A program rövid ismertetése
Candide-dal a világ körül
Candide vagy az optimizmus című regény tézisregény, fejlődésregény, nevelési regény, utaztató
regény, kalandregény. Filozófiai kérdéseket vet fel, világképet formál úgy, hogy egy fiatalember
kalandjait követhetik végig a diákok.
Az elvont filozófiai tézis, a megjelenő eszmék megismerése mellett a kalandregény műfaji
sajátosságai alkalmat adnak olyan gyakorlati ismeretek elsajátítására, amiket a valós utazások
megszervezésénél, külföldi programok tervezésénél használhatnak a tanulók.
Az egymást követő fejezetek laza szerkezete elősegíti, hogy a tanulók a különböző tantárgyak
összekapcsolásával kövessék végig Candide útját, és a regény különböző kérdésfelvetéseire más-más
tárgyak jellegzetességeinek megfelelően válaszoljanak.
Így állhat össze egésszé az a projekt, ami arra keresi a választ „Hogyan tudja egy fiatal megtalálni
céljait, kialakítani felnőtt életét.”
Kapcsolódó tantárgyak, hozzájuk köthető tevékenységek, digitális tartalmak:
1. Irodalom:
 Előzetes feladat: Csoportmunkában trailer készítése a regényhez az érdeklődés
felkeltése érdekében.
 Gondolkodástérkép: Regény fontosabb szereplői- jellemvonásaik- életfilozófiájuk
 Parafatábla: Regénypoétikai eszközök a megcáfolandó eszme kigúnyolására,
nevetségessé tételére.
 Ppt: Mutasd be a te Eldorádódat!
 „csoportosításos” feladat: A török által megfogalmazott eszmény és Eldorádó
különbözőségéről és hasonlóságáról.
2. Német nyelv:
 Országismeret: Utazási irodának magazin összeállítása Vestfália ajánlására
(calameo.com)
 Könyvtári kapcsolódás – csoportos gyűjtőmunka: a könyvtárostanár segítségével
Vesztfália nevezetességeinek, jelentős alakjainak, kultúrájának összegzésére –
kiadványszerkesztés és ajánló bibliográfia összeállítása
(esetleg ehhez hasonló feladatot több nyelvből is meg lehet tenni – spanyol, francia)
3. Földrajz:
 A Föld pusztító ereje - a földrengések okai, következményei. A világ legnagyobb
földrengése. Prezentáció készítése.

4. Informatika:
• Útvonaltervező programmal Candide útjának végigkövetése.
 Az útvonaltervező programhoz konkrét utazás megtervezése (járművek, időpontok,
menetrendek, árak, szálláslehetőségek)
5. Rajz és művészettörténet:



Candide Párizsban megismerkedik a művészeti élettel. Programfüzet, katalógus
készítése a párizsi múzeumok ajánlására. (techwok.hu) Montázskészítés.

Könyvtári kincskeresés: játékos művészettörténet a könyvtárban. A diákok egymásba
kapcsolódó feladatok segítségével gyűjtenek anyagot a korszak művészeti stílusairól, irányzatairól.
Könyvtári kapcsolódás – Candide korában Gyulán: A diákok könyvtárostanár
közreműködésével az iskolai és a városi könyvtár forrásait felhasználva megismerkednek a
regény korának gyulai eseményeivel, emlékeivel.
Minikonferencia a projekt végén, ahol egyszerre kerül bemutatásra a diákok által összeállított anyag.

