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MÓDSZERTANI ÖTLETEK, AJÁNLÁSOK FILMEK, FILMRÉSZLETEK ALKALMAZÁSÁHOZ 

A következőkben a videók feldolgozásához, a velük való munkához szeretnénk módszertani ötleteket 

adni. A módszerek természetesen csak felvillantásai annak, hogy mennyi lehetőségünk van a filmek 

feldolgozását változatossá tenni és kilépni a megtekintés és az erről való beszélgetés keretei közül. A filmekkel 

való munkával kapcsolatban bátran kísérletezhetünk, ha mindig alaposan, átgondoltan, tudatosan 

előkészítettük azt, hogy az esztétikai élmény maga is a katarzis felé vihesse a filmeket megtekintőket 

(főképpen, ha a film jellege erre lehetőséget ad).  

A módszerek bemutatásakor jelezzük, ha a módszer kiindulópontja egy már megfogalmazott leírás volt, és 

jelezzük azt is, hogy még milyen változtatásokkal lehet a felsőoktatási (vagy akár közoktatási) terepen 

alkalmazni ezeket, vagy bennünket milyen továbbgondolásokra, változatok megfogalmazására ösztönöztek.  

 

KI KICSODA 
 
A csoport felsorolja, megnevezi a film négy-hét szereplőjét (Mellékszereplőket, rendezőt, narrátort is lehet 
említeni.) A választott szereplőket egy-egy szék jelöli, körben, egymás felé nézve. Minden szék mögé áll 
legalább egy, de akár három-négy résztvevő. A vezető irányítására kezdődik a játék: beszélgetés a film 
egyik alapproblémájáról úgy, hogy mindenki abból a nézőpontból érvel, amelyik szereplőt jelölő szék 
mögött áll. (Blaskó, Varga, 2011, Ki kicsoda). 
A beszélgetést, vitát beindítandó a vezető beállhat egy-egy szék mögé, és mondhat valamit – akár 
provokatívat az adott nézőpontból. Ha nem indul elég spontánul a vita, akkor körbe haladva minden 
„szereplő” elmondja a véleményét. A kör lejárta után mindenki a tőle jobb oldalra lévő szerepbe költözik, 
és folytatódik a beszélgetés, úgy, hogy immár mindenki az új szereplő szemszögéből szól hozzá a vitához. 
Érdemes teljesen körbe haladni, hogy mindenki megtapasztalja az összes nézőpontot. (Blaskó, Varga, 
2011, Ki kicsoda). 
 
Továbbgondolás a fenti ötletből kiindulva: 
A fentieket követően véleményvonal módszerrel különböző szempontokból visszajelzéseket kérhetünk a 
szereplőktől, még az adott szerepből visszajelezve. 
 
Ezt követően megbeszélhetjük csoportban, hogyan változott a véleményünk, benyomásunk egy-egy 
szereplőről a szerepébe bújva. Milyen új szempontok kerültek elő. (Ezt a lépést segíthetjük akár azzal is, 
ha az egyes vitakörök végén lehetőséget adunk a jegyzetelésre, rögzítésre. Ez a gyakorlat spontaneitását 
töri, inkább akkor érdemes használni, ha csak 3-4 körnél nincs több.) 
 
 

 

KÉRDÉSEINK 
 
A csoport egyik tagja az egyik szereplő szerepét veszi fel. Középre ül és a többiek kérdéseket tesznek fel 
neki (kreativitástól függően válaszolhat rá, ha vállalkozó kedvű, de ülhet némán is).  (Blaskó, Varga, 2011, 
Kérdésem volna… II.). 
 
Továbbgondolás a fenti ötletből kiindulva: 
A megvalósulás többféle lehet: 
A csoport spontán módon záporoztatja a kérdéseit. Ha valakiben megfogalmazódott egy kérdés, akkor azt 
felteheti a középen ülőnek. Rögzíthetjük is a kérdéseket, hogy utána pontosabban vissza tudjuk idézni őket 
és beszéljük meg, hogy az egyes kérdések mennyire irányítják pl. a nézők figyelmét bizonyos témákra, 
illetve tovább értékelhetjük különböző szempontok alapján ezeket. 
 
Pl.  

 az egyes kérdéssorok mennyire voltak jól fókuszálóak,  

 mennyire tudtak meg sok információt, vagy különleges információkat stb.  

 mennyire volt komfortos az egyes kérdéseket hallani, vagy az azokra vonatkozó válaszokat 
megfogalmazni, 
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 mennyire volt reflektivitásra ösztönző, 

 mennyire volt továbbgondolkodtató (akár a kérdezett, akár a hallgatóság számára). 
 
Változatok: 
Kiscsoportokban is összeállíthatnak kérdéseket,  
a középen ülő vagy a teljes csoport is értékelhet a fenti szempontok alapján, akár külön-külön is 

 

KREATÍV FORGATÓKÖNYVÍRÁS 
 
A film megnézése után írjanak a hallgatók új befejezést, befejezéseket! Gondolják át, hogy milyen eltérő 
következményekkel járnak ezek az eltérő befejezések.  
A film megtekintését és az esztétikai élményt befolyásoló, éppen ezért nagyon átgondoltan alkalmazandó 
a „megállítás- folytatás” módszere. Ebben az esetben a film egy kritikus, kiélezett helyzetet, élesedő 
konfliktust, vagy fordulatot ígérő pontján megállítjuk a filmet és azt kérjük a hallgatóktól, hogy gondolják át, 
hogy milyen irányban fog tovább haladni a film menete, maga a történet, illetve egy-egy szereplő élete. 
A megbeszélés során a következőket érinthetjük: 

- mi miatt gondolták éppen az adott útvonalat, folytatást? 
- mit gondolnak, mennyi az esélye, hogy az általuk választott úton folytatódjon a történet fonala? 
- ha nem az adott úton megy tovább, akkor annak milyen okai lehetnek? 
- mi befolyásolja, hogy mi fog történni? 

stb. 
 

 

SZOCIÁLIS ATOMOK 
 
A látott film alapján egyes szereplők szociális atomjának, a számára legfontosabb dolgoknak (embereknek, 
élőlényeknek, tárgyaknak- sokféle kategória lehet) a megjelenítése tárgyszoborként (a módszer 
alkalmazásához lásd részletesebben: Busi, 2009). A hallgatók a náluk lévő tárgyakból rakják ki, jelenítsék 
meg az adott szereplőt és az adott szereplő számára lényeges, fontos embereket. (Itt kiemelten fontos 
hangsúlyozni, hogy azokat a személyeket, tárgyakat stb., akiket ő fontosként jelölne meg.) 
Hasonlítsuk össze a különböző csoportok szobrait, milyen megjelenítéseket használtunk, kik szerepelnek 
az adott szereplő szociális atomjában az egyes csoportok szerint, milyen formai szempontokat tudunk 
kiemelni stb. 
 

 

MIT AKARHATOTT? 
 
A gyakorlat arra irányul, hogy felülvizsgálják a tanulók a film problémafelvetéseit.  

- Mi foglalkoztathatta a rendezőt a készítés közben (Blaskó, Varga, 2011, Vissza az időben)? 
- Mire szeretett volna vajon választ kapni? (Ezek természetesen csak ötletelések, hiszen ha első 

kézből nem beszélünk a rendezővel, akkor a motivációiról sem tudunk pontos képet alkotni.) 
 
A teljes szemináriumi csoportmegbeszélés során átgondolhatóak a következő kérdések: 

- Mire válaszolhatott volna még a film?  
- Melyik kérdésfelvetés tud „kitölteni” egy filmet és melyik lehet kevés (Blaskó, Varga, 2011)?  

 
Továbbgondolás az ötletből kiindulva: 
 
Kiegészíthetőek a fenti kérdések a következőképpen is: 

- Milyen üzenetei voltak a filmnek? Ezt átgondolhatjuk úgy, hogy pl. milyen üzenetei vannak azok 
számára, akik a filmben főszerepet játszóhoz hasonló helyzetben élnek; illetve milyen üzenetei 
lehetnek azok számára, akik nézik (egyének, csoportok számára szóló üzenetek stb.). 

 
Kiscsoportonként beszéljék meg ötleteiket, válaszaikat a fenti kérdésekre vonatkozóan (válasszunk a 
kérdések közül)! Lehet egy olyan módszerváltozatot is alkalmazni, amikor először mindenki önállóan 
fogalmazza meg ötletét egy papírcsíkon, vagy saját lapon, és utána gyűjtik össze és beszélik meg a 
kiscsoportban felvetődő gondolatokat.  
Hangosítsák ki a legizgalmasabb, legegyedibb, vagy éppen a legtöbbször felmerülő véleményt! 
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FILMES ÉRVEK, ÉRVELÉSTECHNIKA 
 
A gyakorlat során a filmek érveléstechnikáját boncolgatjuk, elemezzük. A feladat az, hogy a hallgatók 
gondolják végig, milyen érveket alkalmazott a film egy-egy üzenet közlésére, meggyőzésre.  
Beszéljük meg, hogy mennyire gondolják manipulatívnak ezen eszközök használatát! 
 
Továbbgondolás az ötletből kiindulva: 
 
Ők maguk gondoljanak ki egy olyan témát (neveléstudományi, pszichológiai vonatkozásút), mellyel 
kapcsolatban egy rövidfilm készítését gondolják végig. Rövid forgatókönyvben írják meg, hogy milyen 
módon lehetne felhasználni a fenti filmes érveket, hogy a saját filmjük is meggyőző, „hatásos” legyen! 
A témakiválasztást variálhatjuk azzal, ha pl. egy sok vitát nyitó kérdésben véleményvonallal a csoporttagok 
attitűdjeit feltárjuk, majd vagy aszerint, amivel egyetértenek, vagy éppen ellenkezőleg a számukra kevésbé 
elfogadott állítás, üzenet stb. mellett készítsék el a forgatókönyvet. Rögzítsék ötleteiket, és azokat a 
gondolatokat, mondatokat szövegszerűen, amelyek elhangzását esetlegesen kifejezetten fontosnak 
gondolják. 
 
Tovább fokozható a gyakorlat nehézsége (vagy alternatívan választható feladatként egyszerűen a 
differenciálást és a minél adaptívabb alkalmazást segíti), ha a film elkészítése a feladat.  
 
A csoporttal ismertessük meg és dolgozzuk fel a meggyőzés középponti és perifériás útjának 
szociálpszichológiai modelljeit (Aronson, 1994; Avermaet, 2007) és vetítsük rá az érvek, vagy a különböző 
meggyőzési technikákra ezeket. Gondoljuk meg, hogy a mindennapokban milyen módon találkozunk 
ezekkel, keressünk konkrét példákat! 
A hallgatók gyűjthetnek (akár előzetesen) a csoport internetes felületén különböző médiamegjelenítéseket: 
interjúrészleteket, óriásplakátokat, képeket, interneten keringő cikkeket stb. a film témájával kapcsolatban), 
melyekből válogathatunk a kurzuson való megbeszélésre.  
 

 

FORDULÓPONTOK 
 
A film makrostruktúráját, mint egy útvonalat jelenítik meg a gyakorlatban a résztvevők. A különböző 
csoportok elkészítik saját változataikat: jelzik, hogy hol, mely pontokon gondolják azt, hogy a film 
vonalvezetésében valamilyen fordulópont következett be. Akár egy-egy szóval jelezhetik a fordulópont 
lényegét (Blaskó, Varga, 2011, Vonalvezetés).  
 
Továbbgondolás az ötletből kiindulva: 
A film vonalát, fordulópontjait rajzban is megjeleníthetik, vagy szimbólumokkal jelezhetik a változások 
esszenciáját. 

 

RENDEZÉS 
 
A filmet és eszközeit olyan szempontból gondoljuk végig, hogy 
a különböző kameraállások mennyit változtatnak/ adnak az értelmezéshez és ezek újragondolásával, 
megváltoztatásával hogyan változnak a jelentések, vagy milyen új árnyalatokat kapnak. Ennek 
kipróbálásához kiragadhatunk jeleneteket, melyeket eljátszhatunk és megnézhetünk olyan szemszögből, 
ahonnan egy kicsit másképpen látunk a történtekre. 
 
Megfogalmazhatunk kérdéseket különböző felhangokkal, különböző kérdezői attitűdökkel (kétkedőn, 
elemző szándékkal, segítő szándékkal, gonoszkodva stb.) (Blaskó, Varga, 2011, Átrendezés, Kérdésem 
volna…I., Amondó). 
 
Továbbgondolás az ötletből kiindulva: 
Bevehetünk új szereplőket a történetbe, és elképzelhetjük az ő szerepüket is a történet folyásában, a 
végkifejlet meghatározásában. 
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REFLEKTÍV FÓKUSZÚ GYAKORLATOK 
 
Ezekben a gyakorlatokban a feladat elsődleges hangsúlya saját élményeink átgondolása, elemzése. 
 
Cinkostárs 
Párokba rendeződve a párok tagjai különböző filmeket néznek meg otthon. Ezután elmesélik a párjuknak a 
látottakat, jellemzik a főszereplőt. A pár visszajelzést ad arról, hogy mi az, amit megtudott és mi az, amire 
még kíváncsi lenne.  
A reflexió kérdése lehet az elbeszélő számára, hogy: 

- milyen volt számára bemutatni a főszereplőt? 
- mennyire érezte információk hiányát? 
- szokott-e hasonló információhiánnyal szembesülni a mindennapokban, s ha igen, akkor milyen 

helyzetekben? 
- leplezte-e, ha közben megérezte, hogy nem tud az adott kérdésről igazán semmit vagy ha valami 

nem jutott eszébe (kérdések esetén)? 
 
A hallgató fél számára átgondolható kérdések: 

- mi árulta el, hogy a beszélő nem tudott esetlegesen különböző – fontos – információkat a 
főszereplőről? 

- milyen kérdések merültek még fel benne a hallottakkal kapcsolatban? 
 
Üzenetek 
A hallgatók a film különböző olvasatait hangosítják ki úgy, hogy megfogalmazzák, milyen üzeneteket 
közvetített, vagy közvetíthet a film, milyen problématerületeket érinthet. 5-6 verziót meghallgatunk, majd a 
hallgatók beállnak az elhangzott üzenetek vagy címek mellé aszerint, hogy ki említette a hozzá legközelebb 
állót (Blaskó, Varga, 2011, Kinek a problémája?).  
 
Továbbgondolás az ötletből kiindulva: 
 
Mindenki megfogalmazza, hogy számára milyen üzenetet hordozott a film (vagy akár egy szereplő, vagy 
egy – egyébként apró – jelenet, történés). Az üzeneteket szövegszerűen kell megfogalmazni, (pl. rövid, 
zanzásított formában pl. „jelmondatként” vagy akár egy versidézetet kereshetnek hozzá a hallgatók). Ezeket 
papírcsíkokra írják és a terem falaira, vagy a padlón elszórtan elhelyezik. Ezt követően mindenki beáll 
amellé az idézet, üzenet mellé, ami a sajátján kívül a leginkább személyesen megérinti.  
Ha a légkör megengedi, akkor mindenki elmondhatja röviden, vagy szemléltetheti egy történettel, hogy miért 
az adott üzenethez állt.  
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TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek - gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Veszélyes kölykök (Dangerous Minds, 1995)   T 

 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 

A leírás gazdája Lénárd Sándor 

 

Tartalom  

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

vágott változat (több jelenet)  

Kulcsszavak személyészlelés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 hogyan változik a vélemény a diákról, a csoportról információk birtokában 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kepes András: Apropó  T 

 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 
- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 

A leírás gazdája Lénárd Sándor 

 

Tartalom  

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

Kandi kamerás jelenet 01.57’-04.30’  

Kulcsszavak előítélet 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Hogyan működik a mindennapokban az előfeltevés 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

Barna és kék szemű kísérlet  04.30’-10.00’  

Kulcsszavak előítélet, kategorizáció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A kategorizálás hatása,  az osztályba sorolás hatása az iskolában 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Az osztály (12) 
színes, feliratos, francia filmdráma, 128 perc, 2008  
rendező:  
Laurent Cantet 
•  
szereplők:  
François Bégaudeau, Nassim  
Amrabt, Laura Baquela, Cherif Bounaïdja Rachedi, 
Juliette Demaille 
 

T 

 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 

A leírás gazdája Vintze Beatrix 

 

Tartalom François egy olyan iskolában osztályfőnök, ahol 
szinte minden diák különféle  
nemzetiségű és hátrányos helyzetű családból 
jött. A nehéz helyzet ellenére a tanárokat a 
legjobb szándék, a kitartás és a tolerancia 
jellemzi. Minden  
erejükkel azon dolgoznak, hogy bátorítsák a 
diákokat és a lehető legjobb oktatást nyújtsák 
nekik. Ennek ellenére a különböző kultúrák és 
temperamentumok gyakran szítanak konfliktust 
az osztályban. A diákok miközben sokszor 
szórakoztatóak és inspirálják a tanári munkát, 
magatartásukkal a legelszántabb tanár kedvét is 
elvehetik az együttműködő munkától.  
 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak hátrányos helyzet, esélyegyenlőség, nevelési 
módszerek, közösség, közösségfejlesztés, 
multikulturalitás, konfliktus, oktatási módszer, 
pedagóguskép, gyermekkép, serdülőkor, 
szubkultúra, érték, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A tanulói sajátosságok és tanári viselkedés. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Ingmar Bergman: Fanny és Alexander. (1982)  T 

 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 

A leírás gazdája Vintze Beatrix 

 
 
 

Tartalom  

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

(Pl. karácsony, húsvét) 
 

 

Kulcsszavak gyermekkép, gyermekvilág, szerepek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Gyermekkép: a polgári család, női szerepek, gyermekvilág 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Parfüm: Egy gyilkos története. (P. Süskind regénye 
alapján, 2006) 
 

T 

 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 
 

A leírás gazdája Vintze Beatrix 

 

Tartalom  

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak gyermekkép 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Gyermekkép: a főhős születése a halpiacon (gyermek kitevés) 

 Film hiányában a regényből e részlet felolvasása is elég hatásos. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Szász János: A nagy füzet. (2014) T 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 

A leírás gazdája Vincze Beatrix 

 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak gyermekkép 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Gyermekkép: háború és a gyermeki túlélés 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Móricz: Árvácska. (1976) T 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 

A leírás gazdája Vintze Beatrix 

 

Tartalom  

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak gyermekkép, árva gyermek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Gyermekkép: paraszti világ, árva gyermek. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A diadal c. film (2006) T 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 

Tartalom  

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak hátrányos helyzet,multikulturalizmus, tanári 
attitűd, pedagógus személyiség, egyéni 
sajátosságok 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Hátrányos helyzetű gyerekek - egyéni sajátosságok, multikulturalizmus,  

 gyermek-megfigyelés “gyakorlása” a film gyermekszereplőin keresztül,  

 tanári attitűd, nevelési módszerek 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Belvárosi Tanoda (1996) A Duna TV sorozatából 
 

T 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 
Seresné Busi Etelka 

 

Tartalom  

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak alternatív iskola, adaptivitás, szerződés, 
pedagóguskép, személyiség, iskolatörténet, 
környezet, tanoda 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Alternatív iskolák alakulása a kezdetektől napjainkig. 

