tawakkul Karman, aki a tevéke-
nységéért 2011-ben megkapta a Nobel-békedíjat. A jemeni aktivista vér nélküli 
háborút folytatott a nők biztonságáért, és a nőknek a béke kiépítésében való 
teljes jogú részvételéért. Ő volt a társszervezője a fővárosban – Sanában, 2011 
januárjában zajló diáktüntetéseknek.

Forrás: 
Információk az arab tavaszról az alá-
bbi fejezet alapján: Godziński Marcin, 
„Wpływ mediów społecznościowych 
na rozwój Arabskiej Wiosny Ludów” 
v: Cyberprzestrzeń w krajach Orien-
tu: wolność i zniewolenie, http://
kbwipa.uni.lodz.pl/download/Cyber-
przestrzen_2.pdf.
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Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková, 
mimovládna organizácia, založená na Slovensku v roku 
1999. Našim poslaním je účinne pomáhať ľuďom, 
ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných 
katastrof a autoritárskych režimov.

Vzdelávacími a osvetovými aktivitami na Slovensku sa 
snažíme prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej 
a solidárnej spoločnosti.

Našim cieľom je pomôcť školám učiť lepšie a efek-
tívnejšie, rozvíjať kritické a kreatívne myslenie žiakov, 
ich komunikačné zručnosti a podporovať mladých ľudí  
k tomu, aby sa z nich stali aktívni občania.

Od roku 2004 pripravujeme metodické materiály a se-
mináre pre učiteľov, ktoré bezplatne ponúkame základ-
ným a stredným školám na Slovensku.

Všetky nami pripravené metodické príručky nájdete na: 
www.clovekvohrozeni.sk/sk/metodicke-prirucky 
a www.globalnevzdelavanie.sk.
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