Európa határok nélkül
(Nussbaum László története)

http://centropastudent.org/?typ=sprache&fLang=HU&movID=7&nID=43&q=m&PHPSESSI
D=7c1b0dacc79dcc502c13af1b1d157933

és

Vallásos családban nőttem föl
(Galpert Ernő története)

http://centropastudent.org/?typ=sprache&fLang=HU&movID=13&nID=43&q=m

Óravázlat
Korcsoport: 11. évfolyam
Óratípus: angol óra (dupla – 90 perc)
Előfeltétel: az angol nyelvet B1-B2-1 nyelvi szinten beszélik a tanulók. Az óra teljes
egészében angol nyelven folyik.
Az órán felhasznált filmek: Nussbaum László: Európa határok nélkül és Galpert Ernő: Egy
vallásos családban nőttem fel.
Az órán felhasznált segédletek: a két interjúhoz tartozó fotók, kinyomtatva csoportonként 1-1
darab minden képből.
Az órán felhasznált szöveg: ”Jewish Witness to a European Century” (Nussbaum László
életrajzának bevezetője angol nyelven), kinyomtatva tanulónként egy példány.
A két filmhez a tanár kérdőívet készít az interjúalanyokra vonatkozó kérdésekkel. A kérdőívet
magyar nyelven, kinyomtatva osztja ki, a kétfelé osztott osztálynak. Az egyik fele az egyik
filmhez tartozót, másik fele a másik filmhez tartozót kapja.
A filmek megértését ellenőrző, a tanár által elkészített feladatlapokat kinyomtatva kapják meg
a tanulók az óra egy későbbi pontján.
Az óra menete:
I. Ráhangolódás, az óra témájának megadása, előismeretek felmérése. Az osztály 3 fős
csoportokra osztása. (15 perc)
1.
A tanulók 3 fős csoportokban megkapják a tanár által, a két életrajzból kiválasztott
három fényképet. A diákok kérdéseket alkotnak és megválaszolják egymás kérdéseit a
képek történetével kapcsolatban.
2.
A feladat közös ellenőrzése
II. Nussbaum László életének elemzése a film kapcsán (20 perc)
3.
A film megtekintése előtt a tanár megadja a megfigyelési szempontokat és kiosztja a
feladatlapokat
4.
A Nussbaum film megtekintése
5.
A szövegértési faladatok megoldása
6.
A feladat közös ellenőrzése
III. Galpert Ernő életútjának megbeszélése a film megnézése után (20 perc)
7.
A tanulók megkapják az angol nyelvű bevezetőt Galpert Ernő életrajzából, elolvassák,
és megoldják a feladatokat
8.
A feladat közös ellenőrzése
9.
A filmhez kapcsolódó feladatok kiadása
10.
A film megtekintése
11.
A szövegértési faladatok megoldása
12.
A feladat közös ellenőrzése
IV. A filmek megbeszélése (15 perc)
13.
A tanulók csoportokban megbeszélik, milyen hasonlóságok és eltérések vannak a két
család
történetében
(életmód,
vallásosság,
nemzetközi
vonatkozások,
személyes/családi sorsok stb.).
14.
Az osztály közösen megbeszéli a fentieket.
V. A házi feladat kiosztása, elmagyarázása. (5 perc)

A házi feladat: a kiosztott kérdőívek alapján megírni a szereplők életrajzát kb. 150-200
szóban angol nyelven. Az osztály egyik fele Nussbaum Lászlóét, a másik fele Galpert
Ernőét.
Az óra végén mindkét filmet magyar hanggal is megnézik a tanulók. (15 perc)
Készítette:

Jobbról:
Varsányi Mari: ELTE-angol szak- egyetemista (Budapest)
Jávor Judit: Amerikai Alapítványi Iskola (Budapest)