 Melyek azok az elemek, amelyeket a legfontosabbaknak, leginkább előre vivőeknek tartanak? 

 Ha megfogalmazódnak bennük kérdések, dilemmák a látottakkal kapcsolatban, akkor melyek 
ezek? 

 Milyen szerepeket töltenek be a videókon látható pedagógusok? 

 Saját iskoláikban voltak-e valamilyen szempontból sajátosnak mondható nevelési-oktatási 
módszerek? 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Waldorf Iskola (2010)  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak alternatív iskola,  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Módszerek megfigyelése, az egyes módszerek működési módjai 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Csenyétei Iskola  T 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak összevont osztály, alapítványi iskola, hátrányos 
helyzet 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A megszólaló pedagógusok megfogalmazásai milyen gyermekképet, iskolaképet rajzolnak ki? 

 Mely alapelveket tartják a legfontosabbaknak a pedagógusok, hogyan lehetne megfogalmazni 
ezeket? 

 Fogalmazzanak meg 5 kérdést, amelyeket - ha riporterek lennének-, még megkérdeznének az 
adott iskolákban 
  - a gyerekektől 
- a szülőktől 
-  a pedagógusoktól 
  - az igazgatótól. 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Rogers Iskola (Duna TV sorozatából) T 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak alternatív iskola, egyéni szükségletek, szülő-
tanár kapcsolat 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A megszólaló pedagógusok megfogalmazásai milyen gyermekképet, iskolaképet rajzolnak ki? 

 Mely alapelveket tartják a legfontosabbaknak a pedagógusok, hogyan lehetne megfogalmazni 
ezeket? 

 Fogalmazzanak meg 5 kérdést, amelyeket - ha riporterek lennének- még megkérdeznének az 
adott iskolákban 
  - a gyerekektől 
- a szülőktől 
- a pedagógusoktól 
- az igazgatótól. 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kontyfa utcai Általános Iskola (Duna TV sorozatából  

 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 

Tartalom  

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak rejtett tanterv, értékek, gyermekkép, iskolakép, 
pedagógiai program 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Milyen rejtett tantervi hatásokat tudnak azonosítani az egyes tevékenységek, illetve a videóban 
látott kommunikációs aktusok alapján? 

 Milyen értékek preferenciája derül ki az iskoláról a film alapján? 

 Milyen gyermekképet (vagy milyen gyermekképeket) közvetít a videón keresztül az iskola? 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Burattino (Duna TV sorozata)  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak hátrányos helyzet, sajátos nevelési igény, 
esetmegbeszélés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Az iskola, az iskola pedagógusai által “vallott” gyermekkép: miből látjuk, érzékeljük ezt? 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kincskereső Iskola- Winkler Márta https://www.youtube.com/watch?v=cdFxHrXyEb0 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak alternativitás, alternatív pedagógia, pedagógus 
személyiség 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A pedagógus gyermekképének iskolateremtő ereje. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Nulladik óra (Breakfast Club)  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 
 
 

A leírás gazdája Czető Krisztina 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak megismerés, személyészlelés, kategóriák, 
előítélet, család - iskola kapcsolata 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a fiatalok megismerése:  
● a személyészlelés torzításai, a pedagógus előítéletessége 
● kategóriák a megfigyelésben 
● család-iskola háttér 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Módszerek (Kati - néni - tojásgyúrás)  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 

- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

 
 
 

A leírás gazdája Czető Krisztina 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak pedagógusszerep, közösség, 
gyermekmegfigyelés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 a közösség alakításában a pedagógus szerepe 

 egy gyermek megfigyelése (megfigyelési gyakorlat) 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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TANO-103 személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája előadás 

 
 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Harlow drótanya-szőranya  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-103 Személyiségfejlődés és szocializáció 
pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Bernáth László, Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom 
 

Harlow: drótanya-szőranya alapkísérlet, ill. 
szeparáltan nevelkedő majmok 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

Harlow drótanya-szőranya 
szeparáltan nevelkedő majmok 

 

Kulcsszavak szőranya, kötődés, ragaszkodás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

Az anya hiányának jelentősége, a ragaszkodás-kötődés rendszer kialakulása  
- a rhesus nem explorál, csak ha van legalább szőranya 
- ha megijed a majom, akkor a szőranyához menekül 
- anya nélküli majom, aki sem testileg sem szellemileg nem a korának megfelelő fejlettségű 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Genie  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-103 Személyiségfejlődés és szocializáció 
pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Bernáth László 

 
 
 

Tartalom kislány, akit deprimált környezetben neveltek, 
így sem a mozgása sem a a beszéde nem 
fejlődött és már nem is fejleszthető 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak deprimált 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Baillargeon kísérlete  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-103 Személyiségfejlődés és szocializáció 
pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Bernáth László 

 
 
 

Tartalom A baba nem hiszi el, hogy a testek áthatolhatnak 
egymáson - kognitív képességek 
csecsemőkorban 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak csecsemők kognitív képességei 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

"Miből lesz a cserebogár?" sorozat T 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-103 Személyiségfejlődés és szocializáció 
pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Bernáth László, Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

saját vágások  

Kulcsszavak kötődési stílusok 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Kötődési típusok - biztonságos és bizonytalan, elkerülő 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Embergyerek c. sorozat T 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-103 Személyiségfejlődés és szocializáció 
pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak kötődési stílusok, szeparációs szorongás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 a kötődés következtében megjelenő szeparációs szorongás bemutatása 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Az én babám sorozat - Az én c. rész T 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-103 Személyiségfejlődés és szocializáció 
pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi KAtalin  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak énfejlődés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Az én fejlődése az élet első három évében 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Gyerekszoba, Az én babám, Embergyerek 
oktatósorozatok 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-103 Személyiségfejlődés és szocializáció 
pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

vágott részek  

Kulcsszavak gondolkodás fejlődése 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A gondolkodás fejlődése óvodáskortól iskoláskorig 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Gyerekszoba c. sorozat  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-103 Személyiségfejlődés és szocializáció 
pszichológiája előadás 
 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak nem 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 a nemek fejlődése 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLE
T NEVE 

Elérhetősége 

Marshmallow test  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc4EF3ijVJ8&list=RDYo4WF3cSd9Q&index=2 
/ 
https://www.youtube.com/watch?v=x3S0xS2hdi4&index=3&list=RDYo4WF3cSd9
Q / 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-103 Személyiségfejlődés és szocializáció 
pszichológiája előadás 
 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin, Kő Natasa 

 
 
 

Tartalom A késleltetés képességének kialakulása: a 
késleltetés életkori alakulása, a késleltetési 
időtartam áthidalását segítő tevékenységek, 
érzelmi megküzdés. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak megküzdés, késleltetés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A kialakulás folyamata, az azt befolyásoló tényezők,  

 a megküzdés lehetőségei 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Személyiségtípusok - Hippokratész-Galénosz 
vérmérséklet-tana 

https://www.youtube.com/watch?v=k7mEh53rTc0 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-103 Személyiségfejlődés és szocializáció 
pszichológiája előadás 
 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom humorosan az adott témáról 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 személyiséglélektan, típustan szemléltetése 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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TANO-104 A személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája szeminárium 

 
 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Embergyerek c. sorozat (kötődés)  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-104 A személyiségfejlődés és 
szocializáció pszichológiája szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Füzi Virág, Solymosi KAtalin  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak kötődési stílusok 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Lakótársat keresünk trilógia (Lakótársat keresünk, Még 
mindig lakótársat keresünk, Már megint lakótársat 
keresünk) 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-104 A személyiségfejlődés és 

szocializáció pszichológiája szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Füzi Virág 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak fiatal felnőttkor, felnőttkor, életközépi válság 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A krízisek jellemzői 

 Krízisek és megoldásaik 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A pszichológia ösvényein Érés és öregedés  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-104 A személyiségfejlődés és 
szocializáció pszichológiája szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak érés, öregedés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 az érés folyamatának sajátosságai 

 krízisek jellemzői 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

  

http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=69401
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=69401
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=69401
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=69401
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=69401
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

kamaszkor  https://www.youtube.com/watch?v=LwgHtUoWfgI 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-104 A személyiségfejlődés és 
szocializáció pszichológiája szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Füzi Virág 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak pubertás, serdülőkori változások, leválás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A kamaszkor problémái, kérdései, változásai 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Dr. Vekerdy Tamás: Kamaszok, ma https://www.youtube.com/watch?v=sLskCOFkwm8 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-104 A személyiségfejlődés és 
szocializáció pszichológiája szeminárium 
 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak krízis, kamaszkor 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 aktuális kérdések 

 krízis  

 változások 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Sráckor (12) 
színes, feliratos, amerikai filmdráma, 166 perc, 2013 
rendező:  
Richard Linklater  
szereplők: 
Ellar Coltrane, Patricia  
Arquette, Ethan Hawke, Nick Krause, Sam Dillon, Tom 
McTigue 
 

Budapest Film 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-104 A személyiségfejlődés és 
szocializáció pszichológiája szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Füzi Virág 

 
 
 

Tartalom A film a 6 éves Masont követi az ember életének 
legradikálisabban változó évtizedén át a családi 
költözések, viták, házassági kudarcok, újra 
házasodások, új iskolák, első szerelmek, 
elvesztett szerelmek, jó időszakok, ijesztő 
időszakok, és a szívfájdalom és rácsodálkozás 
állandóan lüktető keveredésének ismerős 
kavargásán keresztül 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak krízis, fejlődés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 fejlődés és életkori változások,  

 életesemények 6-18 éves kor között egy fiú életében 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Társadalmi és társas viszonyok tantárgyblokk 
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TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia előadás 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kepes András:  Apropó – Az ember  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia 

előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak kooperatív módszer, előítélet, konformizmus, 
deinvidualizáció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 a szociálpszichológia alapjelenségienk megértésére: 

 az előítéletek kialakulásától a kooperatív módszer előítélet-csökkentő hatásáig, 

 a konformizmus jelenségétől a behódolásig, 

 a szerephelyzet hatalmától a deindividualizációig 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

The bystander effect (A “kívülálló-effektus) https://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup0ac 
/  
https://www.youtube.com/watch?v=vB_L8rGMiZ4 
/  
https://www.youtube.com/watch?v=SGPjUyVtTQw 
/ 
https://www.youtube.com/watch?v=2Sbduk0Mbnc  
(ez magyar feliratos) 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia 

előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 
Ágoston Csilla 

 
 
 

Tartalom Kívülálló hatás - miért nem segítünk 
embertársainknak? A társas észlelés és 
kategorizáció hatása a (proszociális) 
viselkedésre  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak kategorizáció, előítélet, társas észlelés, 
altruizmus 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A pszichológia ösvényein - A körülmények hatalma c. 
rész 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia 

előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom több társas alapjelenség (börtönös kísérelt, 
Milgram áramütéses kísérlete, a kontextus 
szerepe, a szerepelvárás hatása a percepcióra) 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak behódolás, meggyőzés, szerep 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Asch vonalhossz-becslés kísérlete 
Asch Conformity Experiment  
The Asch Experiment  
Asch Conformity Experiment 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA  
https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8 / 
https://www.youtube.com/watch?v=NyDDyT1lDhA 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia 

előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom Konformitás - Asch vonalhossz-becslés kísérlete 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak meggyőzés, konformitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Észlelési vakság, szelektív figyelem 
selective attention test  
Test Your Awareness: Do The Test  
The Monkey Business Illusion  
AP Psychology Awareness Test: Who Cheated?  

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo  
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4  
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY  
https://www.youtube.com/watch?v=7X5WwhNj4yI  
 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia 

előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom A társas észlelés, az információfeldolgozás 
korlátai, torzításai 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak észlelési vakság, társas észlelés, szociális 
megismerés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Italia VS Germania di Bruno Bozzetto  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ku-ozIjHO7s 
 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia 

előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak nemzet sztereotípiák, sztereotípia 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 a sztereotípiák sajátosságainak illusztrálására 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Female and male  
 

https://www.youtube.com/watch?v=evjJWBcphQk 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia 

előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak nemi sztereotípiák, sztereotípia 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 a sztereotípiák sajátosságainak illusztrálására 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Always #LikeAGirl https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia 

előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak nemi sztereotípiák, sztereotípia 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a sztereotípiák sajátosságainak illusztrálására 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

The Barbie Doll Test  
 
Doll Test 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia 

előadás 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak előítéletek, identitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 előítéletek, identitás - feketebőrű gyerekek babaválasztása 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=YOHbtM9463c
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM


TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

53 

TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia szeminárium 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

THE BULLYING EXPERIMENT!  https://www.youtube.com/watch?v=EisZTB4ZQxY 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia 
szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak bántalmazás, bullying 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Ben X  
 

https://www.youtube.com/watch?v=MUoQ012e2uU 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia 
szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

Bántalmazásos jelenetek: 
a téren 39.05-44.20, 
 
az osztályban: 16.28-18.42 
 

 

Kulcsszavak bántalmazás, csoporthatások, szerepek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Agymenők: 5. évad 11. rész  http://indavideo.hu/video/Agymenok_-
_5_evad_11_resz_magyar_szinkron 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia 
szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Ágoston Csilla 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

(4.23-6.14)  

Kulcsszavak a bullying formái, a bullying szereplői 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 problémafelvetés: a bully mennyire van tudatában annak, hogy agresszíven cselekszik? 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A tanítás mint kommunikáció (Révész lánya c. Weöres 
vers négy változatban) oktatófilm 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia 
szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak tanári kommunikáció, énkép, légkör, 
tranzakcióanalízis 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 a kapcsolat ereje,  

 a tanári kommunikáció hatása a rövid- és hosszútávú teljesítményre,  

 a tanári kommunikáció hatása a légkörre, az énképre és önértékelésre. 

 pozíciók (tranzakcióanalízis) kifejezése 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kölykök a 402-es tanteremből. 2. évad 26. rész  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia 
szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom új lány érkezése az osztályba 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak csoportdinamika 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A pszichológia ösvényein, Egészség, elme és 
viselkedés,  
A pszichológia ösvényein, Az én fogalma 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia 
szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak egészségesség, az én 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

  

http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=74736
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=74736
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=74736
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=74736
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=74736
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=74736
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=74736
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72937
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72937
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72937
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72937
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72937
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A hullám c. film  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia 
szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Ágoston Csilla 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

(10.35-17.48)  

Kulcsszavak tanár-diák kommunikáció, vezetési stílus 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 a tanár-diák kommunikáció alakulása a vezetési stílus megváltozásával 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Az osztály c. filmből részletek  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia 
szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A símaszk alatt c. rövidfilm https://www.youtube.com/watch?v=Y-
kGGarG48M 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia 
szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Ágoston Csilla 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak sztereotípiák, előítéletek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Ütközések c. film  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia 
szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Ágoston Csilla 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak sztereotípiák, előítéletek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Tizenkét dühös ember c. film  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-107 Szociál- és egészségpszichológia 
szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Füzi Virág 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak csoportfolyamatok, csoportalakulás, szerepek, 
csoportnorma, csoportdöntés, konformitás, 
véleményformálás, csoportnyomás, ellenállás, 
előítéletek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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TANO-208 Nevelés és oktatás a változó társadalomban 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Laurent Cantet: Az osztály (2008)  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-208 Nevelés és oktatás a változó 
társadalomban 

 
 
 

A leírás gazdája Baska Gabriella 

 
 
 

Tartalom Multikulturalitás, mindenki iskolája, mindenki 
társadalma a mai francia valóságban; tanári 
szerep 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak Multikulturalitás, mindenki iskolája, tanári szerep 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

  

http://www.port.hu/laurent_cantet/pls/pe/person.person?i_pers_id=1819&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=1
http://www.port.hu/laurent_cantet/pls/pe/person.person?i_pers_id=1819&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=1
http://www.port.hu/laurent_cantet/pls/pe/person.person?i_pers_id=1819&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=1
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Belvárosi Tanoda  https://www.youtube.com/watch?v=iYy9IVp6u88 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-208 Nevelés és oktatás a változó 

társadalomban 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom A Belvárosi Tanoda alapfilozófiája szerint segítő 
iskola: feladata, hogy a hozzá forduló, 
középiskolából kimaradt, súlyos problémákkal 
küszködő, kallódó fiatalok számára az 
életproblémáinak megoldásához, a középiskola 
elvégzéséhez és az érettségi vizsga letételéhez 
segítséget nyújtson. 
A Tanodára jellemző személyközpontú szemlélet 
lényege, hogy a segítő pedagógia módszerével a 
fiatalok teljes személyére, személyiségére 
fókuszál, egyszerre próbálja a pszichés 
állapotukat javítani, az általa okozott gondokat 
kezelni, s a háttérben meghúzódó egyedi 
problémákat feltárni, azok megoldásában a fiatalt 
támogatni. 
A film ebből a folyamatból ad ízelítőt, felvillantva 
annak nevelésfilozófiai hátterét és bemutatva az 
alkalmazott módszereket. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak deviancia, szubkultúra, második esély iskolája 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

Megbeszélés 

 Melyek azok a nevelési, oktatási módszerek, amelyek eredményesek a hagyományos 
közoktatásból kihullott fiatalok számára?  

 Miben más, mint egy hagyományos középiskola? 

 A frontális megbeszélést követhet kiscsoportos gondolattérkép készítése is. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Gyermekek háza https://www.youtube.com/watch?v=RI3cuKkovJY 
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Tantárgy neve TANO-208 Nevelés és oktatás a változó 

társadalomban 

 
 
 

A leírás gazdája Seres-Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak mindenki iskolája 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Soroljanak fel 3-3 szempontot, amelyek miatt “mindenki iskolájának” hívhatjuk a látott iskolát! 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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TANO-209 Mindenki társadalma - Mindenki Iskolája 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Cantet: Entre Les Murs (Az osztály)  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 
Iskolája 

 

 
 
 

A leírás gazdája Mészáros Gyuri 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak multikulturalitás, tolerancia, empátia, 
konfliktuskezelés, fegyelmezés, konfliktus, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Tanári attitűdök a sokféle tanulóval szemben. 

 A multikulturális osztályterem sajátosságai és a tanári reakciók.  

 Adaptív és nem adaptív tanulói viselkedésminták: miért azok és nem azok, a kontextus szerepe.  

 Adaptív és nem adaptív tanári pedagógiai mintázatok: miért azok, miért nem azok?  

 Iskola fegyelem, fegyelmezés buktatói.  

 Konfliktusok és tanári konfliktusmegoldási stratégiák. 
 

Az idegen (más) környezetben játszódó filmek segítenek a magyarországi roma integrációval kapcsolatos 
problémákat, kérdéseket, kételyeket egy “más szemüvegen keresztül” láttatni 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A Kontyfa utcai Általános Iskola  a Duna TV 
sorozatában 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 
Iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Seres-Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak mindenki iskolája, pedagógiai program 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A „mindenki iskolája” (Booth és Ainscow) szempontjai közül melyeknek a teljesülését lehetett a 
videó alapján felfedezni az iskolában? 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Belvárosi Tanoda, a Duna TV sorozatában + 
Egymást passzírozzuk (0- kb. 36..percig) 

https://www.youtube.com/watch?v=iYy9IVp6u88 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 
Iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Seres-Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak adaptivitás, Belvárosi Tanoda, szerződés, 
pedagógiai program, konfliktus 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Melyek azok az elemek, módszerek stb., amelyeket a legfontosabbaknak, legadaptívabbaknak, 
leginkább előre vivőeknek tartanak a látott videókból? 

