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 TÉMA  3:  Átalakulási folyamatok 
 
 Tanítási és tanulási segédanyagok 
 

 

 
 
Módszertani háttér 
 
Mi a közös az európaiakban? 
 
Szerő:  Marí Carmen Caravaca Vargas 
 
 
1. Didaktikai kiindulópont 
 

25 európai állam egyesült (2006-ig), hogy megalakítsák az Európai Uniót (EU). A kultúrájukban, 
szokásaikban és tapasztalataikban meglévő különbségek ellenére az a közös vágyuk, hogy békében 
éljenek, fontos szerepet játszhassanak a világpolitika színpadán, javítsák az élet- és 
munkakörülményeiket, és igazságosságra törekedjenek a világon. 
 
Ennek az oktatási egységnek az a célja, hogy a sokféleségből kiszűrje az azonos elemeket, és személyre 
szabottan adja át a diákoknak. 

 
2. Módszer 
 
A megismerési folyamat két szinten zajlik: 
 
2.1 Azt a megállapítást tehetjük, hogy bennünket, európai népeket többé-kevésbé összekötnek a földrajzi 

sajátosságaink, műemlékeink, valamint a híres emberek az irodalom, a zene, a művészet, a tudomány, a 
sport és a politika területén. A tanulók fogalmat alkothatnak az európai kultúra sokszínűségéről, 
amelyben minden ember, mint egyén részt vesz ugyan, de többnyire csak bizonytalanul és távolságtartó 
módon. 

 
2.2 Ha mi, európaiak, ugyanazzal a történelmi és kulturális háttérrel rendelkezünk, akkor azt is 

feltételezhetjük, hogy ugyanazokat az értékeket valljuk, és mivel ezek az értékek irányítják a 
hozzáállásunkat és a magatartásunkat, így a közös kultúra testközeli és meghatározó befolyást 
gyakorolhat az egyes emberekre. 

 
A két megismerési szintnek két különböző tanítási egység felel meg: 
 
3. A tanítás megszervezése 
 
 
1. FOGLALKOZÁS:  Az Európai Unió megismerése 
 
Szint: A középszint alatt és felett 
 
Hogyan alkalmazzuk a tanórán? 
 
 
1. Először ossza az osztályt öt vagy hat főből álló csoportokra (de ne képezzen kettőnél több A és B 

csoportot). Azután kérje meg a tanulókat, hogy írják le az első öt dolgot, amely ezekről az országokról 
az eszükbe jut: Hollandia, Olaszország, Magyarország, Egyesült Királyság, Bulgária, Németország, 
Görögország, Lengyelország és Ciprus. 

 
2. Azután írja fel az így kapott eredményeket a táblára, majd készítsen jegyzeteket a további feladatok 

összeállítása céljából. 
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3. Adjon minden A csoportos diáknak egy példányt a Tf 310/1 számú munkalapból (lásd az Anyagyűjtés 

résznél), a Tf 310/2 számú munkalapból pedig a B csoport minden tagjának nyújtson át egy másolatot. 
Amennyiben lehetséges, a csoportok legyenek egymástól megfelelő távolságra. 

 
4. Először kérje meg a csapatokat, hogy olvassák el, és válaszolják meg az 1. számú gyakorlatban található 

kérdéseket. 
 
5. Ha a kérdések túl nehéznek bizonyulnak, segíthet a válaszadás során.  
 
6. Miután megválaszolták a kérdéseket, közölje a tanulókkal, hogy feleletválasztós kvízt fognak készíteni a 

másik csoport számára. Hívja fel a figyelmüket a 2. számú gyakorlatra, amely példaként szolgálhat a 
kérdések formájához. Kérje meg őket, hogy ugyanígy járjanak el minden kérdés esetében. Ha van az 
osztályteremben számítógépes szövegszerkesztési lehetőségük és elegendő idejük, akkor kérje meg a 
tanulókat, hogy gépeljék le és nyomtassák ki a kérdőíveiket. Ha nem, akkor kérje meg őket, hogy otthon 
készítsék el a kvízt házi feladatként. 

 
7. A következő napon a csoportok kicserélik egymás között az elkészített kvízeket, és megpróbálják 

megtalálni a kérdésekhez tartozó helyes válaszokat. 
 
8. Ellenőrizze a válaszokat, és pontokkal értékelje a csoportok teljesítményét. Minden helyes válasz egy 

pontot ér. A legtöbb pontot gyűjtő csoport a nyertes. 
 
