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4. osztály

Bevezetés, ráhangolódás

1. Csoportalkotás véletlenszerűen.
A csoportalkotás történhet például
UNO-kártyával, minden gyermek
húz egy kártyát, majd az egyesek,
kettesek, hármasok és így tovább
alkotnak egy-egy csoportot. Az
UNO-kártya helyett lehet állatokat,
növényeket vagy tárgyakat ábrá-
zoló kártya is.

Az azonos számot vagy jelet húzott
tanulók csoportokat alkotnak.

Csoportalkotás Játékkártya

2. A mindennapi életet meghatá-
rozó szabály felismertetése, annak
beláttatása, hogy a tevékenységek
valamilyen szabály szerint követik
egymást.
A tanár ismerteti a feladatot: az is-
kolai csengőszó, dallam (attól füg-
gően, hogy melyik iskolában mi
van) szabályozó szerepének meg-
ismertetése.

A tanulók meghatározzák, hogy
mire való a csengőszó, mi lehet a
szerepe.
Csoportmunka 4-5 fős csoportok-
ban, minden csoport a saját elkép-
zelését csomagolópapírra írja. Az
eredményeket  csoporttúra mód-
szerrel ismertetik egymással a ta-
nulók.

Kooperatív cso-
portmunka

3 megy, 1 ma-
rad, más néven
csoporttúra: 3
tanuló átmegy
a másik cso-
porthoz, és
megnézi a
programjukat, a
helyben mara-
dó tanuló pedig
ismerteti a cso-
port munkáját.

Csomagoló-
papír, filctollak,
minden csoport
más-más színű
filctollal dolgo-
zik.

3. Az iskolai csengőszó szabályozó
szerepének közös megbeszélése.
A tanár minden kérdést felír egy-
egy csomagolópapírra, melyet a
teremben hozzáférhető helyen (asz-
tal, tábla, fal) helyez el. A tanár
megkéri a tanulókat, hogy vála-
szaikat próbálják meg indokolni is.

A tanulók a következő kérdésekre
válaszolnak:
Szükség van-e csengőszóra?
Lehetne-e olyan iskolában tanulni,
ahol a tanítási órák nem 45 perce-
sek?
Kellenek-e előre meghatározott
tanítási órák?
Mire valók a tanítási órák közötti
szünetek?
Szükség van-e előre meghatározott
szünetekre?
Az előző feladatnál alakult csopor-
tokból egy-egy csoporttag a
kérdéseket tartalmazó papír elé áll,
és a csoportnak megfelelő színű
tollal felírja a csomagolópapírra a
választ. Minden csoporttag minden
kérdésre válaszol.

Csoportmunka

Beszámoló
forgóban

Az előre össze-
állított kérdések
megjelenítése
csomagoló-
papíron
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A szabály fogalmának bevezetése

4. Tanári előadás
A társas érintkezés adott formáihoz
szabályok társulnak. Szabályok
szerint történik a közlekedés, sza-
bályok érvényesülnek a különböző
játékokban, sportban, de szabályok
szerint kell viselkedni a családban,
az iskolában, a munkahelyen, a tár-
sas összejöveteleken, a kórházban,
a bankokban, a postán, különböző
közösségekben, klubokban. A de-
mokrácia szabályai érvényesülnek
például választások idején, a társa-
dalmi csoportok érintkezése során.
A projekt a társadalmi együttélés
szabályait dolgozza fel, nem tér ki
a természeti életben lévő szabá-
lyokra.

Figyelmes hallgatás Frontális
foglalkozás

Az iskolai élet szabályai

5. A tanár új csoportokat alkot.
A csoportalkotásnál törekedni kell
a heterogén csoportok megalkotá-
sára, egy-egy csoporton belül le-
gyenek jó és rossz magatartásúnak
tartott tanulók is, így hatékonyab-
ban lehet az iskolai élet szabályait
felismertetni.
A tanár ismerteti a feladatot. A fel-
adat, hogy a csoportmunka ered-
ményeként elkészüljön az osztály-
mappa, mely tetszés szerinti
témákkal bővíthető.