 Mit gondolnak, a filmben látható sajátos megoldások hogyan építhetőek be bármely más iskola 
működésébe? 

 Melyek azok a módszerek, amelyek a mindenki iskolája koncepcióját bárhol máshol is 
erősítenék? 

 A pedagógiai program és a látottak összevetése. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Csenyétei Iskola, Rogers Iskola, A Duna TV 
sorozatában 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 
Iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Seres-Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak Csenyéte, Rogers, pedagógiai program, 
adaptivitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Melyik az a 4-4 momentum, amit a leginkább kiemelnének az iskolák kapcsán? 

 Milyen kritériumok mentén gondolkodnak a filmekben a szülők az iskoláról, a pedagógusokról? 

 Milyen szempontok állnak a szülők választása, illetve attitűdjei mögött? 

 Miben nyilvánul meg a szülők iskoláról való gondolkodásának sokfélesége? 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A Hejőkeresztúri modell https://www.youtube.com/watch?v=tnnbJ8dyHMA 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 
Iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Seres-Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak módszerek, pedagógus attitűdök 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

  

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

1 KIP Matematika 3 https://www.youtube.com/watch?v=rB94zf4VFxw 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 
Iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Seres-Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak módszerek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

  

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A diadal (The Ron Clark Story): színes, amerikai-
kanadai életrajzi dráma, 86 perc, 2006 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 
iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Szabó Zoltán András 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak multikulturális nevelés, pedagógus szerep, 
közösségfejlesztés, iskolai siker, iskolai 
sikertelenség 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 1) A multikulturális nevelés gyakorlata  

 2) A pedagógus nevelői szerepe -- a nevelés eszközei és határai  

 3) Közösségfejlesztés az iskolában és az iskolán kívül  

 4) A tanulók iskolai sikerességének és sikertelenségének okai és következményi Feldolgozás 
módszere: otthoni megtekintés, majd a kapcsolódó témakörök mentén megbeszélés, vita a 
kurzuson (esetlegesen releváns részletek újbóli levetítésével) 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Nulladik óra (The Breakfast Club): színes, amerikai 
vígjáték, 93 perc, 1985 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Szabó Zoltán András 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 1) Értékek, értékpluralizmus az oktatásban  

 2) Norma, szabály, fegyelem az iskolai közegben  
Feldolgozás módszere: otthoni megtekintés, majd a kapcsolódó témakörök mentén megbeszélés, vita 
a kurzuson (esetlegesen releváns részletek újbóli levetítésével) 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Saját szavak (Freedom Writers): színes, amerikai 
filmdráma, 123 perc, 2007 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Szabó Zoltán András 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 1) A tanulók iskolai sikerességének és sikertelenségének okai és következményi  

 2) Együttnevelés -- egyéni bánásmód  
 
Feldolgozás módszere: otthoni megtekintés, majd a kapcsolódó témakörök mentén megbeszélés, 
vita a kurzuson (esetlegesen releváns részletek újbóli levetítésével) 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Francois Truffaut: Négyszáz csapás (1959)  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Baska Gabriella 

 
 
 

Tartalom Fiatalkorú bűnözés, elhanyagoló család, 
javítóintézet témakörben 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak Fiatalkorú bűnözés, elhanyagoló család, 
javítóintézet 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

  

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Dennis Gansel: A hullám (2008)  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Baska Gabriella, Vincze Beatrix 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

Jól használható jelenet: pl. a feladatválasztás, a téma 
kommunikálása, az órai találkozások, egyenként a 
diákok öntevékeny akció, a tanári magánéletbe 
“betolakodó” diák, az uszodai-jelenet 

 

Kulcsszavak Tanári szerep, tanári felelősség, osztályfőnök, 
tanulói szerepek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 nevelés vagy manipuláció 

 a tanár felelőssége és szabadsága 

 az osztályfőnök szerepe 

 a módszer és a tanári manipuláció 

 az osztály a társadalom tükre 

 a tanulói szerepek, reakciók elemzése 

 kreatív forgatókönyvírás (más befejezések) 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Waldorf Iskola https://www.youtube.com/watch?v=-3_KDLWKE-
U 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom A Waldorf pedagógia abból a felfogásból indul ki, 
hogy az ifjú embert nem az állam, a társadalom 
vagy egy meghatározott szakma szükségletei, 
hanem a saját individuális képességei és 
fejlődési lehetőségei, életkoronként változó testi, 
lelki és szellemi szükségletei szerint kell nevelni. 
A film e felfogás és az ebből következő nevelési-
tanítási gyakorlat reprezentatív bemutatására 
vállalkozik, számba véve és sorra bemutatva 
mindazon eltéréseket, jellemző sajátosságokat, 
melyek leginkább jellemzik ezt az általánostól 
eltérő iskolai gyakorlatot. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak tanár-diák kapcsolat, tananyagstruktúra, 
infrastruktúra, oktatási módszerek, oktatási 
eszközök 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A film megtekintése előtt mindenki külön-külön megfigyelési szempontokat kap: pl. tanár-diák 
kapcsolat, tananyagstruktúra, infrastruktúra, oktatási módszerek, oktatási eszközök stb.,  a 
megbeszélés strukturáltan, a megfigyelési szempontok mentén zajlik. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Waldorf módszerrel a roma gyerekekért https://www.youtube.com/watch?v=bOgUQM-
kbEM 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom A videó Esti Nóra munkásságát mutatja be 
Bódvalenkén. Nóra nehéz körülmények között 
foglalkozik a gyerekekkel, a Waldorf pedagógia 
alkalmazásával. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

13.20  

Kulcsszavak Waldorf-pedagógia, roma gyerekek nevelése 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Melyek a roma gyerekek nehézségei iskolában?  

 Miért jó a Waldorf-pedagógia számukra? 

 Megbeszélés után táblázat készítése: nehézség - megoldás 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Te cigány vagy? A diploma nem fehérít   https://www.youtube.com/watch?v=8GCl5nqb7xQ 
 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

26:29 perc  

Kulcsszavak diszrimináció, előítélet, roma gyerekek nevelése, 
esélyegyenlőség 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Esélyegyenlőség, diszkrimináció, előítélet fogalmak kerülnek elő. 

 Gyűjtsük össze a film alapján: Milyen feltételei, nehézségei vannak a romák pályakezdésének? 

 VITA: pozitív diszkrimináció, kifejezetten roma oktatási vagy foglalkoztatási programok 
létjogosultságáról. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Hejőkeresztúri modell https://www.youtube.com/watch?v=tnnbJ8dyHMA 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom Jó gyakorlatként mutathatjuk be, roma és nem 
roma általános iskolás korú gyerekek 
eredményes együtt-tanítását. Elsősorban 
kooperatív technika sikeres alkalmazására 
látunk példát. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

25.30  

Kulcsszavak kooperativitás, hátrányos helyzet 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Milyen témák jönnek elő? 

 Mit jelent a kooperatív technika? 

 Mi a tanár szerepe? 

 Milyen feladatot kapnak külön-külön a gyerekek? 

 Miért jó így feldolgozni a tananyagot? 

 Miben segíti ez a módszer a hátrányos helyzetű gyerekeket stb.? 
 
Megbeszélést követően: minden csoport saját tervet készít egy tananyag kooperatív technikával való 
feldolgozására. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Montessori https://www.youtube.com/watch?v=09Y-huCMjIc 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom Montessori tevékenységrendszer elemeit 
követhetjük végig egy 4 éves kisfiú (Jackey) egy 
napjában. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

5.03  

Kulcsszavak Montessori,  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

Mivel a film felgyorsított, így 2-3-szor is érdemes végignézni.  
Jegyzet készítése: mi mindent csinál egy nap a Jackey.  
Ebből emeljük ki:  

 Melyek azok a tevékenységek, amelyek speciálisan Montessori-tevékenységek;  

 Milyen Montessori-eszközökkel találkozhatunk a filmben.  

 Mi az, amit egy ennyi idős gyerek nem csinál egy hagyományos óvodában (ld. írás, olvasás) 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Evelyn és a Gyermekek Háza https://www.youtube.com/watch?v=cEs4iKy5GIU 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

14.59  

Kulcsszavak egyéni bánásmód, adaptivitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Mit jelent az egyéni bánásmód a mindennapokban? 

 Gyűjtsük össze, milyen lehetőségeket kap Evelyn az iskolától!   

 Milyen kompetenciákra tesz szert, amelyek az életben való boldogulását segíti? 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Gyermekek Háza https://www.youtube.com/watch?v=zg5gIgrNVzY 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit, Pirka Veronika 

 
 
 

Tartalom Jó gyakorlat: Mit jelent az inklúzó a 
mindennapokban? 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak sajátos nevelési igény, integráció, inkluzív 
nevelés, módszerek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Gyűjtsék össze az integráció feltételeit (tárgyi, személyi), módszereit. 

 Készítsenek táblázatot kis csoportokban: lehetőségek – veszélyek összegyűjtése az SNI-s 
gyerekek, a nem SNI-s gyerekek (többség) és a tanár szempontjából. 

 Értékek megjelenése a pedagógiai folyamatban 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Ahogy te akarod – Igazgyöngy Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

https://www.youtube.com/watch?v=M-s7SrYsxk4 
 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom Berettyóújfalun és körzetében végzett 
hátránykompenzáló és tehetséggondozó 
pedagógiai (és az ezen túlmutató szociális) 
tevékenységét mutatja be a film. A vidék egyike 
az ország leghátrányosabb térségeinek. A 
mélyszegénységben élő, többségében cigány 
gyerekek iskolai és azon kívül zajló életébe 
kapunk bepillantást. Ízelítőt kapunk abból, hogy 
ezek a gyerekek mindennapi nehézségeik 
ellenére hogyan is érhetnek el sikereket az 
alternatív pedagógiai módszereket is alkalmazó 
hátránykompenzáló művészeti nevelés 
eredményeként 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

67 p.  

Kulcsszavak művészeti nevelés, hátránykompenzáció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Hátránykompenzáció összetett dolog és nem csak az iskolai munkára terjed ki. Gyűjtsék össze, 
miben nyilvánul meg ez az Alapítvány működésében! 

 Érveljenek a művészeti nevelés hátránykompenzáló hatás-rendszere mellett, emeljék ki 
legfontosabb elemeit! 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Témahét a Közgazdasági Politechnikumban https://www.youtube.com/watch?v=zEXthM8GlZ4 
 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom A film a modern pedagógiában alkalmazott 
tanulásszervezési módszerek közül elsősorban 
a témahét bemutatására koncentrál, de amellett 
fel-felvillannak más alkalmazott módszerek is, és 
egy kis ízelítőt kapunk a szülőkkel való 
együttműködés újszerű gyakorlatából is. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

58.40 p.  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Megfigyelési szempont: milyen témák jönnek elő, milyen módszerekkel dolgozzák fel, mi a tanár 
szerepe, miért jó projektben dolgozni stb. 

 Megbeszélést követően: minden csoport saját projekttervet készít. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Integrált nevelés a Miskolci József úti Óvodában https://www.youtube.com/watch?v=Qs5Mqc_t-ko 
 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom Integráció/inklúzió megvalósulása 
hétköznapokban óvodai környezetben 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

109 p.  

Kulcsszavak sajátos nevelési igény, integráció, inklúzió 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

A teljes film nagyon hosszú, viszont érdemes belenézni különböző foglalkozásokba, hogyan történik 
az SNI-s gyerekek kiscsoportos fejlesztése, ill. teljes csoportos frontális foglalkozás. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Gyermekek Háza - Kapcsolatok https://www.youtube.com/watch?v=zg5gIgrNVzY 
 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rapos Nóra 

 
 
 

Tartalom Kicsit tájékozódni lehet arról, hogy mit jelent a 
pedagógiai koncepció és annak megvalósulása 
gyakorlatban. 
Projekt és működése alsóban és felsőben 
Integráció 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak integráció, projekt 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 nagyon hosszú, de ki lehet választani az integrációra és a projektre fókuszáló részeket is 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Palánta Általános Iskola   

https://www.youtube.com/watch?v=eZP-uFirslg 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rapos Nóra 

 
 
 

Tartalom Kicsit tájékozódni lehet arról, hogy mit jelent a 
pedagógiai koncepció és annak megvalósulása 
gyakorlatban. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

8.45  

Kulcsszavak project, egyéni bánásmód, tanári együttműködés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 ez ugyan súrolja a tanulás támogatás órát, de a koncepció szerepe nagyon fontos 

 projekt - alsó, felső 

 Tantárgyi integráció - természetismeret, kutatáson alapuló tanulás 

 Van benne szülői választás indoka és a tanulók is megszólalnak 

 Egyéni bánásmód és támogatásuk 

 Együttműködés tanárok közt 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Palánta Általános Iskola - Hívogató https://www.youtube.com/watch?v=goGEaa-AJTI 
 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rapos Nóra 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak pedagógiai program, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 PP megimsmertetésének lehetőségei 

 Szűlők és iskola kapcsolata 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Polgári Átalakulás Kora   http://www.egymi.hu/kiskoros/videotar 
 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Rapos Nóra 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

26 p.  

Kulcsszavak projekt, integráció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Projekt - általános és középiskola 

 EGYMI 

 Társadalmi integráció egy speciális iskolában 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Integráció és iskola A leírás gazdájánál 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Pirka Veronika 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak pedagógus szerepek, motiváció, kapcsolatok, 
érték 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 feldolgozási idő: kb. 1 óra részletekben 

 feldolgozás szempontjai: pedagógus szerepe, jó gyakorlatok, 

 pedagógus-gyermek kapcsolata, gyermek-gyermek kapcsolat, értékek a pedagógiai folyamatban, 
differenciálás, közösségfejlesztés- 

 együttnevelés, 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Lépések egymás felé 1-2. rész, TÁMOP- 3.3.1-1-09/1.-
2010-0002 EU-projekt filmje, 2012 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Vincze Beatrix 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak integráció, módszerek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

● roma integráció 

● különböző IPR-programok, módszerek, gyakorlatok 

● világi, egyházi kezdeményezések 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A vadászat, Thomas Vintenberg rendezte, dán 
filmdráma, 2012 
 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Vincze Beatrix 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

Több részlet kiemelhető: a kislány “hazugsága”, a 
óvodavezető által kezdeményezett kihallgatás, 
meghallgatás a kijelölt pszichológus jelenlétében, a 
film záró jelenete 

 

Kulcsszavak előítéletek, felelősség 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

● az előítéletek szerepe, hatása 

● a tanár (óvopedagógus) felelőssége és kiszolgáltatottsága a gyermekekkel kialakított 

viszonyrendszerben 

● az ártatlan gyermeki hazugság hatása 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Osztály vigyázz (High School high, 1996), amerikai 
vígjáték 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Garai Imre 

 
 
 

Tartalom A film egy olyan iskolát mutat be, ahol kizárólag 
az amerikai társadalom alsóbb társadalmi 
csoportjainak tagjai találhatóak meg. A rendező 
egy vígjáték keretei között szemlélteti a 
különböző szocializációs sémákból eredő 
kulturális különbségeket. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak multikulturalizmus, társadalmi különbségek, 

konfliktuskezelés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Napola - A Führer elitcsapata (Napola, Elite für den 
Führer, 2004), német dráma, 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Garai Imre 

 
 
 

Tartalom Egy alsóbb társadalmi csoportból származó fiú 
nyer felvételt egy elitképző bentlakásos iskolába 
1942-ben, szülei akarata ellenére. Az ifúnak 
előbb le kell küzdenie a társadalmi 
különbségekből adódó feszültségeket különböző 
próbatételek nyomán, majd a speciális történeti 
helyzetből adódó lelkiismereti konfliktusával is 
meg kell bírkóznia. A film egyszerre jeleníti meg 
egy internátus belső életét és a felnőtté váláshoz 
kapcsolódó próbatételt, amelyet az említett 
történeti szituációból adódó lelkiismereti 
konfliktus megnehezít. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak társadalmi különbségek, konfliktuskezelés, 

értékválság 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

● internátusok belső élete 

● nevelői, tanári manipuláció 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Mire jó az iskola? https://www.youtube.com/watch?v=1lqaKxr03WY 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Lénárd Sándor 

 
 
 

Tartalom Igazgyöngy Alapítvány működése kapcsán a 
mélyszegénységről szóló rövid film. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak tolerancia, empátia 

 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 soha nem látott élethelyzetek 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Az utolsó padban http://videa.hu/videok/film-animacio/az-utolso-
padban-1.-film-gyerek-hatranyos-
SHsviJGklN1ja4Gx 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Hegedűs Judit 

 
 
 

Tartalom Lakatos Kati, a cigány kislány falujából 
felköltözik Budapestre, s izgatottan várja az első 
napot az iskolában. Mezítláb indul útnak, 
legszebb cigányos szoknyájában. A tanárnő, 
Györgyi néni kedvesen fogadja őt, azonban 
osztálytársai nem akarnak Kati mellé ülni, így a 
lány az utolsó padba kerül. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak előítélet, szegregáció, cigányság 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Lilja4ever – Lukas Moodysson rendezte, svéd-dán 
filmdráma, 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Szűcs Kata  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak diszfunkcionális család, hátrányos helyzet, 
veszélyeztetettség, gyermekvédelem 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 a család hiánya, a család diszfunkciói 

 hátrányos helyzet és veszélyeztetettség 

 gyermek- és fiatalkorúak prostitúciója 

  gyermekvédelem 
 
Szánjunk időt a feldolgozására. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

BenX – Nic Balthazar rendezte, belga-holland 
filmdráma, 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Szűcs Kata  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

Részletek is vetíthetők belőle, de ha egészben 
nézzük, egy egészen érdekes „utazás” résztvevői 
lehetnek a hallgatók. 
 

 

Kulcsszavak egyéni fejlődési utak, sajátos nevelési igény, 
autizmus, integráció,  bántalmazás, 
agressziókezelés, konfliktuskezelés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 egyéni fejlődési utak, sajátosságok 

 sajátos nevelési igény, autizmus 

 integráció 

 kortárs bántalmazás, agresszió- és konfliktuskezelés 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kölykök – Larry Clark rendezte, amerikai filmdráma,  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Szűcs Kata  

 
 
 

Tartalom A film nagyon provokatív, ugyanakkor „égető” 
kérdéseket feszeget, egészben is érdemes 
vetítetni, vagy csak részleteket is. Provokatív 
volta miatt érdemes időt szánni a közös 
feldolgozásra, megbeszélésre 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak szabadidő-pedagógia, diszfunkcionális család, 
agressziókezelés, konfliktuskezelés, prevenció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 kortárs közösségek 

 szabadidő-pedagógia 

 a család hiánya, család diszfunkciói? 

 agresszió- és konfliktuskezelés 

 kábítószer-használat és szexuális egészségnevelés-prevenció 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Tizenhárom – Catherine Hardwicke rendezte, amerikai 
filmdráma, 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Szűcs Kata  

 
 
 

Tartalom Jól reflektál a serdülőkor életfeladataira, és az 
ehhez kapcsolódó veszélyekre. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak életkori sajátosságok, serdülőkor,  kortárs 
közösség,  serdülőkori krízishelyzetek 
 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

·         kortárs közösség 
·         családról való leválás 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kóristák – Christophe Barratier rendezte, francia-
svájci-német zenés vígjáték, 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-209 Mindenki társadalma – Mindenki 

iskolája 

 
 
 

A leírás gazdája Szűcs Kata  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

Előre kiválasztott részleteket lenne érdemes elemezni 
belőle. 
 