 
2. FOGLALKOZÁS:  Önmagunk megismerése 
 
Szint: A középszint alatt és felett 
 
Hogyan alkalmazzuk a tanórán? 
 
1. Ossza ki az El País Semanal című lapból származó, egy bizonyos Iñaki Rekalde nevű személyről szóló 

cikket (lásd az Anyaggyűjtés Tf 310/3 pontjánál), amelyben az európai tinédzserekről van szó. 
 
2. Kérje meg a tanulókat, hogy olvassák el, és töltsék ki Iñaki személyi kártyáját (angol nyelven)! (Tf 

310/4) 
 
3. Miután végeztek, tegyen fel kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy vajon milyen közös értékeket vallanak 

Iñakival. 
 
4. Ezek után tegye lehetővé, hogy a tanulók maguk válasszák meg, milyen típusú feladatot szeretnének 

végezni. Két választási lehetőségük van; Első lehetőségként egyéni kérdőívet tölthetnek ki, hogy 
közelebbről megismerjék a közös európai értékeket.  (Tf 310/5) 
Második választási lehetőségként csoportos kérdőívet tölthetnek ki a közös értékekről.  (Tf 310/6) 

 
5. Miután megtörtént a választás, ossza ki a megfelelő fénymásolatokat, biztosítson elegendő időt a 

kérdések elolvasásához és megválaszolásához. 
 
6. Ha a második választási lehetőség mellett döntöttek, akkor a munka tovább fog tartani. Ekkor az osztályt 

öt vagy hat tanulóból álló csoportokra kell osztania. 
 
7. Magyarázza el, hogy mindenkinek körbe kell kérdeznie a csoport minden tagját, a válaszokat pedig az 

egytől ötig megszámozott négyzetek valamelyikébe tett kereszttel vagy (X) jellel kell rögzíteniük. 
 
8. Ha végeztek, a lap alján megadott kifejezések segítségével összesíteniük kell, hány tanulóra jellemzőek 

a kérdőívben megadott különféle dolgok. 
 
9. Ezután átmennek a számítógépes szakterembe, és begépelik az eredményeiket és a kérdéseket más 

tanulók számára is a Comcult fórum honlapján. 
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Javaslatok a projektmunka folytatására 
 
Írja fel a táblára azokat az országokat, amelyekre a kvízek vonatkoztak, és soroljon fel még néhányat. 
 
Kérje meg a tanulókat, hogy válasszanak egyet a táblán lévő országok közül. 
Közölje velük, hogy feleletválasztós kvízt fognak készíteni erről az országról. 
Nézze át a projektmunkához és a további kvízekhez szükséges honlapokat: 
 
Internetes források 
 
• http://europa.eu.int 
• http://geocities.com/iberoweb/europa_menu.htm 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Unión_Europea 
 
 
A helyes válaszok az A csoport feladatlapjához 
 
(Lásd az Anyaggyűjtés Tf 310/1 pontját!)  
 
1. 25          6. A sixtusi kápolna 
2. Berlin          7. Lengyelország 
3. Parthenon         8. Duna 
4. Hága          9. Ringo Starr, George Harrison, John Lennon és Paul Mc Cartney 
5. A görög, török és az angol nyelvet.  10. Hristo Stoichkov 
 
A helyes válaszok a B csoport feladatlapjához  
 
(Lásd az Anyaggyűjtés Tf 310/2 pontját!) 
 
1. 1986          6. George Michel 
2. Szolidaritás Szakszervezet      7. Bulgária 
3. Szókratész         8. Magyar 
4. Olaszország         9. William Shakespeare 
5. Vincent van Gogh     10. Egy német költő 
 
 
A csoport 
 
John Lennon       25       A sixtusi kápolna   Berlin   Hága 
 
     Lengyelország  Parthenon     A görög, a török és az angol nyelvet.  
 
    George Harrison   Duna              Hristo Stoichkov   
 
             Paul Mc Cartney   Ringo Starr 
 
 
 
B csoport 
 
Szókratész              George Michel                    Bulgária 
 
Vincent van Gogh                  Magyar            Olaszország  Egy német költő 
 
 1986      William Shakespeare             Szolidaritás Szakszervezet  
 
 
_______________________________________________ 
Angol és német nyelvből magyarra fordította:  Szigeti Imre 