A csoportok szabályokat gyűjtenek
a megadott helyzetekhez. Minden
csoport minden témában gyűjt sza-
bályokat.
Sorold fel, milyen szabályokat kell
betartani: 
az osztályban, 
a tanítási órákon, 
a szünetekben, 
a kirándulásokon, 
az ünnepségeken, 
a vetélkedőkön, 
iskolai programokon stb. 
A csoportok lefűzhető lapokra jegy-
zetelnek. Minden csoport más-más
színű tollal dolgozik. Egy iratgyűj-
tőben a lapokat összegyűjtve
elkészül egy osztálymappa. Az
egyes témákat feliratozott választó-
lap választja el.

Kooperatív cso-
portmunka

Iratgyűjtő,
lefűzhető lapok,
elválasztó
lapok, színes
tollak

Szabályok különböző élethelyzetekben

6. A tanár kijelöl egy-egy tanulót,
akik választanak maguk mellé cso-
porttagokat. Egy-egy csoport 4-5
főből álljon.
A tanár kártyákra felír egy-egy élet-
helyzetet. A csoportok képviselői
húznak a kártyákból. A kártyán lévő
szituációk: Hogyan kell viselkedni,

A tanulók szimpátia alapján cso-
portokat alakítanak.
Minden csoport kap egy-egy szi-
tuációt, amit szerepjáték formájá-
ban kell feldolgozni, illetve bemu-
tatni. A helyzetekben a tanulóknak
maguknak kell kitalálni a szerepe-
ket. A feldolgozás célja annak

Csoportalkotás

Csoportmunka

Szerepjáték,
csoportbemu-
tató
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ha az ember pénzt kér kölcsön, 
ha vásárol,
otthon, 
vendégségben, 
barátok között, 
beteglátogatáson,
vendéglőben stb.
A tanár tetszőlegesen bővítheti a
szituációk körét. A csoportok
kaphatnak kettő-kettő szituációt is.
Ebben az esetben a második szituá-
ciót a tanár adja.
A tanár ismerteti a feladatot.

bemutatása, hogyan nem szabad
viselkedni.
A csoportok bemutatása után arról
beszélgetnek, hogyan kellett volna
szabályosan viselkedni. Minden
csoportból egy tanuló elmondja
véleményét a látottakról.
Minden szituációról más-más ta-
nuló mond véleményt, így elérhető,
hogy mindenki megszólaljon.

Forgószínpad

Írott és íratlan szabályok

7. Tanári előadás: Íratlan szabályok,
szokások; szöveges szabályok
(házirend) és rajzos szabályok (tűz
esetén menekülési útvonal).
A tanár ismerteti a feladatot: szabá-
lyok, törvények, szokások írott for-
máinak gyűjtése. A feladatra han-
goló kérdések, melyeket a tanár az
osztállyal ismeretet.
Hol vannak ezek a szabályok le-
írva?
Van-e az iskolában írott szabály?
Miden szabály le van-e írva?
(szokások)
Mire jók ezek a szabályok?
Hol van szükség a szabályokra?
Hogyan lehet ezeket a szabályokat
megismerni?

A csoportok az internet segítségé-
vel, illetve ötletrohammal keresnek
írott szabályokat, ezeket csoma-
golópapíron felsorolva rögzítik.

Csoportmunkák bemutatása a ket-
tős kör módszerével: két-két cso-
port két kört alkot. Mindegyik kör-
ben van belső és külső kör, a belső
kör és a külső kör is egy-egy cso-
port. A belső kör csoportja ismerteti
a feladat eredményét a külső kör-
rel, a külső kör értékeli, kiegészíti a
hallottakat, majd fordítva.

Kooperatív
csoportmunka

Csoportbeszá-
molók a kettős
kör módszeré-
vel

Kutatómunka

8. A csoportok önállóan dolgoznak. 
Feladat: gyűjtsenek szabályokat
egy-egy, a csoportok által tet-
szőlegesen választott
tevékenységhez kapcsolódóan,
amit egy hét múlva bemutatnak
egymásnak. 
A szabályok alanyaival készítsenek
interjút. 
Az interjú szempontja: Milyen
szabályok szerint működnek,
hogyan ismerték meg ezeket a
szabályokat stb.
A gyűjtőmunka ideje egy hét. Egy
hét múlva a csoportok bemutatják
egymásnak, mit gyűjtöttek.