 

Kulcsszavak tanári szerepek, tanulási környezet, tanítási 
módszerek,  tanár-diák kapcsolat, 
motiváláció, egyéni sajátosságok, 
tolerancia, empátia 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tanulás- tanítás és fejlődés támogatása tantárgyblokk 
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TANO-110 A tanulás pszichológiája előadás 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Gyerekszoba - A gondolkodó c. rész  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-110 A tanulás pszichológiája előadás 
 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom A gondolkodás fejlődése 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak gondolkodás fejlődése 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A pszichológia ösvényein (A nyelv elsajátítása 
Érzékelés és észlelés Tanulás Emlékezés és felejtés A 
kognitív folyamatok Ítélet és döntéshozatal A motiváció 
és az érzelmek Ébrenlét és alvás A rejtett és a 
megosztott tudat Az intelligencia mérése) 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-110 A tanulás pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

rengeteg részlet felhasználható az egyes kognitív 
folyamatok megmutatására 

 

Kulcsszavak kognitív folyamatok, nyelv ,érzékelés, észlelés, 
tnaulás, emlékezet, felektés, motiváció, 
érzelmek, alvás, intelligencia 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

  

http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=64514
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=64514
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=64514
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=64514
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=64514
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=64514
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71065
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71065
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71065
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71065
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71065
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71065
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71262
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71262
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71493
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71493
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71493
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71493
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71493
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71493
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71696
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71696
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71696
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71696
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71696
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=71696
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65551
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65551
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65551
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65551
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65551
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65551
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65722
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65722
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65722
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65722
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65722
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65722
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65722
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65722
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65722
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65722
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65910
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65910
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65910
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65910
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65910
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=65910
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=72904
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=73109
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=73109
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=73109
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=73109
http://port.hu/a_pszichologia_osvenyein/pls/fi/films.film_page?i_film_id=45454&i_where=1&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_episode_id=73109


TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

107 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Watson Little Albert  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-110 A tanulás pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak generalizáció, érzelmek, kondicionálás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Bandura bobo baba  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-110 A tanulás pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak utánzás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Micimackóból a tigris megjelenése  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-110 A tanulás pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak ADHD 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Test Your Awareness : Whodunnit? http://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA 
 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-110 A tanulás pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak változási vakság 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Az én babám sorozatból a hőlégballonos kísérlet 
 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-110 A tanulás pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak álemlékek kialakítása 
hangulati állapotfüggő memóriához illusztráció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Chaplin Nagyvárosi fények c. filmjéből jelenetek  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-110 A tanulás pszichológiája előadás 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak álemlékek kialakítása 
hangulati állapotfüggő memóriához illusztráció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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TANO-211 A tanulás pszichológiája szeminárium 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Pszichiátriai kórképek c. sorozatból (Spectrum tv-én 
vetítették) az ADHD 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-211 A tanulás pszichológiája szeminárium 
 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A figyelemzavaros hiperaktivitás bemutatása, 
milyen egy ilyen gyerek ill. felnőtt 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak hiperaktivitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Az Apollo 13 c.  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-211 A tanulás pszichológiája szeminárium 
 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

az a rész, amikor a kör alakú szűrőt kell négyzet alakú 
foglalatba helyezni és ehhez csak “szemét” áll 
rendelkezésre.. 

 

Kulcsszavak kreativitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Felkészülés a tanári mesterségre tantárgyblokk 
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TANO-214A tanári mesterség IKT-s alapjai 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Az IKT műhely http://www.sulinet.hu/iktmuhely/  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-214A tanári mesterség IKT-s alapjai 
 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom IKT eszközök tanórai alkalmazására mutatnak 
példákat óravázlatokkal, segédanyagokkal és 
filmrészletekkel. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak pedagógusszerep, módszerek, IKT 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Pedagógusszerep változásai,  

 óraszervezési technikák,  

 módszertani megoldások 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Fliegauf Benedek: Csak a szél. Színes, magyar-
német-francia filmdráma, 86 perc, 2011 

 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-214A tanári mesterség IKT-s alapjai 
 

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

20:16-21:35  

Kulcsszavak vezetési stílus, kommunikáció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Ellenpélda,  

 tanári vezetési stílus, 

 módszertan, 

 kommunikáció 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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TANO-115 A pedagógus szerep pszichológiai nézőpontból 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kántás: Módszerek  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-115 A pedagógus szerep pszichológiai 
nézőpontból 

 
 
 

A leírás gazdája Solymosi Katalin 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak vezetési stílusok 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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TANO-116 Tanári hatékonyságfejlesztő tréning 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kék szem” c. film (Jane Elliott)   https://www.youtube.com/watch?v=QLzixM9E1as 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-116 Tanári hatékonyságfejlesztő tréning 

 
 
 

A leírás gazdája Somogyi Móni 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak társadalmi kirekesztettség 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 a társadalmi kirekesztés összetett folyamatát demonstráljuk vele a tréning utolsó harmadában 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

“Koreai kisfiú” A leírás gazdájánál 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-116 Tanári hatékonyságfejlesztő tréning 

 
 
 

A leírás gazdája Somogyi Móni 

 
 
 

Tartalom egy idegen kisfiú (koreai gyerek az USA-ban) 
első napja az új környezetében 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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TANO-219 Esetmegbeszélés 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Van dolgunk egymással - közösségi konfliktuskezelés 
az iskolában   

http://vimeo.com/24598687 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-219 Esetmegbeszélés 
 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom A Foresee Kutatócsoport KLÍMA+ programja 
során - középiskolás diákok bevonásával - 
készült film az iskolai konfliktusok kezelésének 
alternatív módszereiről valamint e módszerek 
legfontosabb alapelveiről.  
Film a konszenzusteremtésről, a bevonásról, a 
partnerségről, a tiszteletről, a jóvátételről, az 
elfogadásról, a befogadásról, a közösségről. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

26.53  

Kulcsszavak konfliktuskezelés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 A konfliktusok kezelésének alternatív módszerenek, legfontosabb alapelveinek összegyűjtése 
csoportmunkában. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 

  

http://vimeo.com/24598687
http://vimeo.com/24598687
http://vimeo.com/24598687
http://vimeo.com/24598687
http://vimeo.com/24598687
http://vimeo.com/24598687


TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

122 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Konfliktuskezelés – Resztoratív tecnikák https://www.youtube.com/watch?v=MI4pjGYY-pg 
 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-219 Esetmegbeszélés 

 
 
 

A leírás gazdája Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom A Zöld Kakas Líceum szolgáltatásai között 
éppúgy megtalálható a tanácsadás, mint a 
terápia, a mentorálás vagy a konfliktuskezelés. A 
diákok személyes támogatást kapnak abban, 
hogy az iskolai konfliktusaikat békésen és igazi 
megnyugvással kezelhessék. Ezt támogatja a 
resztoratív szemlélet, amelyeknek lényege, hogy 
a konfliktusok esetében arra törekszenek: a 
sértett és a sértő fél is értse meg a másikat. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

24.52  

Kulcsszavak resztoratív technika 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Mi a resztoratív technika lényege. Melyek a lépései? 

 Szituációs játék: iskolai helyzetek megoldása resztoratív technikákkal.  

 Egyes szituációk frontális megbeszélése, majd dramatizálása. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Burattino Iskola (A Duna TV sorozatából)  

 
 
 

Tantárgy neve TANO-219 Esetmegbeszélés 

 
 
 

A leírás gazdája Seres-Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom esetmegbeszélés, kritikus élethelyzetben lévő 
gyermekek támogatásáról való közös 
gondolkodás a gyermeket tanító pedagógusok 
között 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

megadott rész  

Kulcsszavak esetmegbeszélés, tanári együttműködés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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TANO-220 Pedagógusként az iskola világában 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

“Belső tűz is kell, hogy szeressem azt, amit cisnálok” 
Réti Mónika interjú 

http://hirmagazin.sulinet.hu/HU/pedagogia/belso-
tuz-is-kell-hogy-szeressem-azt-amit-csinalok 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-220 Pedagógusként az iskola világában 

 
 
 

A leírás gazdája  Rajnai Judit 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak pedagógusszerep 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Mi a jó pedagógus narratívája? Milyen a jó pedagógus? 

 Fogalomtérkép készítés a szerepösszetevőkről. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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TANO-321 Az összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő pedagógia-pszichológia szeminárium 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Egymást passzírozzuk https://www.youtube.com/watch?v=iYy9IVp6u88 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-321 Az összefüggő egyéni gyakorlatot 
kísérő pedagógia-pszichológia szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Seres-Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

meghatározott szakaszban  

Kulcsszavak reflexió, tanári együttműködés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 a reflektálás lehetőségei, 

 pedagógus reflektálása saját nehézségeivel kapcsolatban, 

 a kollégákkal való megbeszélés 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

2 Magyar https://www.youtube.com/watch?v=ZPRUhtklYGs&list=UUF-
3LZirrqrStiHu66OuCTA 

 
 
 

Tantárgy neve TANO-321 Az összefüggő egyéni gyakorlatot 
kísérő pedagógia-pszichológia szeminárium 

 
 
 

A leírás gazdája Seres-Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom A Hejőkeresztúri iskolából 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Jegyzőkönyvezés gyakorlása,  óra elemzése 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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TOVÁBBI AJÁNLÁSOK A KURZUSOKON ALKALMAZHATÓ FILMEKRE: 
 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Az élet fája (12) 
feliratos, feliratos, amerikai filmdráma, 139 perc, 2011  
rendező:  
Terrence Malick 
szereplők:  
Brad Pitt, Jessica Chastain,  
Sean Penn, Fiona Shaw 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Öccse korai halálának évfordulóján Jack 
O’Brien, a modern világ  
rohanásába belefásult építész visszagondol 
sorsfordító gyermek- 
korára, azokra a texasi kisvárosban töltött 
évekre, mikor elveszítette  
ártatlanságát, angyali édesanyjához és szigorú 
édesapjához fűződő  
kapcsolata pedig örökre megváltozott.  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak kulcsélmények, nevelési módszerek, 
személyiségfejlődés, család, családi rendszer 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Coraline és a titkos ajtó (12) 
színes, amerikai animációs film, 101 perc, 2009  
rendező:  
Henry Selick  
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A tizenkét éves Coraline vidékre költözik a 
családjával. Miközben a  
szülei egy kertészkatalógus készítésével vannak 
elfoglalva, a kislány  
nehezen találja helyét az új környezetben. 
Coraline Jones minden- 
napjai szürkék és unalmasak, míg nem talál egy 
titkos ajtót, amely  
egy olyan alternatív világba vezet, amely első 
pillantásra meg- 
egyezik a normálissal – a ház, a kert, a szülők –, 
ám itt minden nap  
egy új kaland. Coraline hamarosan rádöbben, 
hogy a szemlátomást  
tökéletes világ csapda. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak nevelési értékek, nézetek, személyiségfejlődés, 
iskoláskor, gyermekkor 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A házban (16) 
színes, feliratos, francia thriller, 105 perc, 2012 
rendező: 
François Ozon  
•  
szereplők: 
Fabrice Luchini, Ernst Umhauer,  
Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner, Denis 
Menochet 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A tizenhat éves Claude úgy szeretné lenyűgözni 
tehetségével  
irodalomtanárát, hogy beférkőzik iskolatársa 
életébe és otthonába,  
majd életükről saját nézőpontjából ír bizarr 
történetet. A tanár,  
felismerve a fiú egyedülálló jellemét és az írás 
iránti fogékonyságát,  
egyre nagyobb lelkesedéssel vesz részt maga is 
a cselekmény alaku- 
lásában.  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak kapcsolat, személyiség, kommunikáció, 
megismerés, gyermekkép, pedagóguskép, 
személyiségzavar, serdülőkor, konfliktus 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Egy jobb világ (16) 
színes, feliratos, dán-svéd filmdráma, 119 perc, 2010  
rendező: 
Susanne Bier 
•  
szereplők: 
Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm,  
Ulrich Thomsen, William Johnk Juels Nielsen, Markus 
Rygaard 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Az afrikai menekülttáborban önkénteskedő 
orvos, Anton és családja, valamint a feleségét 
éppen elvesztett Claus és kisfia, Christian áll a 
cselekmény fókuszában. Ahogy a két család két 
gyermeke – az egyik szülei válásával, apja 
állandó távollétével és az iskolatársak 
gúnyolódásával, a másik pedig anyja 
elvesztésével igyekszik megbirkózni – lassan 
összebarátkozik, úgy keresztezi egymást a két 
família sorsa, és halad feltartóztathatatlanul a 
végzete felé...  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak krízis, trauma, család, válás, gyász, 
személyiség, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Lazhar tanár úr (12) 
színes, feliratos, kanadai filmdráma, 94 perc, 2011  
rendező:  
Philippe Falardeau 
•  
szereplők:  
Mohamed Fellag, Sophie  
Nélisse, Émilien Néron, Marie-Ève Beauregard 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Egy montreali általános iskola alsós osztályának 
mindennapjait szeretett tanárnőjük 
öngyilkossága a feje tetejére állítja. A gyerekek 
egymás között  
próbálják meg feldolgozni az őket ért tragédiát, s 
eleinte nem fogadják el az iskolába helyettesítő 
tanárként jelentkező emigráns algériai 
pedagógus segítségét. Mr. Lazhar azonban 
sajátos eszközökkel lát neki az osztály kedvenc 
tanárnőjének elvesztése iránt érzett fájdalom 
közös feldolgozásának, aminél már csak 
oktatási módszerei tűnnek szokatlanabbnak.  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak oktatási módszerek, kultúrák, krízis, 
öngyilkosság, pedagógusképek, közösség, 
gyász, személysigfejlődés, paranormatív krízis, 
nevelési módszerek, társas támasz, gyermekkor, 
iskoláskor, kisiskoláskor 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Juno (12) 
színes, amerikai vígjáték, 96 perc, 2007 
rendező: 
Jason Reitman 
szereplők:  
Ellen Page, Jennifer Garner, Michael Cera, Olivia 
Thirlby,  
J.K. Simmons, Jason Bateman, Allison Janney 

 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Juno csinos, okos tinilány, akinek váratlanul 
mégis azzal kell szembesülnie, hogy 
osztálytársával egy túl jól sikerült éjszakán 
túlléptek egy határt. Az anyai örömök elé néző 
lány barátnője, Leah segítségével 
nevelőszülőket keres és talál a születendő 
kicsinek. A tökéletes  
adoptálók Mark és Vanessa, a tehetős külvárosi 
szerelmespár, akik már alig várják, hogy a 
karjukban tartsák a csöppséget. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak paranormatív krízis, terhesség, család, iskolás 
lány teherbe esése, személyiség, 
személyiségfejlődés, serdülőkor, identitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Hasta la Vista! (16) 
színes, feliratos belga filmdráma, 108 perc, 2011 
rendező:  
Geoffrey Enthoven 
•  
szereplők:  
Robrecht Vanden Thoren,  
Gilles De Schryver, Tom Audenaert, Isabelle De 
Hertogh 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Három flamand jóbarát, akik a többi fiatalhoz 
hasonlóan egy dolgot szeretnének: minél előbb 
elveszíteni a szüzességüket. Csakhogy testi 
fogyatékaik korlátozzák őket a csajozásban: 
Jozef szeme annyira gyenge, hogy csak 
nagyítóval lát rendesen, Philip csak fejét és 
egyik kezét tudja mozgatni, Lars-nak pedig 
gyógyíthatatlan daganata van, ami Philip-hez 
hasonlóan tolószékbe kényszeríti. Hirtelen 
ötlettől vezérelve úgy döntenek,  
Spanyolországba utaznak, ahol van egy 
speciális bordélyház 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak kapcsolatok, barátság, fogyatékosság, testi 
hátrányok, szabadság, esélyegyenlőség, 
szexualitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Mi vagyunk a legjobbak! (12) 
színes, feliratos, svéd filmdráma, 102 perc, 2013 
rendező: 
Lukas Moodysson  
szereplők: 
Mira Barkhammar, Mira Grosin, Liv LeMoyne, Johan  
Liljemark, Mattias Wiberg, Jonathan Salomonsson 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A ‘80-as években három stockholmi tinédzser 
elhatározza, hogy punk  
zenekart alapít, dacára annak, hogy nincsenek 
hangszereik és mindenki azt mondogatja nekik, 
a punk halott. A rövid hajú és fiús kinézetű Bobo 
és Klara elindítják a bandát, majd ráveszik a 
keresztény Hedviget, hogy csatlakozzon 
hozzájuk. A teljes értékű bandatagságához 
Hedvig még a haját is leborotválja, hogy 
passzoljon a punk életérzéshez. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak értékek, serdülőkor, posztmodern , kultúra, 
szubkultúra, gyermekkép, identitás, szerep, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Oh Boy (16) 
fekete-fehér, feliratos, német vígjáték, 83 perc, 2012 
rendező: 
Jan Ole Gerster  
szereplők: 
Tom Schilling, Katharina Schüttler, Justus von 
Dohnanyi,  
Andreas Schröders, Marc Hosemann, Friederike 
Kempter 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Niko huszonéves fiú, az egyetemet félbehagyva, 
a pillanatnak élve sodródik Berlin utcáin. 
Kíváncsian és semmitől sem zavartatva figyeli a  
körülötte élő embereket, akik a mindennapjaikat 
élik. Hirtelen azonban véget érnek tétlen napjai, 
és kénytelen szembenézni semmittevésének  
következményeivel. Barátnője szakít vele, apja 
megvonja tőle anyagi támogatását, és 
pszichiátere érzelmileg labilisnak nyilvánítja 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak krízis, válság, értékek, értékválasztás, 
kapcsolatok, ifjúkori választás, moratórium, 
emberkép, ifjúkor, identitás, identitásválság 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A nagy füzet (16)  
színes, német-francia-magyar-osztrák háborús 
filmdráma, 109 perc, 2013 
rendező:  
Szász János  
•  
író:  
Kristóf Ágota  
szereplők: 
Molnár Piroska, Gyémánt László, Gyémánt András,  
Ulrich Matthes, Bognár Gyöngyvér 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A film a második világháború idején egy 
határszéli faluban a nagymamájuknál nevelkedő 
és a könyörtelen világban túlélni igyekvő ikerpár 
megrázó története. A gyerekeknek egyedül kell 
megtanulniuk  
mindent, ami a túléléshez szükséges. 
Magányosan, éhezve és fázva vezetik 
naplójukat a nagy füzetbe. Följegyzik, mit láttak, 
mit hallottak, mit tettek, mit tanultak. Ugyan 
életben maradnak, de szívük megkeményedik, 
testük megedződik. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak krízis, család, értékek, nevelési módszerek, 
serdülőkor, gyermekkor, gyermekkép, identitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A vadászat (16) 
színes, feliratos, dán filmdráma, 115 perc, 2012 
rendező: 
Thomas Vinterberg  
• 
szereplők: 
Mads Mikkelsen, Thomas  
Bo Larsen, Lasse Fogelstrom, Alexandra Rapaport 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A nemrég elvált Lucas egy vidám baráti társaság 
megbecsült tagja,  
gondoskodó apa, megbízható munkatárs. Egy 
óvodában dolgozik asszisztensként, szereti a 
munkáját, és a gyerekek, kollégák is kedvelik őt. 
Egyik kolléganőjével randizni kezd, és úgy tűnik, 
magánélete  
is mederbe kerül. A harmonikus hétköznapok 
azonban egy pillanat alatt omlanak össze egy 
apró füllentés hatására: az egyik kislány, legjobb 
barátja gyermeke az óvodában azt mondja, hogy 
Lucas tett  
vele valamit.  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak pedagóguskép, óvodáskor, gyermekkor, krízis, 
konfliktus, nézetek, megismerés, gyermek 
megismerése, kapcsolat, szexuális bántalmazás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Az apáca (16) 
színes, francia-német-belga filmdráma, 112 perc, 2013 
rendező:  
Guillaume Nicloux  
• 
szereplők 
: Pauline Etienne, Marc Barbé,  
Pascal Bongard, Agathe Bonitzer, Louise Bourgoin, 
Gilles Cohen 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Az 1760-as évek Franciaországában egy 
ártatlan és életvidám lányt  
szülei kolostorba kényszerítenek. Suzanne 
minden erejével lázad a  
fiatalság, a nőiség és az élet törvényeivel 
szemben álló rabság ellen.  
A korabeli egyház nem nézi jó szemmel a lány 
szabadulási törekvéseit, és nyers szadizmussal 
próbálja letörni azt: Suzanne-nak a zárda  
nővéreinek megaláztatásaival és szexuális 
erőszakoskodásával kell megküzdenie 

