
Idegennyelv tanítása az Egy/Másért 

program segítségével





• Első találkozás a kiadvánnyal
• Szókincs tanítása a kiadvány témaköreinek, 

szövegeinek felhasználásával  
• Szövegfeldolgozási módszerek 
• Egyéb, a nyelvórán alkalmazott tevékenységek 
• Nyelvtani szerkezetek és kommunikációs 

szándékok gyakoroltatása 
• Újmédia alkalmazása (pl. Ninges felület 

létrehozása)



Szakértői mozaik

Tudod-e?
-hogy a Harvey Milk volt az első olyan közszereplő Amerika történetében, 

aki másságát felvállalva magas és elismert állami funkciót tölthetett be?

-hogy a 2005 és 2015 közötti idöszak a Roma Integráció Évtizede? 

-hogy a romák integrációjáért legtöbbet, legjobban tevékenykedő
programok elismerésére a szlovák kormány megalapította a Gipsy spirit

nevű kitüntetést?

-hogy létezik az Oktatási anyagok az antiszemitizmus elleni küzdelemhez c. 
tananyagcsomag, amelyet már számos országban használnak? 

-hogy a 2010-es vancouveri téli olimpia az őslakosok játéka is lesz? 



Lapozgass…

• Ki kapta a legjobb zöld filmnek járó díjat 2009-ben? 

• Hol valósult meg Budapesten a Ravasz Róka projekt?

• Megtalálhatók- e Holokauszttal kapcsolatos visszaemlékezések a Youtube-on?

• Mi a címe a varsói pálmafa műalkotásnak?

• Mely országok szegényeiről tesz említést a kiadvány?

• Egy híres magyar író képe szerepel a kiadványban? Ki ő? 

• Hány nemzet zászlóival találkozhatsz a kiadványban? 

• Sorolj fel néhány nemzetet, amelyeknek a projektjeit megemlíti a kiadvány? 

• Van-e magyar projekt a kiadványban szereplő projektek között? 



Szókincs tanítása a kiadvány témaköreinek, 
szövegeinek felhasználásával

• mozaikszavak : magyar vagy angol? Mit fednek ezek a 
rövidítések? 

• legtöbbször előforduló fogalmak - feladat: definíciók, 
párosítás 

• szavak kontextusból kiemelve (diák megkaphatja előzetes 
feladatként)

• szókincs gyakorlása: keresztrejtvény, definíció stb. 
Internetes keresztrejtvény készítése (program)



FARE    UNICEF   ODIHR    ZARE   EBESZ   NOB  YFU  SPL

-------------
1. toleracia (tolerance) - a) the act or capacity of enduring; endurance:
2. egyenjogúság (equal rights) - b) evenly proportioned or balanced rights
3. sokszínűség (diversity) - c) variety; multiformity. 
4. nacionalizmus(nationalism) - d) excessive patriotism; chauvinism. 
5. rasszizmus (racism) - e) hatred or intolerance of another race or other races.

--------------
1. A futball összehoz, a _____________megoszt.
2. A ______________politika lételeme, hogy valamiféle ellenségképet kreáljon.
3. A zene a kulturális és faji _____________nagyszerű megnyilvánulása. 
4. A vancouveri olimpia az ________________játéka is lesz.
5. A _____________eseményeinek szemtanúi az évek multával távoznak közülünk.
6. A résztvevő országokban jelentős roma _________él.

(holokauszt, populista, sokszínűség, őslakosok,rasszizmus, kisebbség)



Szövegfeldolgozás

-Címek
-Szövegrészletekhez cím hozzárendelése 
-Tömörítés, lényegkiemelés
-Lyukas szöveg
-Kérdésfeltevés
-Kérdések szerkesztése rövid válaszokhoz
-Kérdések és válaszok párosítása
-Tolmácsolási feladat (haladóknak)



Félelem nélkül

Az információ hatalma

Szeresd a zenét utáld a rasszizmust

Nyugalmat a stadionokba

A tudás a kezdet

Virtuális múltba nézés

Tükör által



”…Az érdeklődő megtudja, hogyan, hányan éltek, milyen értékeket pusztított el a 
náci eszme, milyen értékekkel lett szegényebb a háborúban szintén súlyos 

áldozatokat elszenvedő többségi társadalom. … Közösségépítő alkalmazásokon 
keresztül mindenki feltöltheti saját emlékeit, megnevezhet áldozatokat, 

publikálhat videókat és régi képeket.”

”A…. küldetésének meghatározása arra a vitathatatlan igazságra épül, amely 
szerint egy ember 

csak akkor léphet ki a szegénység korlátai közül, ha résztvevője a köznek, a 
társadalmi  életnek, ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy képes legyen kifejezni 
saját gondolatait, hogy érvelhessen, hogy vitatkozhasson, hogy megkapja és 

megértse azokat az információkat, amelyek befolyásolhatják életét.”

„A program Magyarországon is követőkre talált: a …..képviselői politikai 
szimpátiától függetlenül, a …..nyelvén kívánnak hitet tenni a az emberek 

egyenlősége mellett. A ….
a magyar társadalomban élő rasszizmus ellen veszi fel a küzdelmet a ….. 

erejével.”



Egyéb, a nyelvórán alkalmazott tevékenységek

• fontossági sorrend  készítése

• Melyik 5 szervezetet támogatnád anyagilag? Indokold meg! 

• disputa 

• Te vagy a szervezet képviselője (kérdezők, újságírók)

• -„Breaking news” (rövid, 5-10 mondatos HÍR)

• kulturális ajánló a HDKE programjaiból

• szlogen, reklám írása

• Jellemző panaszok, problémák megfogalmazása és a megfelelő szervezet ajánlása

• saját szervezet létrehozása (projekt) név, logo, célok, tevékenységek,stb.
a szervezet bemutatása PPT-n vagy hagyományos módon



Disputa

• Minden társadalom annyit ér amennyire szolidáris az elesettekkel.

• A bevándorlókat arra kell ösztönözni, hogy megtanulják a többségi társadalom 
nyelvét és lehetőleg ne használják anyanyelvüket.

• Mindenki fájdalma fontos. 

• Semmi közöm a világ bűnéhez.

• Az egyneműek házasodhatnak.

• Az internetes fórumok szélsőséges megnyilvánulásait tiltani kell.

• A konfliktusok, az el nem fogadás, alapvetően tudatlanságból ered.

• A sport közösséget kovácsol, együttélésre tanít.



Nyelvtani szerkezetek gyakorlása

múlt idők (narratív igeidők)
módbeli segédigék
feltételes mód
felszólítás
vonatkozói mellékmondatok

Kommunikációs szándékok:

I’m worried about…
I think we should/ shouldn’t…
I’m looking forward to…
I think it’s unfair…
I can hardly wait for…
The trouble is…



Újmédia felhasználása (NING: képregény, zene, 
vélemény írása)

http://www.ning.com/



Köszönöm a figyelmet!