Csoportmunka tanítási időn kívül,
iskolai könyvtárban, délutáni fog-
lalkozásokon, a tanulók által vá-
lasztott időben. 
Szabályok gyűjtése: például a csa-
ládban élő szabályok, sport- és
játékszabályok, táplálkozási szabá-
lyok, illemszabályok, közlekedési
szabályok, ruházkodási, tisztálko-
dási szabályok stb. 
A csoportok az iskolai foglalkozá-
son döntenek arról, hogy ki milyen
témában gyűjti a szabályokat. 
A szabályok működéséről készít-
hetnek interjút, például a szülők-
kel, az iskola tanáraival, az iskolai
sportkörök tanulóival.

Gyűjtőmunka
csoportban,
interjúzás
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Feladat: az interjú kérdéseinek és
az interjú alanyainak összeállítása. 
A kutatómunka eredményeképpen
összegyűjtött szabályokat a tanulók
csomagolópapíron rögzítik. Ezek
lehetnek szövegek, de lehetnek raj-
zos ismertetők is.

Rendszerezés Csomagoló-
papír, színes
filctollak,
rajzeszközök

9. A következő foglalkozásokon a
gyűjtemények bemutatása kiállítá-
son
Ez egyben a témára való újbóli
ráhangolódást is segíti. A szabá-
lyok felsorolásából, ismertetéséből,
csomagolópapíron való feldolgo-
zásából kiállítás az osztályterem-
ben.

A csoportok az elkészített mun-
kákat kiállítják az osztályteremben.
Minden csoportból egy tanuló a
kiállított munka előtt áll, és a láto-
gatónak bemutatja a kiállított sza-
bályokat a képtárlátogatás módsze-
rével: minden csoporttag más-más
csoport munkáját tekinti meg, majd
a csoportba visszatérve értékelik a
látottakat.

Képtárlátogatás Kalapács,
szögek, cellux

Szabályok alkotása

10. Játék szabályokkal
A tanár ismerteti a játékot. A fog-
lalkozás egy, a gyerekek által is-
mert és kedvelt játékkal kezdődik,
azzal az eltéréssel, hogy a tanár
előre elkészített szabályokat vezet
be a játékhoz, amiket jól látható
helyen, a tanteremben, táblákra
írva elhelyez. Ilyen szabályok
lehetnek például: 
Aki kék pulóvert visel, az nem szó-
lalhat meg!
A fiúk csak guggolva közlekedhet-
nek a teremben!
Aki szemüveget visel, nem állhat
fel!
Minden megszólalást úgy kell kez-
deni: köszönöm szépen.
A lényeg, hogy olyan szabályokat
készítsen a pedagógus, ami megkü-
lönbözteti a játékban résztvevőket,
megnehezíti a játékot, és a gyere-
kek nem szívesen tartják be ezeket
a szabályokat. 
Természetesen a játékot nehezítő
szabályok megalkotása függ a játék
típusától. A legfontosabb: minden-
kinek be kell tartania a szabályo-
kat!

A gyerekek, a csoportközösség
kedvelt játékát játsszák. Ez lehet
társasjáték, szójáték, szerepjáték,
mozgásos játék stb.
A gyerekek megismerik az új
szabályokat, és ezek betartásával
kell a játékot játszaniuk.

Közös játék Csomagoló-
papír, filctollak
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Közös értékelő megbeszélés

11. Sokféle szabály létezik, vannak
merev szabályok és vannak olya-
nok is, amelyeket lehet módosítani.
Ez utóbbiak olyan szabályok, ame-
lyeket mi magunk alakítunk ki és
formálunk tetszésünk szerint, hogy
mindennapi életünket könnyebbé
tegyük.

A tanulók a szóforgó módszerével
válaszolnak a következő
kérdésekre: 
Hogy érezte magát a játék során?
Könnyű volt-e a szabályokat betar-
tani?
Ki hozta ezeket a szabályokat?
Lehet-e más szabályokkal játszani a
játékot?
Megváltoztathatjuk-e ezeket a
szabályokat?