 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak kultúra, gyermekkép, értékek, ifjúkor, szexuális 
bántalmazás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Lore (16) 
színes, feliratos, német-ausztrál-angol háborús 
filmdráma, 109 perc, 2012  
rendező:  
Cate Shortland  
•  
szereplők:  
Saskia Rosendahl, Nele  
Trebs, André Frid, Mika Seidel, Kai-Peter Malina 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A második világháború végnapjaiban járunk. 
Ahogy a szövetségesek a végső csapást mérik a 
német haderőkre, úgy omlik össze a fiatal Lore 
és testvérei élete. A tinédzsernek rá kell 
döbbennie, hogy a világ, amelyben felnőtt, maga 
volt a hazugság: náci szülei, akiket feltétel nélkül 
szeretett és tisztelt, igazából háborús bűnösök.  
A Fekete-erdő környékét megszálló amerikai 
hadsereg letartóztatja a szülőket, a 17 éves lány 
egyik napról a másikra a család vezetőjévé válik, 
az ő feladata lesz gondoskodni négy fiatalabb 
testvéréről.  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak serdülőkor, család, értékek, konfliktus, krízis, 
értékválság, gyermekkép, testvérkapcsolat 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Fehér tenyér (12) 
színes, feliratos, magyar életrajzi dráma, 97 perc, 2005 
rendező:  
Hajdu Szabolcs  
•  
szereplők:  
Hajdu Zoltán Miklós, Kyle  
Shewfelt, Lukáts Andor, Gheorghe Dinică, Oana 
Pellea, Orion  
Radies, Sinkó László, Mészáros Tibor, Csisztu Zsuzsa 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Dongó Miklós nagyreményű, de egy sérülés 
miatt félbeszakadt  
tornászkarrierjét követően edzőként érkezik 
Kanadába, hogy újraépítse életét. Magával 
hozott stílusa és beidegződései miatt azonban 
kérdésessé válik, hogy be tud-e illeszkedni ebbe 
az új világba, képes-e megfelelni az új 
kihívásoknak. Elsősorban saját feldolgozatlan 
múltjával, gyökereivel kell szembenéznie a 
tornaterem  
falai közt töltött örömtelen gyerekkorral és a múlt 
kísérteteivel. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak tehetség, család, konfliktusok, gyász, 
gyászfeldolgozás, gyermekkor, ifjúkor, 
pedagóguskép, gyermekkép, identitás, 
teljesítmény 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Precious - A boldogság ára (16) 
színes, feliratos, amerikai filmdráma, 109 perc, 2009 
rendező:  
Lee Daniels 
•  
szereplők:  
Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Mariah Carey 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Precious Jones, a zárkózott harlemi 
gimnazistalány élete nem tündérmese. A 
túlsúlyos lányt az iskolában kiközösítik, otthon 
pedig kegyetlen anyja terrorizálja. Mindezek 
tetejébe még terhes is immáron második  
gyermekével. Precious nem üldöz elérhetetlen 
álmokat csupán boldog szeretne lenni, mint mi 
mindnyájan, így amikor felcsillan a lehetősége 
annak, hogy átkerüljön egy alternatív iskolába, 
ahol végre  
emberszámba veszik, a lány azonnal kap az 
alkalmon. Önző édesanyjának azonban más 
tervei vannak vele 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak csoport, közösség, peremhelyzet, hátrányos 
helyzet, terhesség, serdülőkor, érték, alternatív 
iskola, iskolakép, család, nevelési módszerek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A nyár királyai (12) Budapest Film ZRT 
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színes, feliratos, amerikai vígjáték, 95 perc, 2013 
rendező:  
Jordan Vogt-Roberts  
•  
szereplők:  
Nick Robinson, Gabriel  
Basso, Moises Arias, Nick Offerman 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Amikor az ember még kicsi, elképzelni sem 
tudja, hogy a szeretett szülei mennyire idegesítő 
közellenségekké tudnak válni később. Joe és 
Patrick gyerekkori jóbarátok, akik a hétköznapi 
tinik nyomorúságos életét élik őrlődve a suli és 
család között. Teljesen elegük van az otthoni 
állandó szekírozásból. Elszöknek és az erdőben 
építenek maguknak egy páratlan főhadiszállást, 
Biaggioval, aki valahogy belekeveredik az 
akcióba.  
Míg a zaklatott család utánuk kutat ők mindent 
megtesznek, hogy saját lábra álljanak és 
teljesen önállóak legyenek a vadonban. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak önállóság, autonómia, serdülőkor, értékválság, 
család, nevelési módszerek, szerep, identitás, 
krízis 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Az ígéret földje (16) 
színes, feliratos, guatemalai-spanyol-mexikói játékfilm, 
102 perc, 2013 
rendező:  
Diego Quemada-Diez  
•  
szereplők:  
Brandon López, Rodolfo  
Domínguez, Karen Martínez, Carlos Chajon, Héctor 
Tahuite 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Három tinédzser indul útnak Mexikóból az 
Egyesült Államok felé egy jobb élet reményében. 
Az úton megismerkednek egy indián fiúval, 
Chaukkal, akivel eleinte nem tudnak 
kommunikálni, hiszen  
nem beszél spanyolul. Ahogy az út egyre 
veszélyesebbé válik, a  
gyerekek csak egymásra számíthatnak, így 
kénytelenek megértetni magukat egymással. A 
határvidék kegyetlen megpróbáltatások elé állítja 
őket, minden megtett lépésükkel az életüket 
kockáztatják. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak kultúra, serdülőkor, személyiségfejlődés, 
kommunikáció, gyermekkép, identitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A messzi dél vadjai (12) 
színes, feliratos, amerikai filmdráma, 93 perc, 2012  
rendező:  
Benh Zeitlin  
• 
szereplők:  
Quvenzhané Wallis, Dwight  
Henry, Levy Easterly, Lowell Landes 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A világtól egy gát által elválasztva, elfeledett, de 
erős közösségben él a hatéves Hushpuppy. 
Édesanyja rég eltűnt, imádott édesapja,  
a bárdolatlan Wink pedig az alkohol rabja, így a 
kislány teljesen magára marad az 
elszigeteltségben. Mivel a társasága csak 
néhány  
szelíd vadállat, az élet számára nem más, mint a 
természet mozgó, lélegző, morgó dolgainak 
törékeny hálója. Ha pedig ezekben a 
jelenségekben zavar támad, az veszélyezteti az 
egész világegyetem harmóniáját. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak gyermekkép, nevelés, nevelési folyamat, család, 
egyszülős család, személyiségfejlődés, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Billy Elliott (12) 
színes, feliratos, angol filmdráma, 110 perc, 2000 
rendező:  
Stephen Daldry 
•  
szereplők:  
Jamie Bell, Julie Walters,  
Gary Lewis, Jamie Draven, Jean Heywood 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Amikor a 11 éves Billy a bokszedzésen 
megpillantja a terem másik sarkában folyó 
balettórát, a mozdulatok varázsa többet nem 
engedi szabadon képzeletét. Hamar balettcipőre 
váltja bokszkesztyűit, hogy titkon 
besurranhasson Mrs. Wilkinson óráira, aki jó 
szemmel felismeri Billy tehetségét. Eközben Billy 
apja és bátyja, Tony, akik  
mindketten részt vesznek a bányászsztrájkban, 
csak nagy nehézségek árán tudnak kenyeret 
tenni a család asztalára.  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak identitás, konfliktus, érték, család, serdülőkor, 
tehetség, szabadság, kényszer, pedagóguskép, 
gyermekkép 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Srác a biciklivel (12) 
színes, feliratos, belga-francia-olasz filmdráma, 87 
perc, 2011 
rendező:  
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne 
szereplők:  
Cécile de France, Thomas Doret, Jérémie Renier,  
Fabrizio Rongione, Egon Di Mateo 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A 11 éves Cyril Catoul igazi rossz gyerek: 
makacs, agresszív és felelőtlen. Apja 
megelégelve eddig életét a fiút  
gyermekotthonba dugja, és egy másik városba 
költözik. Cyril miután rájön, hogy nem  
ideiglenesen került oda, apja keresésére indul.  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak család, nevelés, gyermekotthon, gyermekkép, 
szabadság,  krízis 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Nővér (12) 
színes, feliratos, francia-svájci filmdráma, 100 perc, 
2012 
rendező:  
Ursula Meier 
•  
szereplők:  
Léa Seydoux, Gillian Anderson,  
Kacey Mottet Klein, Martin Compston 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A 12 éves Simon az ipari városrészben él 
munkanélküli nővérével. A kissrác egy jobb élet 
reményében mindennap felmegy a felvonóval a 
fényűző sívilágba, hogy a gazdag turistáktól 
sífelszerelést lopjon, majd szerzeményeit a helyi 
gyerekeknek adja el. Amikor egy minden hájjal 
megkent vendégmunkás partnerévé válik ebben, 
a felvonón tett utazásai beláthatatlanul 
veszélyessé válnak a kis tolvaj számára. 
Eközben nővérével való kapcsolata is válságba 
kerül, ezért Simon fent egy gyerekeivel 
odalátogató gazdag angol nő társaságától reméli 
a menedéket. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  hátrányos helyzet, támogatás, 
kapcsolat, testvérkapcsolat, gyermekkép, 
serdülőkor, bűnelkövetés, deviancia 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Holdfény királyság (12) 
színes, feliratos, amerikai filmdráma, 94 perc, 2012  
rendező:  
Wes Anderson 
•  
szereplők:  
Gilman Jared, Kara Hayward,  
Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Harvey 
Keitel, Frances  
McDormand, Jason Schwartzman, Tilda Swinton 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A New England partjainál fekvő szigeten, 1965 
nyarán játszódó  
Holdfény Királyság két 12 éves gyerek történetét 
meséli el, akik  
szerelmesek lesznek, titkos egyezséget kötnek 
és együtt a vadonba szöknek. Különböző 
hatóságok próbálnak a nyomukra bukkanni, vad 
vihar készül kitörni a partnál – és a sziget 
nyugodt közösségének  
élete a feje tetejére áll.  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak serdülőkor, szabadság, autonómia, konfliktus 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kanyaron túl (16) 
színes, magyar filmdráma, 106 perc, 2002 
rendező: 

Budapest Film ZRT 
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Dér András  
• 
szereplők:  
Bubik István, Dér Denissa,  
Gyuriska János, Huszárik Kata, Hirtling István, Szabó 
Győző 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  Szilvi drogos. Nyugtatókkal teletömve 
fekszik a drogosztályon. Mágocs a drogosokért 
él. Összegyűjti, gyámolítja, segíti, elfoglalja  
őket, hogy ne legyen egy újabb adag anyag, 
amit magukba nyomnak. Tamás művésznek 
tartja magát, de nem veszi észre, hogy csak a 
drog szól belőle. Görcseit a kábítószer segít 
oldani. Szilvit vonzza Mágocs tisztasága, férfias 
önfeláldozása, törődése, ezért beleszeret. De ő 
Tamás barátnője, és Mágocs különben is pap. 
Katolikus pap, aki komolyan veszi hivatását. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak droghasználat, szubkultúra, szabadidő, 
támogatás, közösség, „pedagóguskép”, 
személyiség, deviancia, deviáns életvezetés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
 
 

 
 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Dealer (16) Budapest Film ZRT 
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színes, magyar filmdráma, 160 perc, 2004 
rendező: 
Fliegauf Benedek  
•  
szereplők: 
Keresztes Felícián, Balogh  
Edina, Szigeti Anikó, Szakács Lajos, Thurzó Barbara, 
Bicskei Elíz 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A film főszereplője egy volt narkós fiatalember, 
aki most  
drogdealerként él. Miközben másoknak adja 
pénzért a pusztulást és a halált, őt valami 
mindenek felett álló érzelemmentesség jellemzi.  
Totális cinizmusának köszönhetően nem kell 
felmentenie magát a felelősség alól sem. Egy 
nap a fiú kezdi megérteni a körülötte zajló  
világot, és lassan újra képes érzelemmel kötődni 
az emberekhez. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak droghasználat, személyiségfejlődés, deviancia 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Fütyülök az egészre (16) 
színes, feliratos, román-svéd filmdráma, 94 perc, 2010 
rendező:  
Florin Şerban 
• 
szereplők:  
George Piştereanu, Ada Condeescu,  
Clara Vodă, Marian Bratu, Mihai Constantin, Christian 
Dumitru 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Már csak két hét van hátra, hogy Silviut 
kiengedjék a fiatalkorúak börtönéből. De ez a 
pár nap is egy örökkévalóságnak tűnik, amikor  
az anyja hosszú távollét után visszatér, és 
magával akarja vinni Olaszországba Silviu 
öccsét, akit Silviu maga nevelt fel. Közben 
beleszeret az egyik gyakorlaton lévő szociális 
munkás lányba. Silviu kezd kifutni az időből, 
érzelmei kitörni készülnek, és ő lehunyja a 
szemét... A szabadság, a szél, az út, az első 
csók... Most bármi  
megtörténhet vele.  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak krízis, serdülőkor, ifjúkor, krízis, testvérkapcsolat, 
család, identitás, intim kapcsolatok, szabadság, 
kényszer konfliktus, kommunikáció, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
 
 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 
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Szarajevó gyermekei (12) 
színes, feliratos, boszniai-francia-angol-német-
szlovén-belga-szerb filmdráma, 90 perc, 2012 
rendező:  
Aida Begić  
• 
szereplők: 
Marija Pikić, Ismir Gagula, Bojan  
Navojec, Sanela Pepeljak, Vedran Đekić, Mario 
Knezović 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Rahima és Nedim a balkáni háború bosnyák 
árvái. Szarajevóban élnek egy olyan 
társadalomban, amely morális válságban 
szenved, és amely a háborúban tömegesen 
vesztette el a szabadságért küzdő férfiúit. A 
háború utáni bosnyák fővárosban Rahima az 
iszlám vallás szerint él, s reméli, hogy kiskorú 
bűnöző öccse is követi a hitben. Az élet azonban 
nem könnyű a kiszolgáltatott fiataloknak, akik 
hamarosan megismerkednek az alvilággal, és 
Rahimának rá kell jönnie,  
hogy öccse kettős életet él. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  értékek, értékkonfliktus, 
testvérkapcsolat, család, nevelés, serdülőkor, 
kultúr, deviancia, bűnelkövetés, szabadság- 
kényszer 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Play, Gyerekjáték? (16) 
színes, feliratos, svéd-dán-finn filmdráma, 118 perc, 
2011 
rendező:  
Ruben Östlund 
• 
szereplők:  
Kevin Vaz, Yannick Diakité,  
Sebastian Blyckert, Abdiaziz Hilowle, John Ortiz, Anas 
Abdirahman 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A Play egy megrázó társadalmi filmdráma, egy 
látszólag tökéletes társadalom következetes és 
felzaklató portréja. A film zavarba ejtő  
nyíltsággal szól a burkolt és nyílt erőszakról, a 
gyerekekről, a manipulációról, faji és erkölcsi 
kérdésekről egy Göteborgban valóban 
megtörtént eset alapján. A korábban 
dokumentumfilmeket is készítő  
rendező, filmjét valós eseményekre alapozta: 
egy kamasz, színes  
bőrű fiatalokból álló társaság, 2006 és 2008 
között, negyven alkalommal rabolt ki hasonló 
korú gyerekeket a filmben látható módszerrel. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak előítélet, multikulturalitás, bűnelkövetés, deviáns 
csoport, normák, erőszak, értékek, személyiség, 
személyiségfejlődés, gyermekkép, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Gyerekrablás a palánk utcában (0) 
színes, magyar ifjúsági vígjáték, 89 perc, 1985  
rendező:  
Mihályfy Sándor  
író:  
Nógrádi Gábor 
szereplők:  
Bánsági Ildikó, Székhelyi József, Léner András, Koltai 
Róbert,  
Nehrebeczky Eszter, Rajhona Ádám, Tábori Nóra, 
Szirtes Ádám 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  Előfordul néha, hogy a nagy és okos 
felnőttek butaságot készülnek elkövetni, csak ezt 
ők maguk nem látják. Ilyenkor egy kisgyerek 
leleményére és segítségére van szükség a 
helyzet megoldásához.  
Kondor Lajcsi mindent elkövet, hogy édesanyja 
hódolóját, Állókígyót elkergesse, kis családját 
pedig újra együtt és boldognak lássa. Célja 
elérésében pajtásai és Hecseki alhadnagy sokat 
segítenek.  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
 
 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 
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Hahó, a tenger! (0) 
színes, magyar mesefilm, 63 perc, 1972 
rendező:  
Palásthy György  
szereplők: 
Kovács Krisztián, Muszte  
Anna, Balázsovits Lajos, Gobbi Hilda, Schütz Ila, 
Györffy György 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Kovács Öcsi nemsokára kistestvért kap, s a 
szülőknek komoly gondot okoz, hogyan 
újságolják el neki a hírt. Végül a barátnőjétől 
előbb tudja meg, mint a szüleitől, s ezen meg is 
sértődik. Hogy lehet, hogy mindenki előbb 
értesül ilyen komoly dologról, mint ő? És hogy 
már előre ennyit foglalkoznak egy “idegennel”, 
akit nem is ismer senki. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Hahó, Öcsi! (0) 
színes, magyar ifjúsági film, 81 perc, 1971 
rendező: 
Palásthy György  
szereplők: 
Kovács Krisztián, Kiss  
Manyi, Koncz Gábor, Szakács Eszter, Laluja Ferenc, 
Kassai Tünde 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A Balogh család legifjabb tagját, Öcsit apró 
csínytevései miatt  
bezárják a fürdőszobába. Itt megjelenik előtte 
Kököjszi és Bobojsza, a két mesebeli törpe és 
felajánlják, hogy mindenben a segítségére 
lesznek. Öcsi el is határozza: elmegy szerencsét 
próbálni és “időt” szerezni szülei számára, hogy 
többet foglalkozzanak vele. Hiába  
megy el az Óragyárba, nem tudnak segíteni 
neki.  
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
 
 

 
  



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

157 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Keménykalap és krumpliorr (0) 
színes, magyar ifjúsági kalandfilm, 100 perc, 1978 
rendező: 
Bácskai Lauró István 
szereplők:  
Kovács Krisztián,  
Berkes Gábor, Alfonzó, Szilágyi István, Gruber István, 
Hamar Pál, 
Szűcs Gábor, Kiss Gabi 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A Vadliba kisdobos őrs tagjai szövetkeznek az 
állatkertből ellopott kismajmok felkutatására. 
Megpróbálják rendbe hozni, amit a rakoncátlan, 
rendbontó felnőttek elrontottak. Minduntalan 
keresztezi útjukat az álruhás, intrikáló Bagaméri, 
az elátkozott fagylaltos, aki szeretne hozzáférni 
a majmokért beígért jutalomhoz 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A szeleburdi család (0) 
 
színes, magyar vígjáték, 73 perc, 1981 
rendező: 
Palásthy György  
szereplők:  
Ernyey Béla, Tóth László,  
Drahota Andrea, Szani János, Csákányi László, 
Balázs Péter 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A háromgyermekes, értelmiségi Faragó család 
kissé zsúfoltan éli mozgalmas, ám tagjainak 
teljes autonómiát biztosító életét a kicsire 
méretezett budapesti lakásban, míg a 
szomszédban az újgazdag Belviziék  
konvencionálisan és célirányosan élnek minden 
luxussal berendezett lakásukban, magányra 
ítélve egyetlen gyermeküket. Természetesen 
utóbbiak tudnak elköltözni a zajos VII. kerületből 
egy kertes villába, Faragóék pedig továbbra is 
ugyanott teszik humorral, szeretettel és  
túláradó energiájukkal elviselhetővé, sőt 
vonzóvá az életet. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Tündér Lala 
színes, magyar mesejáték, 81 perc, 1981 
rendező: 
Katkics Ilona  
szereplők:  
Mészáros Marci, Ernyey Béla,  
Benkő Gyula, Sárosi Gábor,  
Irina Alfjorova, Gelley Kornél,  
Tyll Attila, Bálint András 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Tündérországban mostanában egyre furcsább 
dolgok történnek, s mögöttük minden esetben 
Irisz királynő kisfia, Lala áll. Aterpater varázsló 
megvizsgálja Lalát és kiderül: emberszíve van, 
amiatt visel- 
kedik olyan furcsán. S aki nem egészen tündér, 
azt száműzni kell Tündérországból. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Severn, gyermekeink hangja (12) 
színes, feliratos, francia-kanadai-japán 
dokumentumfilm, 120 perc, 2010 
rendező:  
Jean-Paul Jaud  
szereplők 
: Severn Cullis-Suzuki,  
Edouard Chaulet, Nicolas Hulot, Takao Suruno, Gilles-
Eric Séralini 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Severn Suzuki az 1992-ben, Rio de Janeiróban 
összehívott Világcsúcson szólalt fel, mindössze 
12 évesen. Saját és egész generációjának 
jövőjéért könyörgött. Olyan jövőt szeretett volna, 
amelyben nem kell félniük levegőt venni, ahol 
nem kell félniük kimenni napozni,  
ahol nem kell félniük attól amit megesznek, 
egyszerűen jövőt szeretett volna kérni a 
gyermekeknek. Severn most várja elsőszülött 
gyermekét és most újra beszél, már nem a világ 
vezetőihez, hanem a szülőkhöz. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Égig érő fű (0) 
színes, magyar ifjúsági film, 80 perc, 1979  
rendező: Palásthy György  
író:  
Janikovszky Éva 
szereplők:  
Rajz János, Ifj. Hintsch György, Ullmann Mónika,  
Ujlaki Dénes, Dajka Margit, Máriáss József, Drahota 
Andrea 

 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Poldi bácsi, a parkőr nyugdíjba készül. 
Negyvenéves szolgálata alatt annyira 
megszokta a zöld füvet, a virágokat, hogy el sem 
tudja képzelni, mi lesz vele nélküle. Misu, a kis 
rokongyerek azonban nem ismer lehetetlent, a 
házbeliek, a kukások, a rendőr, az orvos és 
minden ismerős bevonásával megszervezi, hogy 
felszedjék az udvar keramitkockáit, s helyükre 
gyeptéglákat telepítsenek. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A cigányok ideje (16) 
színes, angol-olasz-jugoszláv filmdráma, 106 perc, 
1989 
rendező:  
Emir Kusturica  
szereplők:  
Davor Dujmović, Bora  
Todorović, Ljubica Adžović, Sinolicka Trpkova, Husnija 
Hasimović  
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Szegénységben, nyomorban tengődnek a 
cigányok Szarajevó környékén. Az egyetlen 
lehetőség a felemelkedésre a külföldi 
munkavállalás. Csillogó autóján hazalátogat az 
Olaszországba szakadt Ahmed. A  
cigánymaffia vezére aranyláncot viselő, élveteg 
ravaszdi, aki nemcsak fenyegetéssel, hanem az 
érzelmesség húrját pengetve cserkészi be az 
áldozatait. Ahmed pénzt, támaszt és segítséget 
ígér az ifjú, különleges képességekkel megáldott 
Perhannak, ha vele tart. Az ígéret földjén 
azonban a koldulás, betörés, prostitúció jelenti a 
megélhetést. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Berosált a rezesbanda (12) 
színes, magyar ifjúsági film, 52 perc, 2012 
rendező: 
Mátyássy Áron  
szereplők: 
Szemző Simon, Sipos Tamás,  
Rajcsányi Bence, Schneider Zoltán, Makranczi Zalán 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Kukucs város iskolájában kísérleti osztályt 
indítottak Riminyák tanár úr vezetésével. 
Riminyák szigorú, porosz elveket valló tanár. 
Nem  
csoda hát, ha az ötletes Szinyák vezetésével 
eltérítik az iskolabuszt, és az egész osztály 
beveszi magát az erdőbe. Beköltöznek az 
üresen álló orosz laktanyába, ahol hamarosan 
kiderül, hogy társaságuk is van Igor, az itt 
maradt orosz katona személyében. Igor átveszi 
a parancsnokságot, és kemény kiképzésbe 
részesíti az ifjúságot. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Egy csodálatos elme (16) 
színes, amerikai filmdráma, 134 perc, 2001 
rendező: 
Ron Howard 
szereplők:  
Russell Crowe, Ed Harris,  

Jennifer Connelly, Christopher Plummer, Paul Bettany 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom 1947-et írunk: John Forbes Nash Jr. megérkezik 
a Princeton egyetemre, hogy matematikát 
tanuljon. A titokzatos nyugat-virginiai zseninek 
sem pedigrés iskolai múltja, sem pénze nincs 
elég ahhoz, hogy bekerüljön az elit diákok 
körébe. Ám számára semmit sem jelent a 
társasági élet - sem az órák látogatása. A különc 
fiút egyetlen dolog érdekli: egy egészen eredeti 
ötlet megtalálása. A matematika szakon 
könyörtelen verseny folyik, és sokan szívesen 
látnák Nash bukását. 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Életrevalók (0) 
színes, magyar dokumentumfilm, 60 perc, 2013  
készítette:  
Szórád Máté, Érdi Zsófi 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom „El kell mennem hajat vágatni, tönkrement a 
cipőm, hosszú a nadrágom, éhes vagyok, 
moziba szeretnék menni, csekket kellene 
feladni, eltévedtem, piszkos a ruhám.” Ismerős 
élethelyzetek? És mi  
van azokkal, akik számára a fenti szituációk 
megoldása nem is annyira magától értetődő? 
Akiknek nehezebben megy a beilleszkedés, 
akiknek  
a “hétköznapok rutinja” minden, csak nem rutin? 
2012 novemberétől kezdődően 14 fő 14-26 év 
közötti értelmileg sérült fiatal négy hónapon  
át két csoportban különböző hétköznapi 
élethelyzeteket oldott meg teljesen önállóan: 
vásárlások, szolgáltatások igénybevétele, 
utazás. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Hannibál tanár úr (12)  
fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1956  
rendező:  
Fábri Zoltán 
szereplők:  
Szabó Ernő, Kiss Manyi, Makláry Zoltán, Bessenyei  
Ferenc, Apor Noémi, Somogyvári Rudolf, Greguss 
Zoltán, Gobbi Hilda 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A tragikomédia főhőse egy jelentéktelen külsejű, 
apolitikus kisember: Nyúl Béla középiskolai 
tanár. Hannibál pun hadvezér halálának  
körülményeiről írott teljesen ártatlan tanulmánya- 
amit Murai  
képviselő, volt diáktársa először az egekig 
magasztal, majd elítél  
– miatt a politikai jobboldal, a fajvédő demagógia 
támadásának középpontjába kerül, amely végül 
is halálát okozza. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Moszkva tér (16) 
színes, magyar játékfilm, 88 perc, 2001 
rendező: 
Török Ferenc 
szereplők: 
Karalyos Gábor, Balla Eszter, Pápai Erzsi, Béres Ilona,  
Csatlós Vilmos, Réthelyi András, Szabó Simon, Jávor 
Bence 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A film a rendszerváltás idején, 1989-ben 
játszódik Budapesten.  
Az éppen érettségiző fiataloknak azonban a 
legkisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy a 
politikai változásokat figyeljék, hiszen most 
kezdődik számukra a nagybetűs élet. A négy 
főszereplő (Petya, Kigler, Rojál, Csömör) éli az 
életét, várja a bulicímeket a Moszkván,  
megszerzi az érettségi tételeket és még persze 
vonatjegyet is hamisít. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Papírsárkányok (16) 
színes, amerikai filmdráma, 122 perc, 2007 
rendező:  
Marc Forster 
szereplők:  
Khalid Abdalla, Homayoun  
Ershadi, Ahmad Khan Mahmidzada, Zekeria Ebrahimi 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A háború szélén álló, kettészakadt országban 
két gyermekkori jóbarát, Amír  
és Hasszán örökre elszakad egymástól. 
Gyönyörű délután van Kabulban, az égen 
magasra szárnyal a kitörő öröm és az ártatlan 
sárkányeregető verseny számtalan gyönyörű 
résztvevője. Ám a győzelem keserű 
következményeként az egyik fiú gyáván elárulja 
a másikat, és ez tragikus események sorát 
indítja el... És elkezdődik a megváltáshoz vezető 
keserves út... 20 évvel később a már 
Amerikában élő Amír visszatér a tálibok által 
vasmarokkal uralt, veszedelmes Afganisztánba, 
hogy megpróbáljon mindent jóvátenni. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A könyvtolvaj (12) 
színes, feliratos, amerikai-német filmdráma, 131 perc, 
2013 
rendező: 
Brian Percival 
szereplők: 
Geoffrey Rush, Emily Watson,  
Sophie Nélisse, Ben Schnetzer, Nico Liersch, Sandra 
Nedeleff  
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Liesel különös fantáziájú, bátor lány, aki a II. 
világháború idején  
német nevelőszülőkhöz kerül. Tőlük tanul meg 
olvasni, az ő segítségükkel nyílik ki számára egy 
egészen új világ. A család egy zsidó kamasz fiút 
is rejteget: a kislány és Max együtt fedezik fel, 
milyen ereje van a szavaknak, és milyen fontos 
segítséget nyújthatnak a  
kitalált történetek. Segíthetnek olyankor is, 
amikor már semmi más nem segít. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Fuss, fiú! (12) 
színes, feliratos, német-francia-lengyel filmdráma, 112 
perc, 2013 
rendező: Pepe Danquart  
szereplők:  
Kamil Tkacz, Rainer Bock,  
Jeanette Hain, Itay Tiran, Zbigniew Zamachowski, 
Grazyna Blecka-Kolska 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A nyolcéves Srulik 1942-ben menekül el a varsói 
gettóból. Hogy egyedül is túlélje a háború 
borzalmait, előbb egy gyerekcsapathoz szegődik 
és az erdőben próbál boldogulni, majd felveszi a 
Jurek nevet és keresztény árvának kiadva 
magát egy lengyel farmon keres  
menedéket. Jurek a sok megpróbáltatás ellenére 
sem adja fel a küzdelmet saját életéért. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Mansfeld (12) 
színes, magyar-kanadai filmdráma, 122 perc, 2006 
rendező:  
Szilágyi Andor  
szereplők:  
Fancsikai Péter, Maia Morgenstern, Pindroch Csaba, 
Eperjes Károly, Blaskó Péter, Seress Zoltán 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Két évvel a forradalom után, a tizenhét éves 
Mansfeld Péter a Széna-téri emlékeitől 
“megfertőződve” a felkelés újraélesztéséről és 
bebörtönzött sógora kiszabadításáról 
ábrándozik. Barátaival és a nála idősebb Blaski 
Józseffel elkövetett gyerekes csínyeik, 
kamaszos balhékkal és  
apró köztörvényes bűnökkel keverednek. Sorsuk 
akkor pecsételődik meg, amikor elrabolnak egy 
őrségben álló rendőrtörzsőrmestert 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Naplófilm, 12 voltam 1956-ban (12) 
színes, magyar dokumentumfilm, 26 perc, 2006 
rendező: 
Silló Sándor, Edvy Boglárka 
 

Budapest Film ZRT 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom 1956-ban, egy nap különbséggel egyszerre 
kezdte el írni naplóját két fiatal fiú, Kovács 
Jancsi és Csics Gyula. Közel vannak a tűzhöz, 
utcájukban a harcok közben kigyullad egy 
áruház, mindennapos a lövöldözés. Gyula 
közben éli a pesti gyerekek életét: hegedűórára  
jár, diafilmeket néz, szánkózik. Jancsival 
elterveznek egy nem létező várost, ahol az 
utcákat a forradalom hőseiről nevezik el. 
Fejükben keveredik a pesti gyerekvilág, a 
gangok világa és az éppen zajló történelem 
 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A „Chicago tömbház”, avagy történetek a liftből 2007 
(65') 
 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Antwerpen „rossz” oldalán, a Scheldt bal partján 
magas bérház emelkedik ki a környezetből. 
Antwerpen lakosai csak „Chicago tömbházként” 
emlegetik, és olyan helynek tekintik, amelyet 
ajánlatos messze elkerülni. Szegény belgák 
élnek itt bevándorlók tőszomszédságában – a 
25 történetet több, mint 35 nemzet képviselői 
népesítik be. A betonméhkas liftjében elhelyezett 
kamera figyeli a lakók jövés-menését. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak multikulturalitás, életút, szegregáció, indentitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

Idegenek a kertemben 
 
a feldolgozáshoz feladat a 63. oldalon 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
 
 

 
  

http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A csendes kislány (29') 
 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Stockholm külvárosában van egy speciális 
előkészítő iskola, ahol szinte csak külföldi 
gyerekekkel találkozhat az ember. Szerte a 
világból érkeznek ide bevándorolt családok 
gyermekei, hogy svédül tanuljanak, mielőtt 
átkerülnének hagyományos iskolába. A 6 éves 
Maryam, aki édesanyjával menekült ide Iránból, 
osztálytársainál később, utolsónak érkezik ebbe 
az idegen környezetbe, ahol nyelvismeret és 
barátok nélkül kell kezdetben boldogulnia. A film 
Maryam küzdelmeit követi nyomon; 
ismerkedését és nehézségeit egy különös új 
nyelvvel és az ismeretlennel. Maryam életében 
először lát havat, először hógolyózik és épít 
hóembert. A film azt a kérdéskört járja körül, 
hogy hogyan tudja egy gyerek kifejezni magát és 
hogyan tud szert tenni barátokra anélkül, hogy 
ismerné az adott országot, beszélné nyelvüket. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak migráció, kommunikáció, támogatás, nevelési 
módszerek, oktatási módszerek, beilleszkedés, 
gyermekkép, barátság, kisiskoláskor 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Wallgren EmelieHolmqvist Ina: 
A kis Daniela 2003 (23') 
 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 

http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://www.docuart.hu/szemely/wallgren-emelie/index.php
http://www.docuart.hu/szemely/wallgren-emelie/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
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Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Kolumbiaiak milliói hagyják el hazájukat az 
otthoni viszonyok következtében. Sokan 
Angliába vándorolnak, elsősorban Londonba. Ez 
a dokumentumfilm egyetlen kolumbiai család, 
egy nagymama, egy anyuka és egy kislány 
életét követi nyomon új otthonukban, az angol 
metropoliszban. Yeny 1995-ben érkezett Nagy-
Britanniába édesanyjával és Daniela nevű 
kislányával. A kis Daniela a „légy-a-falon”-
módszerrel fedezi fel a latin gyökerekhez 
ragaszkodó idősebb nők viszonyát szemük 
fényéhez, a már nem egészen kolumbiai, de 
még nem egészen angol kicsi Danielához. 

 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak migráció, életút, beilleszkedés, család, 
multikulturalitás,kettős identitás, első és második 
generációs migránsok,  nyelvhasználat, kultúra 
megőrzése, gyermekkép 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 61. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Sohrabian Mitra:  
Allah minden napján szaladnak a lovak 2011 (63') 
 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://www.docuart.hu/szemely/sohrabian-mitra/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
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Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Török-muszlim-arab-magyar vagy muszlim-arab-
magyar-török Budapest, ahogyan eddig nem 
ismertük. Vajon megérkezik-e a boltnyitásra az 
iszlám vágást értő isztambuli hentes? És miért 
nem tud innen elszakadni a sokat látott, 
legidősebb budapesti török? Magyar vagy török 
feleségre vágyik-e a mélyen vallásos agglegény, 
és hogyan boldogul az identitásával a budapesti 
születésű arab kamaszfiú, amikor egyszerre húz 
a szív és tilt a vallás? A hétköznapok kis léptékű 
jelenetein keresztül közelítünk a budapesti 
muszlim miliő integrálódásának nagyobb léptékű 
kérdéseihez. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak integráció, értékek, kultúra 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
 
 

 
 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Yavuz Yüksel:  
Apabácsi 2007 (80') 
 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

http://www.docuart.hu/szemely/yavuz-yuksel/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
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A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Sinant utoléri a múltja, mikor először látogatja 
meg iraki családját az Egyesült Arab 
Emirátusokban 2007-ben. Nagybátyja német 
feleségével születésekor azonnal örökbefogadta 
Sinant. Három év múlva Brünhilde a fiúval 
Németországba menekült vissza. Nevelőapja és 
vér szerinti rokonai Irakban maradtak. Évekig 
nem mutatott érdeklődést irántuk vagy a 
kultúrájuk iránt, ám mikor végül találkozik 
apjával, feloldódik arab gyökereivel szembeni 
ellenállása. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak család, előítélet, szocializáció, identitás- válság, 
interkulturális kommunikáció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 69. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

  

http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Sohrabian Mitra: 
Banángyerekek 2009 (63') 
 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A vietnámi közösség a harmadik legnépesebb 
kisebbség a Cseh Köztársaságban. Elsősorban 
kiskereskedők alkotják, akik a 90-es évek óta 
Vietnám szegényebb területeiről a jobb 
megélhetés reményében vándoroltak az 
országba. Míg a szülők rengeteget dolgoznak, 
alig törik a cseh nyelvet és állandó honvágyat 
éreznek, a gyermekeik az iskolában 
megtanulnak csehül, hamarabb alkalmazkodnak 
a cseh környezethez, szülőhazájukkal, 
Vietnámmal pedig gyengébb, tisztázatlan a 
kapcsolatuk. 