Közös beszélgetés

Szóforgó

Osztályszintű
beszélgetés

Az osztályközösség saját szabályainak összeállítása

12. A tanár csoportokat alkot. A fel-
adatnál javasolt, hogy a tanár maga
állítsa össze a magatartás szem-
pontjából heterogén csoportokat, a
csoportokban legyenek példás és
rossz magatartású tanulók, de fi-
gyelni kell arra is, hogy olyan ta-
nulók ne kerüljenek egy csoportba,
akik nem szívlelik egymást.
A tanár ismerteti a szabályok
gyűjtésének szempontjait:
Pozitív szabályok legyenek (arról
szóljon a szabály, hogy mit szabad
csinálni, ne tiltást fogalmazzon
meg).
A szabályok rövidek és egyszerűek
legyenek.
A szabályok betarthatóak legyenek.
Ne legyen sok szabály.

A szavazás során a tanár tisztázza
a többség szerepét: a megszavazott
szabályok mindenkire érvényesek,
azokra is, akik nem értettek egyet
velük, azaz az elfogadott szabályok
betartása kötelezővé válik. 

Eredmény: az osztály szabály-
térképe.

Értékelő beszélgetés. 
A tanár értékeli az osztály
munkáját, ki milyen mértékben vett
részt a csoportszabályok
alkotásában.

Minden csoport az osztályban elő-
forduló viselkedési szabályokat
gyűjt (például ki képviseli az osz-
tályt, hogyan választanak hetest, ki,
milyen formában, mikor szólalhat
meg stb.). A csoport a szabályokat
csomagolópapíron rögzíti.

Az összegyűjtött szabályokat min-
denki által látható helyre teszik,
majd az azonosakat kiemelik egy
közös listára. Az kerül legelső hely-
re, amelyik minden csoportnál
szerepel. A közös listára kerülhet-
nek új, eddig nem létező szabá-
lyokra vonatkozó javaslatok is. 

A listán szereplő szabályokról
egyenként szavaznak. 

Végül szabályozni kell azt is, hogy
mi történjen azokkal, akik nem
tartják be a közösen alkotott, a
többség által megszavazott szabá-
lyokat. Az így összeállított szabály-
gyűjteménynek nevet adnak, és raj-
zos, díszített formában elkészített
változatát elhelyezik az osztály-
teremben. 

A tanulók értékelik saját
munkájukat.

Csoportos
gyűjtőmunka

Listázás

Szavazás

Osztályszintű
beszélgetés

Csomagoló-
papír, színes
filctollak,
karton,
rajzeszközök
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5. és 6. évfolyam

Bevezetés

1. Amennyiben 4. osztályban nem
foglalkoztak a témával, az előző
feladatokat érdemes megoldani,
erre lehet majd építeni. Ebben az
esetben ezzel az időintervallummal
is számolni kell. 

A vitakultúra fejlesztése

2. A szabályok és igazságosságuk

Előkészítés:
A tanár készít két táblát – EGYET-
ÉRTEK és NEM ÉRTEK EGYET –, és fel-
ragasztja őket egy hosszú fal két
végébe. Az elhelyezésnél figyeljen
arra, hogy a tanulók egymás mel-
lett állva is elférjenek a két tábla
között, a fal mentén elegendő hely
legyen számukra. Majd két széket
helyez a terem közepére, egymástól
körülbelül fél méterre, oly módon,
hogy legyen körülöttük mozgástér.
Ezt követően a tanár ismerteti a
játék menetét.

A játék menete – mozgásos gyakor-
lat:
A tanár felolvas egy általa válasz-
tott állítást.
Az állításnak olyannak kell lennie,
ami feltehetően ellentétes
megítélést provokál. Ilyen állítás
lehet például: a szabályokat akkor
is be kell tartani, ha azok igazságta-
lanok! 

A gyakorlat első része, amikor a
tanulók elhelyezkednek a képzelet-
beli vonal mentén, ne tartson
tovább néhány percnél. Ennek célja
ugyanis mindössze annyi, hogy
kialakítsák és kifejezzék a kiinduló
pozíciójukat. 

A tanulók végrehajtják a feladato-
kat. Elhelyezkednek a két tábla
alatt, annak megfelelően, hogy
egyetértenek az állítással vagy
nem, illetve mennyire értenek
egyet az állítással. Amennyiben tel-
jes mértékben egyetértenek, vagy
éppenséggel egyáltalán nem érte-
nek egyet, úgy a fal két végére – a
megfelelő tábla alá – állnak,
egyébként valahová a két pont
közé.

A tanulók megfigyelik, hogy má-
sokhoz képest hol állnak. 

Amikor a tanulók a vonal mentén
elhelyezkedtek, az a két tanuló, aki
a legszélén áll (a két legszélsősége-
sebb véleményt reprezentálva)
elfoglalja a két széket a terem
közepén. 
Pár percnyi gondolkodási idő után
a széken ülő tanulók elmondják,
hogy miért értenek egyet, illetve
miért nem értenek egyet az eredeti
állítással. Az egyetértésüket, illetve
egyet nem értésüket indokolniuk
kell, amit leginkább úgy tudnak

Helyváltozta-
tással egybe-
kötött véle-
ményalkotás

Véleménynyil-
vánítás pozí-
cióválasztással

Érvelés

Csomagoló-
papír, filctollak
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A tanár felügyeli a játék menetét.
Ismerteti a tanulókkal, hogy egy-
egy szék mögött való elhelyezkedés
távolsága az érvelés elfogadásával
azonos. Figyel arra, hogy mindenki
helyet foglaljon valamelyik állítás
mellet, illetve felhívja a tanulók
figyelmét, hogy aki nem tud hatá-
rozni, az középen foglaljon helyet. 
A tanár figyel arra, hogy a csopor-
tok ne zavarják egymást.

A tanár felügyeli a játék menetét. 
A játék folytatható, amíg érvek és
ellenérvek vannak. Minden érvelés
elhangzása után fel kell szólítani a
tanulókat a helyváltoztatással járó
véleményalkotásra.
Az állítások mellett és azok ellene
történő érveléssel a tanulók gyako-
rolják a helyes kommunikációt,
alkalmazzák a vita szabályait, gon-
dolatokat fejeznek ki.
A tanár figyeljen arra, hogy az állí-
tások tartalmilag a szabályokról
szóljanak.

A gyakorlat közös értékelő meg-
beszélése. A tanár figyeljen arra,
hogy lehetőleg minden tanuló
mondjon véleményt a gyakorlatról.

megtenni, hogy gyakorlati példát is
megemlítenek. 
Senki nem vághat közbe, és nem
segíthet nekik. Mindenki csendben
hallgatja az érvelőket.
Az érvelés meghallgatása után a
többiek elhelyezkednek a székek
körül, a mögé a személy mögé áll-
nak, akinek a nézetével a leginkább
egyetértenek. Így most az egyik
csoport a vitatott állítás mellett áll,
a másik azzal szembehelyezkedik.
Aki nem tud határozni, középen
foglal helyet.

Az egymással szemben álló csopor-
tok érveket készítenek elő, amelyek
alátámasztják álláspontjukat, és
kiválasztanak egy másik szószólót,
aki az érveket előadja.
A két új beszélő elfoglalja a széke-
ket, körülöttük a támogatókkal. 
A szóvivők egyenként három-
három percben előadják érveiket,
aminek nyomán bármelyik oldal
támogatói megváltoztathatják állás-
pontjukat, és átmehetnek a másik
csoportba, amennyiben azoknak az
érvei meggyőzőek voltak.

Újabb öt percben a csoportok me-
gint külön dolgoznak, újabb érve-
ket gyűjtenek az állítások mellett,
illetve ellen, majd egy harmadik
beszélőt választanak. 
Az elhangzó érvek után a tanulók
ismét helyet változtathatnak, ha
akarnak.
Beszélgetés szóforgó módszerrel:
minden tanuló, néhány szóban,
egymás után válaszol.
Volt-e, akinek megváltozott a véle-
ménye a vita menetében? 
Ha igen, mely érvek győzték meg
őket?
Az aktuális érveken túl voltak-e
más dolgok, amelyek hatással vol-
tak valakire (például attól való
félelem, hogy mit gondolnak rólad
a többiek)?