 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak családi  nevelés, szülők- gyermekek, családi 
rendszer, integráció, asszimiláció, enkulturáció, 
bevndorlók, többgenerációs család, identitás, 
sztereotípia 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 44. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
  

http://www.docuart.hu/szemely/sohrabian-mitra/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Nagy Viktor: 
Bevándorlók 2006 (56') 
 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Négy bevándorló találkozása egyazon idegen, 
ismeretlen kultúrával. Négy különböző történet a 
beilleszkedésről, amelyben fontos szerepet kap 
a kapcsolatteremtés két nemzetek feletti 
eszköze: a zene és a foci. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak integráció, identitás, művészet, sport, interfész 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 59. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
 
 

 
  

http://www.docuart.hu/szemely/nagy-viktor/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Szántó FanniMálnási Csizmadia Anna:  
Ciutat Vella Sport Klub 2007 (55') 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A Ciutat Vella egy barcelonai kosárlabdacsapat, 
amelynek tagjai különböző származású 
középiskolás fiatalok. Megismerjük Pabú-t, a 
dominikai Santo Domingóból, aki állást keres, 
hogy segíthesse a családját és Hilario-t, egy 
filippínó fiút, aki egyetemen tanul, de nem biztos 
benne, hogy odavaló. Végignézzük, ahogy 
Gerard, a spanyol sportmániás megpróbálja 
átverekedni magát egy vizsgán, különben a 
szülei eltiltják a kosárlabdától, és találkozhatunk 
Miguel Ángel-lel, aki ragyogóan tanult Santo 
Domingo-ban, és most folytatná tanulmányait 
Barcelonában, de hiába várja, hogy hitelesítsék 
a dokumentumait. A fiúk együtt töltenek egy évet 
az edző, Carlos csapatában, aki nem csak a 
kosárlabdára, hanem az életre is tanítja őket. 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak multikulturalitás, életút, hátrányos helyzet, 
migráció, támogatás, nevelési módszerek, sport, 
szabadidő, csoport, közösség, integráció, 
identitás, második generációs migránsok, krízis, 
ifjúkor 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 57. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Folk Albert: 

Csempelevél 2007 (23') 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

http://www.docuart.hu/szemely/szanto-fanni/index.php
http://www.docuart.hu/szemely/szanto-fanni/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://www.docuart.hu/szemely/folk-albert/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
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Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A Lisszabonban játszódó film Nober Sanders 
filmlevele, amelynek segítségével megpróbálja 
felvenni a kapcsolatot távoli családjával. A 
személyes hangvételű vallomás során a néző 
sok mindent megtudhat az emigráció és az új 
környezetbe való beilleszkedés lélektanáról. Bár 
Nober „mást akart”, végül megtanulta a portugál 
csempe, az azulejo festésének művészetét, 
amellyel mind a mai napig a kenyerét keresi. 
Ahogy Nober története, úgy a csempefestészet 
stíluskavalkádja is a kultúrák egymással való 
kapcsolatáról és egymásra hatásáról szól. A 
portugál azulejot kezdetektől külső behatások 
érték, a spanyol, kínai, holland, arab, indiai, 
brazil és afrikai motívumok nemzeti művészetbe 
ágyazódásából jött létre az a sajátos forma és 
motívum rendszer, amelyre a mai Portugália 
méltán büszke. Persze Nobertet ennél sokkal 
személyesebb és hétköznapibb gondok 
foglalkoztatják, miközben festi a csempéket, 
egyiket a másik után… 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak migráció, pályaválasztás, beilleszkedés, család, 
multikulturalitás, kultúra, művészet, identitás, 
migrációs motiváció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 50. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 
  

http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Feszt JuditSomogyvári Gergő: 

„…de majd jövőre bevetjük…” 2001 (44') 

 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Szék község az erdélyi Mezőségben, 
Kolozsvártól északra mintegy 50 km-re 
helyezkedik el. A község tradicionális népzenéje 
és folklórja az 1960-as évektől egészen a 
napjainkig a magyarországi táncház-mozgalom 
meghatározó alapja volt. Filmünkben azonban 
nem a népzene, hanem más kulturális 
aspektusok kerülnek középpontba, három 
generáció egymástól nagyon is különböző 
szempontjai. Szék lakosságának 80%-a 
manapság Magyarországon vagy más európai 
országokban keresi boldogulását. Ennek 
tragikus következménye, hogy a széki családok 
többsége széthullott és a mai gyerekek 
sokaságát az utca, vagy jobb esetben a 
nagyszülők nevelik. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak család, érték, családi rendszer, generációk, 
gyermekkép, falu- város 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 46. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Akın Fatih: “Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-

http://www.docuart.hu/szemely/feszt-judit/index.php
http://www.docuart.hu/szemely/feszt-judit/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://www.docuart.hu/szemely/akin-fatih/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
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Elrendezett házasság 2004 (52') 

 

kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Nathalie Borgers dokumentumfilmje Bécsben 
élő, török családból származó lányokat mutat 
be. A fiataloknak egyszerre kell alkalmazkodniuk 
a konzervatív szülői ház elvárásaihoz és az 
európai nagyváros nyújtotta szabadsághoz. A 
diák Serpil szeretné maga kiválasztani 
jövendőbelijét, ugyanakkor azt is tudja, hogy ha 
egy osztrák férfival akarna összeházasodni, 
annak a szülei egyáltalán nem örülnének. Egy 
másik fiatal nő, Gülüsmer éppen beleegyezett 
egy elrendezett házasságba, csak hogy 
elhagyhassa a szülői házát. A film a kettős 
identitás problémájával foglalkozik, azokkal a 
belső és külső konfliktushelyzetekkel, 
amelyekkel egy Bécsben élő fiatal nő újra és 
újra szembetalálja magát. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak konfliktus, identitás, kultúra, érték, 
értékkonfliktus, krízis, párválasztás, család, 
generációs konfliktus, transzgenerációs minták, 
interkulturális konfliktus, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 37. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

  

http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Prinzler Hannah: 

Én és az orrom 2009 (28') 

 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Ziska Svédországban született és nevelkedett, 
mégis sokszor kérdezték tőle, honnan 
származik, hiszen egyáltalán nem hasonlított a 
svédekre. Az Én és az orrom című filmben Ziska 
utazásra indul, hogy kiderítse, vajon ő svéd-e, 
hogyan lehetne svéd orra, és hogy 
tulajdonképpen hogyan is néz ki egy svéd orr. 
Utazása Koppenhágában, a családi otthonban 
ér véget, ahol Ziska rádöbben, ő sohasem lesz 
svéd vagy dán, soha nem lesz egy közülük, így 
a saját módján kell svédnek vagy dánnak lennie. 

 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak identitás, előítélet, sztereotípia, család 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
 
 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Szepesi Gábor: 

Én is olyan vagyok, mint te! 2004 (29') 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

http://www.docuart.hu/szemely/prinzler-hannah/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://www.docuart.hu/szemely/szepesi-gabor/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
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Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Milyen érzés fiatalként egy olyan országban, 
amely az embernek sajátja is, meg nem is? 
Milyen lehet egyszerre két világban élni, és miért 
kerülhet az ember olykor bajba csupán emiatt? A 
film főszereplői egy Blackheadz nevű iskolai 
csapat tagjai, olyan diákok, akik elhatározták, 
hogy megpróbálnak javítani a svédek és a 
bevándorlók viszonyán, ennek érdekében saját 
tapasztalataik és emlékeik alapján kidolgoznak 
egy színpadi előadást. A közös munka során 
többen olyan történeteket is elmesélnek, amit 
eddig még nem osztottak meg senkivel. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak identitás, multikulturalitás, iskola, csoport, 
dráma, narratíva, előítélet, sztereotípia, 
kirekesztődés, élmények, asszimiláció, 
diszkrimináció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 52. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
 
 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Meiton KristinaSternö Linda: 

Ez én vagyok! 2005 (104') 

 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://www.docuart.hu/szemely/meiton-kristina/index.php
http://www.docuart.hu/szemely/meiton-kristina/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
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Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom D-Flame tizenhat évesen elhagyta anyját és 
intézetbe költözött, hogy kitanulja a ganxta-
szakma fogásait. Mamadee tízéves volt, amikor 
a vasfüggöny leomlott - és ezzel együtt a vörös 
úttörősála és gyerekkori álmai is 
szertefoszlottak. Adé tizenöt volt, mikor apját 
meggyilkolták, és Nigériából Németországba 
költözött. Mind a hárman fekete apukák német 
gyermekeiként nőttek fel, apjuk nélkül. Először 
akkor találkoztak, amikor három német fiatal egy 
parkban meggyilkolt egy fekete férfit, és ez 
összehozta a legismertebb afro-német 
zenészeket egy "Brothers Keepers", azaz 
„Testvérek őrzői” elnevezésű projekt-együttesbe. 
Ez a film Flame, Mamadee, Adé és a Testvérek 
őrzőinek története. A zene erejéről és az 
egységben felemelt hang öröméről beszél D-
Flame, Adé Bantu, Mamadee és Xavier Naidoo 
szereplésével. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak gyermekkép, előítélet, zene, közösség, 
enkulturáció, tolearancia, rasszizmus, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 54. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kis Anna: 

Hunyd le a szemed, és nézz rám! 2008 (6') 

 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 

http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://www.docuart.hu/szemely/kis-anna/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
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A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Milyen világban élnénk, ha a nőket nem 
elsősorban a külsejük alapján ítélnénk meg? És 
ha láthatatlan lehetne a rassz és etnikai 
hovatartozás? Ezt az utazást tesszük meg 
Shabana segítségével, aki egy Skóciában élő 
szenvedélyes, 25 éves brit muzulmán hölgy. 
Mindig is meg akart szabadulni az örökös 
szemrevételezéstől, a férfiúi tekintetektől, és ez 
végül a sok vitát gerjesztő hijab viselésével 
sikerült is neki… Ez a no-budget barkácsfilm 
társadalmi jelentőségű vitatémákkal foglalkozik: 
az iszlám és a nők, rasszizmus, személyes 
szabadság, testkép - minddel a maga 
ellentmondásosságában.  

 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak előítélet, személyiség, személyiségfejlődés, 
identitás, sztereotípia, érték, kultúra, 
multikulturalitás, interkulturális konfliktus, 
rasszizmus, énkép, testkép, önértékelés, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 42. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
 
 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Cremona RiccardoCecco Vincenzo: 

Kívül sárga, belül fehér 2007 (50') 

 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://www.docuart.hu/szemely/cremona-riccardo/index.php
http://www.docuart.hu/szemely/cremona-riccardo/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
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A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  "Banán gyerekek - kívül sárgák, belül 
pedig fehérek!" 10 és 20 év közöttiek, francia és 
kínai származásúak, és ironikus humorral banán 
gyerekeknek vallják magukat. A 80-as évek 
növekvő kínai migrációs hullámával érkeztek a 
szüleik. Ezek a fiatal tinik mind francia 
születésűek. 

 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak identitás, kettős identitás, migráció, értékek, 
családi kapcsolatok, akkulturáció, nemzet, 
nemzetiség, asszimiláció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 45. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

  

http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Taal Julia: 

Lili 2012 (22') 

 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A film főszereplője a kelet Magyarországon élő 
20 éves egzotikus szépségű Lili, aki tipikus mai 
fiatal: saját online csatornája és identitása van, 
világképe a közösségi oldalakon keresztül is jól 
követhető. Egy tetováló szalonban dolgozik, 
mindemellett rá van kattanva az animációra és a 
magyar irodalomra. A második generációs, kínai 
származású Lili édesanyjával és két testvérével 
él Miskolcon. Édesapja kínai, nagyon ritkán 
találkoznak ezért kapcsolatuk szinte teljesen a 
virtuális térbe helyeződött át. Bár 
kommunikációjuk a nyelvi akadályok miatt olykor 
nehézkes, az online környezet egész más 
dimenziókat nyit meg számukra. Kettőjük 
kapcsolata fontos univerzális üzenetet hordoz: 
mi az, ami a fizikai síkon túl összeköt egy 
különböző kulturális közegbe szakadt családot 
és hogyan tartható fenn ez a kontinenseken 
átívelő törékeny kapcsolat? A karaktervezérelt 
dokumentumfilm Lili kulturális 
identitáskereséséről, önkifejezési stratégiáiról, 
valamint apjával való összetett kapcsolatáról 
szól, mindezt a modern kommunikációs 
csatornák különös kettősségét - egyszerre 
összekötő és elválasztó jellegét - leképező 
innovatív képi világban ábrázolva. Lili 
személyiségén keresztül mindemellett 
megtudunk valami fontosat is a mai 25 év alatti 
fiatalok kommunikációjáról, a szülő gyerek 
kapcsolatról, az identitásról és a kulturális 
gyökerek felszínre töréséről. Lilit fiatal felnőttként 
már komolyan foglalkoztatja a kérdés: meddig 
magyar ő és honnan, miben kínai? 

 

 

 

http://www.docuart.hu/szemely/taal-julia/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
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Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak kultúra, értékek, személyiség, 
személyiségfejlődés, érdeklődés, szabadidő, 
digitális kor, kommunikáció, kötődés, kapcsolat, 
család, identitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

  



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

191 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Ratsch Dietmar: 

Szia Nagyi, jól vagyunk! 1999 (16') 

 

“Idegenek a kertemben” 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/index.php 
 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A kazetta egy Budapesten élő mongol család 
újévi videóüzenetét tartalmazza, amely az 
ulánbátori nagymamának szól. A film 
tulajdonképpen "talált tárgy", a rendező sosem 
járt a helyszínen. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak identitás, szocializáció, generációs konfliktus 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

a feldolgozáshoz feladat az Idegenek a kertemben c. kiadvány 47. oldalán, 
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-
modszertani-kezikonyv.pdf 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

  

http://www.docuart.hu/szemely/ratsch-dietmar/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/index.php
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Srácok 
Boys / Jongens  
Hollandia 2014, 78'  
Rendező: Mischa Kamp 
Szereplők: Gijs Blom, Ko Zandvliet, Jonas Smulders, 
Tom Kas, Stijn Taverne 
Nyelv: holland 
Felirat nyelve: magyar 
 

http://budapestpride.hu/ff/filmek/idorend 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A nyári szünetben a tizenötéves Sieger az új 
atlétikacsapattal edz az országos bajnokságra. 
Mikor találkozik az izgalmas és kiszámíthatatlan 
Marc-kal, a barátságnál sokkal mélyebb 
érzelmeket fedez fel. Ahogy Marc viszonozza az 
érzelmeit, Sieger magányos küzdelemet folytat 
magával, a bajnokság meg egyre csak 
közeledik... 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak LMBTQ, identitás, másság, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

52 kedd  
52 Tuesdays  
Ausztrália 2013, 109'  
Rendező: Sophie Hyde 
Szereplők: Tilda Cobham-Hervey, Del Herbert-Jane, 
Mario Späte, Beau Travis Williams, Imogen Archer, 
Sam Althuizen  
Nyelv: angol 
Felirat nyelve: magyar 
 
2014 Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, Kristály Díj 
2014 Sundance Filmfesztivál, Legjobb rendezőnek 
járó díj 

http://budapestpride.hu/ff/filmek/idorend 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A tizenéves Billie azt hitte, mindent tud 
édesanyjáról, egészen addig, amíg tudomást 
nem szerez anyja tervéről, hogy megkezdje 
átmenetetét transz férfivá. Csak hab a tortán az 
aggasztó szülői döntés, hogy egy egész éven át 
az apjával éljen. Anya és lánya ígéretet tesznek, 
hogy az év során kivétel nélkül minden kedden 
találkoznak. Billie csendes elfogadással 
szemléli, ahogy korábbi szoros kapcsolata 
anyjával átalakul rövid közös kedd délutánokra, 
és így lassan máshol keres kapcsolatokat. 
Kihasználva a gyengülő családi kötelékeket, 
Billie szokatlan barátságba keveredik két 
idősebb iskolatársával, ahol kipróbálhatja az 
egyetlen dolgot, amit nem tud megérteni: a 
szexet. Azonban ahogy Billie beletanul a 
függetlenségbe és átveszi anyjának egyre 
távolságtartóbb életritmusát, rájön, hogy a titkok 
nem csak akadályok, de szükségesek is, hogy 
az ember megkapja, amit akar. 
A filmet egy éven át forgatták, heti egyszer, 
keddenként – ez a különleges filmkészítési mód 
ad egyedi hitelességet ennek az érzelmekkel teli 
történetnek a vágyról, felelősségről és 
átalakulásról. 
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Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak identitás, személyiség, személyiségfejlődés, 
serdülőkor, ifjúkor, érték, krízis, család, kötődés, 
LMBTQ 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Amikor látlak 
The way he looks / Hoje Eu Quero Voltar Sozinho  
Brazília 2014, 95'  
Rendező: Daniel Ribeiro 
Szereplők: Fabio Audi, Ghilherme Lobo, Tess Amorim 
Nyelv: portugál 
Felirat nyelve: angol, magyar 
2014 Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, Teddy-díj 
Brazília hivatalos nevezettje a 2015. évi 87. évi Oscar-
díjra, mint legjobb idegennyelvű film 

http://budapestpride.hu/ff/filmek/idorend 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A tizenéves srác, a vak Leonardó kapcsolata 
szinte tökéletes szüleivel. Bár anyja igyekszik 
megóvni őt mindentől, a fiú mégis próbál 
önállóbbá válni. Legjobb barátja, Giovana 
minden nap hazakíséri. A tanulást társaihoz 
hasonlóan unja, mégis külföldre készül 
cserediáknak, amit Giovana rossz szemmel néz. 
Ám mikor új osztálytárs érkezik az iskolájukba, a 
jóképű Gabriel, akibe a lányok az osztályában 
szerelmesek lesznek, Leonardót is elragadják az 
érzelmei, és kétségei támadnak tervével 
kapcsolatban. 