Megfigyelés

Vélemény-
alkotás újabb
helyváltozta-
tással

Érvelés 

Figyelmes hall-
gatás

Döntés,
véleményalko-
tás helyváltoz-
tatással

Csoportmunka

Érvelés, gon-
dolkodás, véle-
ményalkotás

Szóforgó

07_SzabÆlyok, szabÆlyalkotÆs_tÆblÆzat.qxp  2008.06.19.  13:21  Page 131



132 : : : : SZABÁLYOK, SZABÁLYALKOTÁS

Tevékenységek Módszerek,
munkaformák

Feltételek,
eszközökTanári Tanulói

Azok számára, akik nem változtat-
ták meg a véleményüket a vita so-
rán, volt valami értelme megbeszél-
ni ezeket a kérdéseket? 
El tudnak-e képzelni bármiféle
bizonyítékot, amely meggyőzhetné
őket arról, hogy változtassák meg a
véleményüket?

A szabályok tudatosítása

3. A tanár tetszőleges módon cso-
portokat alkot, majd ismerteti a
feladatot. 
A feladat: hirdetést készíteni egy
olyan iskoláról, ahol a tanulók jól
érezhetik magukat. A hirdetés
során lehet, hogy elszaladnak a
valóságtól, de nem baj, ha egy ki-
csit fantáziálnak. 
Az elképzelt iskola jó rávezetés az
iskolai szabályok, a házirend meg-
ismeréséhez.

Apróhirdetés: Diákok Figyelem!
Eleged van a szabályokból és a kor-
látokból?
Hogy olyan tantárgyakat kell ta-
nulnod, amelyek nem érdekelnek?
Hogy mindig megmondják, mit
kell tenned?
Hogy nem ehetsz akkor, amikor
éhes vagy?
Hogy nem hagyhatod el a tanter-
met akkor, amikor kedved van?
Hogyan folytatnád?…….
Akkor válaszd a Gyermek Utcai
Iskolát, ahol………..Folytasd!
Minden csoport hirdetési plakátot
készít az elképzelt iskoláról. 
A csoportok az elkészített munká-
kat kiállítják az osztályteremben.
Minden csoportból egy tanuló a
kiállított munka előtt áll, és a láto-
gatónak bemutatja az elképzelt
iskolát. Képtárlátogatás: minden
csoporttag más-más csoport mun-
káját tekinti meg, majd a csoportba
visszatérve értékelik a látottakat.

Kooperatív cso-
portmunka

Képtárlátogatás

Csomagoló-
papír, színes
filctollak

A házirend szabályai

4. Az előző csoportkeretekben foly-
tatódik a munka. A tanár ismerteti
a feladatot.
Minden csoport az iskolai
házirendből keresse meg azokat a
mondatokat, amelyek a tanulók
jogairól szólnak. 
A tanár figyeljen arra, hogy a jog és
a kötelesség elkülönüljön egymás-
tól. A feladat a jogok megtalálásá-
ról szóljon, nem pedig a kötelessé-
gek tudatosításáról.

A tanulók csoportokban dolgoznak. 
Ismered-e saját jogaidat az
iskolában? 
Hogyan élhetünk jogainkkal? 

A csoportmunkák bemutatása a
csoportos szóforgó módszerrel:
minden csoportból egy tanuló is-
mertet egy, a házi rendben talált
jogot. Ha körbe mentek a csoportok
a válaszadásban, kezdődik elölről a
kör, de most a csoportot már másik
tanuló képviseli.

Csoportmunka

Csoportos szó-
forgó

Csomagoló-
papír, minden
csoportnak
más-más színű
filctoll
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Együttélési szabályok

5. A társadalmi, közösségi együtt-
élés szabályai lakóközösségek,
települések, országok esetében, 
irodalmi művekben előforduló
szabályok gyűjtése.
Javasolt irodalmi művek, például:
Móra Ferenc: Pál utcai fiúk (a harc-
ra készülés szabályai)

Gárdonyi Géza: Egri csillagok
(felkészülés az egri vár védelmére)
Szabó Magda: Abigél című könyvé-
ből készült film (a szünetek eltölté-
sének szabályai) 
A kutatómunkára javasolt idő:
egy hét.

A csoportok önállóan dolgoznak, a
tanulók által megszervezett időben,
iskolai könyvtárban, tanórán kívü-
li, szabadidős foglalkozásokon stb. 
A kutatómunka során keressenek
irodalmi műveket vagy más orszá-
gok iskoláiban található együttélési
szabályokat (az internet használata
javasolt).
A gyűjtőmunka bemutatása a ta-
nulók által készített szerepjátékkal,
a többieknek fel kell ismerniük a
szabályokat.

Csoportos
gyűjtőmunka

Szerepjátékok

Internet,
könyvtár

Diákjogok – gyermekjogok

6. A tanár egy-egy lapra gyermeki
jogokról szóló törvényi szövegeket
ír, melyeket borítékba helyez. A cso-
portok a borítékokból húznak fel-
adatot. A tanár ismerteti a feladatot.
Javasolt szövegek: 

a) A gyermeknek joga van ahhoz,
hogy a fejlődésére ártalmas kör-
nyezeti és társadalmi hatások,
valamint az egészségére káros
szerek ellen védelemben
részesüljön.

b) A gyermeknek joga van ahhoz,
hogy a médiában fejlettségének
megfelelő, a magyar nyelv és
kultúra értékeit őrző műsorok-
hoz hozzáférjen, továbbá hogy
védelmet élvezzen az olyan ká-
ros hatásokkal szemben, mint a
gyűlöletkeltés, az erőszak és
a pornográfia.

c) A gyermeknek joga van ahhoz,
hogy az őt érintő ügyekben az e
törvényben meghatározott fóru-
moknál panasszal éljen.

d) A gyermeknek joga van ahhoz,
hogy alapvető jogai megsértése
esetén bíróságnál és törvényben
meghatározott más szerveknél
eljárást kezdeményezzen.

Minden csoport kap egy-egy szö-
veget, melyben egyes gyermeki
jogok vannak meghatározva. Eze-
ket a jogokat a csoport értelmezi,
példákkal, szerepjátékokkal mutat-
ja be, illusztrálva, hogy szerintük
mit jelentenek ezek a törvényi
szövegek.

A csoportok által kitalált szituációk
szerepjáték keretében történő be-
mutatása.

Csoportos
feladat-
megoldás

Szerepjáték

Papírlapok,
borítékok
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e) A gyermeknek joga van emberi
méltósága tiszteletben tartásá-
hoz, a bántalmazással, az elha-
nyagolással és az információs
ártalommal szembeni védelem-
hez. A gyermek nem vethető alá
kínzásnak, testi fenyítésnek és
más kegyetlen, embertelen vagy
megalázó büntetésnek, illetve
bánásmódnak.

A szituációk megbeszélésére a
tanár fordítson kellő időt.

A szituációk közös megbeszélése
csoportszóforgó módszerrel: min-
den csoportból egy tanuló véle-
ményt mond a látottakról. A követ-
kező körben lehet a csoportoknak
újabb észrevétel megfogalmazni.

Csoportszó-
forgó

Fórum

7. Segít előkészíteni a tervet, egy
fórum megszervezésére az iskolai
házirend megváltoztatásáról.

Minden csoport megszervez egy
fórumot, melynek célja, hogy a ta-
nulókat meghallgassák. Találjanak
olyan személyeket, akiket meghív-
nak erre a fórumra (az iskola
vezetősége, magasabb évfolyam
tanulói, az iskola régebbi tanulói,
szülők, diákjogi képviselő).
Készítsenek meghívó levelet a fó-
rumra, és fogalmazzák meg saját
kérésüket. Készítsenek tervet a
fórum lebonyolításáról. Írjanak
össze kérdéseket előre, amiket fel-
tesznek a fórumon. 

Csoportos
feladatvégzés

8. A csoportok által megtervezett
meghallgatás előadása a tanulók
által választott szereplőkkel

Minden csoport más-más szereplőt
állít ki, 
egyik olyan tanulókat, akiket
jogaiban sérelem ért, 
másik tanárokat, 
harmadik szülőket, 
negyedik olyan régi diákokat,
akiket sérelem ért, 
ötödik diákjogi képviselői
szószólókat.

Szerepjáték:
a fórum lebo-
nyolítása

A projekt értékelése

9. A tanár értékeli a projekt ered-
ményeit, az egyes tanulók
munkáját, a felmerült problémákat.

A tanulók saját maguk és a többiek
munkáját értékelik.

Frontális
osztálymunka
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