 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak osztály, közösség, csoportdinamika, család, 
sajátos nevelési igények, fogyatékkal élők, 
LMBTQ 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Így neveld a virágodat 
 
Broken Gardenias  
USA 2014, 88'  
Rendező: Kai Alexander 
Szereplők: Alma S. Grey, A. Jack Morocco, Caroline 
Heinle, Louis Dezseran, Steve Judkins, Geoffrey 
Kennedy 
Nyelv: angol 
Felirat nyelve: magyar 
 

http://budapestpride.hu/ff/filmek/idorend 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Jenni, aki hatéves kora óta árva, nehezen 
boldogul a saját életével. Nem jön ki kollégáival 
a helyi kertészetben, és a lakótársaitól való 
elszigeteltség mély depresszióba taszítja. Mikor 
a világ már nem is lehetne nyomasztóbb, a 
helyes, fiatal szélhámos Sam felkarolja. Együtt 
útra kelnek Los Angelesbe, hogy kiderítsék, mi 
történt Jenni apjával. A film játékos fekete 
humorral beszél családról, szexualitásról és a 
váratlan szerelemről. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak serdülőkor, ifjúkor, gyermekkor, család, 
személyiségfejlődés, személyiség 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Talán egyszer 
Any Day Now  
USA 2012, 98'  
Rendező: Travis Fine 
Szereplők: Alan Cumming, Garret Dillahunt, Isaac 
Leyva, Frances Fisher, Gregg Henry, Chris Mulkey, 
Don Franklin, Jamie Anne Allman, Mindy Sterling 
Nyelv: angol 
Felirat nyelve: magyar 
2012 L.A. Outfest – Kiváló Narratíva Díj és Legjobb 
színésznek járó díj 
2012 TriBeCa Filmfesztivál – Legjobb játékfilm 
2013 GLAAD Médiadíj – Legjobb játékfilm 
2012 Seattle-i Nemzetközi Filmfesztivál – Legjobb 
játékfilm 

http://budapestpride.hu/ff/filmek/idorend 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom A 70-es évekbeli igaz történet ihlette megragadó 
film a szerelemről, elfogadásról és családról, 
olyan jogi és társadalmi problémákról szól, 
melyek pont annyira aktuálisak ma, mint 35 
évvel ezelőtt voltak. Amikor anyja elhagyja a 
Down-szindrómás tizenévest, egy meleg pár 
befogadja őt, és életében először szerető 
családja lesz. Azonban mikor a hatóságok a 
rendhagyó családra bukkannak, egy elfogult 
rendszerrel kell felvenniük a harcot, hogy 
megmentsék a fiú életét, akit már sajátjukként 
szeretnek. 

 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak család, előítélet, LMBTQ, kötődés, támogatás, 
társas támasz, gyermekvédelem 
 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Az iskola kézikönyve- „Jelenetek egy iskolából” https://www.youtube.com/watch?v=D4gKXaLNQFs 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

1.57- 4 dolog, amit ne csinálj késéskor 
2.42-    4 dolog, amit ne csinálj óra közben 
4.58 -  4 dolog, amit ne csinálj felelés közben 
7.47- a következő órán 

 

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

iskolai szabályok, iskolai rituálék, elvárások, kommunikáció 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

A kihívás napja a Kolonics György Általános Iskolában https://www.youtube.com/watch?v=dgtT_sckE6M 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak szabadidő-szervezés, tanórán kívüli nevelés, 
személyiségfejlesztés, gyermekkép 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

• szabadidőszervezés, mint a gyermek személyiségének fejlődésének és a közösség építésnek alapja;  
• ráhangolás, 
• tanári feladatok, 
• differenciálás lehetőségei;  
• értékelés;  
• fenntarthatóság, a projekt "utóélete" 
• Az igazgatónő gyermekképe, nézetei. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Nyílt órák a Szikszai iskolában https://www.youtube.com/watch?v=o3njbKQ5fFo 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom Az igazgató mesél arról, hogy miért fontos 
szerintük a nyílt óra 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak nyílt nap, nyílt órák, gyermekkép 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

• kapcsolatok óvoda- iskola, szülők és tanárok között; 
• a hallgatók saját élményei nyílt napokkal, nyílt órákkal, a hallgató családja és az iskola 
kapcsolattartásával összefüggésben; 
•  az igazgató által közvetített gyermekkép; 
•  szülők döntései iskolaválasztásokban 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Nyílt napok, nyílt órák keretében mutatkozik be a 
Kőkúti Általános iskola 

https://www.youtube.com/watch?v=vQi3GDqIdgg 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom Fiatal igazgató beszél a nyílt napokról és egy 
nagypapa, hogy miért nézte meg és arról, hogy 
a fegyelmezéssel voltak problémái. Látható, 
hogy alig vannak szülők az órán. 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

2.31'  

Kulcsszavak nyílt nap, szülői elvárások, rejtett tanterv 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

• mik az igazgató szavainak mögöttes üzenetei;  
• hogyan "észlelhetik" az adott iskolát vajon a szülők (mit látnak belőle, mire figyelnek vele kapcsolatban?) 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Szakmai délután a fábiánsebestyéni iskolában https://www.youtube.com/watch?v=dnd-
S785rmY 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

6.58 összesen, ebből a 0-5.25. rész  

Kulcsszavak interaktív tábla 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

• interaktív tábla használata az órán 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Iskolai tanórák Kaposfő (5_2)  

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom Egy tanítónő nagyon lecsupaszított órája 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

összesen 30,11. perces a film 
4.26’- ig egy matematika óra alsósoknak 

 

Kulcsszavak tanulásszervezés, értékelés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

• “Kívülről” megfigyelve, szempontok nélkül milyen benyomásaink, milyen meglátásaink vannak?  
• Milyen szempontokat tudnánk kiemelni, kifejezetten szakmai szempontból, didaktikai szempontból, 
tanulásszervezési tanulságokból? 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Földrajz, 8. osztály - Nagy Gyuláné https://www.youtube.com/watch?v=xed08ZKgwho 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom interaktív táblán filmet néznek meg a Kárpát- 
medencéről, majd néhány gyakorlófeladatot 
oldanak meg a táblánál a gyerekekkel 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak interaktív tábla 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

• megbeszélések menete, 
•  verbális- nonverbális kommunikáció sajátosságai 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kövesdi József - földrajz óra https://www.youtube.com/watch?v=Gi9oKs0XYBs 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom földrajz órán megbeszéléssel ismételnek 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

összesen 20.51 
 
1-2.14 

 

Kulcsszavak kommunikáció, megbeszélés, tanári kérdés 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

• megbeszélések menete, 
•  verbális- nonverbális kommunikáció sajátosságai 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kövesdi József - földrajz óra https://www.youtube.com/watch?v=Gi9oKs0XYBs 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom különböző felelési lehetőségek földrajz órán 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

2.14- 20.51  

Kulcsszavak felelés, értékelés, osztályozás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 
• A  felelések hatásai, módszerei,  
• Saját korábbi élmények; 
• Az értékelés szerepe, lehetőségei, a kiváltott hatások. 
• Milyen nehézségei vannak az egyes feleleteknek? Mi hiányzik pl. az írásbeli feleletek esetén? 
• Milyenek a visszajelzések a látott anyagban? Hogyan értékeli a gyerekeket a tanár? Egyértelműek –e a 
szempontok? 
• Ők hogyan csinálnák? Hogyan feleltetnének? 
• Korábban őket hogyan feleltették? Melyik a legjobb és a legrosszabb feleletük emléke? 
• Mi alapján értékeltek az osztályba a tanárok? Fel tudják-e ezt idézni? 
• Mit gondolnak, ugyanazok a feleletek egy másik osztályban ugyanezt a jegyet kapnák? Ezt mi 
befolyásolja? 
• Mennyire tud objektív lenni a tanár? 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Történelem óra https://www.youtube.com/watch?v=FiBpJiewv5I 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

összesen 40.26, 1-35.48  

Kulcsszavak csoportmunka, gondolattérkép, tanári 
gondolattértkép 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

• A csoportmunka előkészítése, 
• a feladatok definiálása, 
• a csoportok munkájának támogatása. 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

35.48- 39.53  

Kulcsszavak gondolattérkép 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

• saját gondolattérkép megmutatásának lehetőségei;  
• a gondolattérkép módszerének előkészítése 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Történelem (7. osztály): A reformkor https://www.youtube.com/watch?v=Fi1lxd9sbik 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom csoportmunka 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

44.15 összesen  

Kulcsszavak csoportmunka 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Gondolkodási képességek fejlesztése -- 7. osztály -- 
Kémia -- Atomok és elemek 

https://www.youtube.com/watch?v=sxdP3DZH4Os 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája Seresné Busi Etelka 

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

28.14 összesen  

Kulcsszavak csoportmunka 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kompetenciafejlesztést segítő metódusok https://www.youtube.com/watch?v=ZNt2ibz2LQg 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

4.02.36  

Kulcsszavak tanulási környezet, a tanulás támogatása 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

• A környezet jellemzői 
• Hogyan lehet sajáttá, személyessé tenni a teret? 
• Hogyan lehet tanulást segítővé tenni a teret? 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Mérő László : A csodák logikája 20150311_IIIKorEgyeteme_MérőLaci 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

9.19-1.34.39  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Riedel Miklós : Kémiai kalandozás könyvtárakban, Mit 
ábrázoltak a festők a kémia világából 

20140205_IIIKorEgyeteme_Riedel Miklós 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

1.31-  

Kulcsszavak tantárgyközi koncentráció, kémia-művészet 
kapcsolata 
 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 tantárgyközi koncentráció megvalósítása 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kapitány- Fövény Máté: Öngyógyító örökmozgók,  
A hiperaktivitás és a szerhasználat kapcsolata 

20140201_ELTE_FESZT 
 
 
állvány 
 
2. ELTE PPK Figyelem és hiperaktivitás 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

41.43  

Kulcsszavak rizikófaktorok, ADHD, hieraktivitás, 
szerhasználat, protektív faktorok, 
arousal elmélet, 
genetikai háttér, öngyógyítási hipotézis,  
impulzivitás 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Vass Vilmos: Mire jó az iskola a XXI. században 20140201_ELTE_FESZT 
 
 
állvány 
 
3. ELTE PPK Mire jó az iskola 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

45.45  

Kulcsszavak iskolametaforák, „a jövő iskolája 
forgatókönyvek”, szervezeti kultúra, „a tanítás 
művészete” 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Mérő László: A csodák logikája 20140201_ELTE_FESZT 
 
 
állvány 
 
 
20140201-135510-01 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

Átlagisztán 
Extremisztán 
Taleb 
 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kovács Monika: Férfiak és nők, modern szerepek, 
társadalmi nem, nemi sztereotípiák, nemi ideológiák 

20140201_ELTE_FESZT 
 
 
állvány 
 
 
5. ELTE PPK_NőkésFérfiak_KovácsMónika 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

51.22  

Kulcsszavak társadalmi nem, nemi sztereotípiák, nemi 
ideológiák, diszkrimináció, szexizmus, nemi 
egyenlőség akadályai 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Nahalka István: Az AGORA oktatáspolitikája 20140201_ELTE_FESZT 
 
 
állvány 
 
 
20140201-165630-01 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

44.50  

Kulcsszavak szubszidiaritás, oktatáspolitika, oktatásirányítás,  
méltányosság, esélyegyenlőtlenségek, 
civil kezdeményezések 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Szabó Monika: „Ál(om)nők” és „igazi férfiak”, A 
társadalmi nemi szerepek kritikai megközelítésével 

20130507_SzaboMonika_KazyEstek_vágott 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

1.06.13  

Kulcsszavak androcentrizmus, nemi polarizáció, szexizmus, 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kiss- Farkas Gábor MTA Lendület Kutatócsoport: 
Hogyan emlékeztek a középkorban 

 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

4.45-től 16.20 
 
 
 
31- vicces megjegyzési lehetőségek 36.12 
 
36.12- 50.11 
vizualizálás 
 
50.11- 
rímes megjegyzések 54.11 
 
53.30- 
képszerű megjegyzések 
1.07.25 
 
1.07.25-1.17.30 
szokatlanabb megoldások 
 
A megőrzés formái 
19.09 

tudásközvetítés eszközei 
emlékezet 
mnemotechnika 
középkori példák a vizualizálásra, a vicces 
megjegyzésekre 

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 pszicho- pedagógia kapcsolata 

 tanulás támogatása 

 az ember műveleteiről való gondolkodás kapcsán- történeti vonulat 

 gyermekkép esetleg 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

25.15- 27.28 
 

egyetem 
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Egyetemek keletkezése 
16.20- 19.09 
 
 

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 pszicho- pedagógia kapcsolata 

 tanulás támogatása 

 az ember műveleteiről való gondolkodás kapcsán- történeti vonulat 

 gyermekkép esetleg 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Örkény Antal : A romák társadalmi kirekesztődésének 
szociológiai és társadalomlélektani vonatkozásai 

20150318_IIIKorEgyeteme_Örkény 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

0.40- 1.33.07  

Kulcsszavak roma,cigány, vándor, csoport fogalma, 
kisebbség, roma kultúra, társadalmi hátrány, 
integráció, asszimiláció, identitás, 
multikulturalizmus, anti-diszkrimináció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 Hogyan leszünk cigányok? kérdés jelenik meg 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Prazsák Gergő 20150325_IIIKorEgyteme_Pozsár 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

2.40- 11.50 
 
 

kultúra, értékek 

Kulcsszavak kultúra, értékek 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

11.50- 21.10 
 
 
 
 
 
 
 
21.10- 
 
 
 
22.- 39.00  
 
 
 
 
39.00- 50.50 
 
50.50-  
 

egyenlőség, szabadság filozófiai  vonatkozásai, 
kultúra definíciók 
kultúra nyelvi megfogalmazásai (kultúra, 
civilizáció), kultúra- társadalom, szociológiai 
kultúrakutatások 
 
 
 
Williams, Disraely,  
„közönség”, Herder, Schiller, tömegkultúra 
 
 
(Adorno, Benjamin), Ízléskultúra, 
Geertz, kultúradefiníció, értéktan, 
értékmeghatározások, értéktesztek, dimenziók 
 
Sczwartz értékdimenziói, kutatásai 
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53.43-ig  
 

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Szabó Éva:  20150321_DigitNem 
ezen belül:  
 
20150321_DigitNem_003_SzabóÉva 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

10.12-ig  
 

gyermekkép 
felnőttek gyermekképe a mai gyerekekről, 
különböző szempontokból 

Kulcsszavak gyermekkép 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

10.12- 16.14 
 

Norman Doidge A változó agy 
 
számítógép-használat hatása az agyműködésre 
 

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

16.14- (17.-ig) szociális készségek fejlesztése, fejlődése  

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kopp Erika: Az oktatás fogalmának olvasatai: magyar 
pedagógiai innovációk vezetőivel készült interjúk 
tartalomelemzése 

Főkönyvtár:  
2010_Nevelestudomanyi_konferencia 
 
 
Alkönyvtár: 
 
Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM, 
Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM eltepk on 
USTREAM. Educational 
 
 
 
Kopp Erika: 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

0- 22.44 narratívák, szakértői interjú, 
 
reformpedagógia a különböző neveléstudósok 
narratíváiban 
 
Kádár-korszak nevelésügye, értelmezése 
 
innováció  
 
reformpedagógia és közoktatás 
 
koncepciók (Benda József, Winkler Márta, 
Zsolnai József, Bárdossy Ildikó, Horn György, 
Kocsis József, Kovács Sándor,  Mihály Ottó 

Kulcsszavak reformpedagógia, interjú, narratíva, innováció 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

Belső világa: kutatótanárrá válás 
 
innovációk, különböző pedagógus szerepek 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Ollé János: virtualitás és oktatási sajátosságok Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM, 
Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM eltepk on 
USTREAM. Educational 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

a felvételen 24.14- 35.33 virtualitás és oktatás 
fogyatékossággal élők támogató környezete 
 
énkép- re tett hatása a virtuális térben való 
munkában 
 
oktatási folyamatra tett hatása 
 
valós és virtuális kommunikáció 

Kulcsszavak kommunikáció, énkép 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Stricker Sándor: A felnőttoktatás mint kulturális válasz 
Európában 

Főkönyvtár:  
2010_Nevelestudomanyi_konferencia 
 
 
Alkönyvtár: 
 
Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM, 
Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM eltepk on 
USTREAM. Educational 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

1.39.26- 1.52.40  

Kulcsszavak felnőttképzés  
felnőttoktatás 
 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
  



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

231 

 

FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Fehér Katalin és Kereszty Orsolya:  Törekvések a 
felnőttek szervezett képzésére hazánkban 1777-1918 
 

Főkönyvtár:  
2010_Nevelestudomanyi_konferencia 
 
 
Alkönyvtár: 
 
Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM, 
Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM eltepk on 
USTREAM. Educational 
 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

1.53.33-2.04.20  

Kulcsszavak andragógiatörténet 
közművelődési törekvések 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Kraiciné Szokoly Mária: A kultúraközvetítő 
tevékenység paradigmatikus tevékenység 

Főkönyvtár:  
2010_Nevelestudomanyi_konferencia 
 
 
Alkönyvtár: 
 
Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM, 
Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM eltepk on 
USTREAM. Educational 
 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

2.5.6- 2.14.53  

Kulcsszavak nemformális, informális, formális tudás 
közvetítése, közművelődés, pedagógus 
kompetenciák, andragógus kompetenciák, 
szerep 
 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Németh András- szimpóziumnyitója Főkönyvtár:  
2010_Nevelestudomanyi_konferencia 
 
 
Alkönyvtár: 
 
Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM, 
Neveléstudomány 04 16 10 04 10AM eltepk on 
USTREAM. Educational 
 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

2.52.10-  

Kulcsszavak eszmetörténet, mentalitás, kritikai történetírás, 
neveléstörténeti kutatások 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

Golnhofer Erzsébet előadása felsőoktatási 
problémákról, learning outcomes-ról 

Főkönyvtár:  
2010_Nevelestudomanyi_konferencia 
 
 
Alkönyvtár: 
 
PPK 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom  

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

  

Kulcsszavak learning outcomes, tanulási eredmény, 
problémák a felsőoktatásban, felsőoktatás, 
Bemeneti szabályozás, kimeneti szabályozás, 
innováció 
 

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 tanulás támogatása 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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FILM/FILMRÉSZLET NEVE Elérhetősége 

20101222_Bathory_Zoltan_interju 
 
Báthory interjú 

 

 
 
 

Tantárgy neve  

 
 
 

A leírás gazdája  

 
 
 

Tartalom Perjés István - és az elején Vass Vilmos - 
interjúvol, beszélget 

 

 

Filmrészlet esetén: címe (ha van), adatai, perc-
másodperc (tól-ig) 

Az adott szakaszban azonosítható témák 

összes hossz: 1.3.5 
 
 
 
35.30-40.02 
 
53.19 
 
59.20- 1.2.57 

életútinterjú, tanterv 
IEA 
Kiss Árpád 
 
 
reformok, svéd tapasztalatok, tehetségnevelés, 
gyermekkép 

Kulcsszavak  

A feldolgozás lehetséges szempontjai 

 gyermekkép 

 iskola belső világa 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 
 
 
 


