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Ráhangolódás a témára

1. Játék
Cél: közvetlen játékélményen
keresztül a szabály szükséges
voltának megélése, a
szabályalkotás jogának felfedezése. 

A pedagógus olyan játékot kezde-
ményez, amely új a gyerekek szá-
mára. Célszerű a játék ismertetését
a legminimálisabb szabály megadá-
sával tenni, hogy a tanulók a játék
során maguk fedezzék fel a szabá-
lyok hiányát, illetve szükséges
voltát. 
Amikor a tanulók szabályt javasol-
nak, azt minden játszó gyerekkel
fogadtassa el a tanító. Például
kézfeltartással. Ha valaki nem ért
egyet, javasolhat más szabályt vagy
módosítást, de a végeredményt a
többség döntése határozza meg.
Bármilyen játék lehetséges: sport,
kártya, társas, énekes stb.

2. A tapasztaltak megbeszélését
koordinálja, segíti a konklúziók
megfogalmazását.

A szabályok ismerete nélkül ját-
szanak.
A szabály hiányából vagy hiányos
voltából felmerülő konfliktusok
megoldására játékszabályokat
alkotnak.
A szabályok köre így addig bővül,
míg játszható lesz a játék.

Közösen beszélgetnek a játékszabá-
lyok szerepéről, fontosságáról;
valamint arról, hogy a szabályok
megalkotása a játszók joga, de a
megalkotott szabályokat a játék
során mindenkinek el kell fogad-
nia, be kell tartania.

Kooperatív 

Osztály vagy
csoportszintű
feladat-
megoldás

Játék

Osztályszintű 

Beszélgetés

Ha szükséges,
eszköz a
játékhoz.

A TÉMA FELDOLGOZÁSA I.

1. Hol találkozunk szabályokkal?

A tanító segíti a helyszínek össze-
gyűjtését.
Az ötletroham során csomagolópa-
pírra vagy táblára írja az elhang-
zott helyszíneket. (Ha szükséges,
az ötletroham végén maga is java-
solhat helyszíneket. Például ebédlő,
utca, játszótér, erdő, strand, ven-
dégség, orvosi rendelő, színház.)

Problémafelvetés: Miért kellenek a
szabályok?
Szükség esetén segíti a válasz meg-
fogalmazását.

A gyerekek ötletrohammal olyan
élettereket, helyszíneket gyűjtenek,
ahol találkoznak szabályokkal, ahol
szükség van a szabályokra.

Az ötletroham során összeírt hely-
színeket közösen (esetleg csoport-
ban vagy párban) végiggondolják,
keresve a választ a Miért is van itt
szükség a szabályokra, mi értelme
van a szabályoknak? kérdésekre.

Osztályszintű
munka

Ötletroham

Osztályszintű,
kiscsoportos
vagy páros
megbeszélés
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Problémafelvetés: Van-e olyan hely,
ahol nem találkozunk szabá-
lyokkal?
Irányítja, segíti a beszélgetést, a
végén összegez.

Közösen keresik a választ a feltett
kérdésre: beszélgetnek, vitatkoz-
nak, érveket, ellenérveket hoznak.

Osztályszintű

Beszélgetés,
vita, érvelés

2. Csoportalakítás

A tanító segíti a csoportalakítást.
A tanító szükség esetén a csoporta-
lakítás alapjául szolgáló téma
(helyszínek) kiválasztásában segít-
séget nyújt.

A pedagógus az 1. pontban, a
gyerekek által felsorolt helyszínek
közül – a gyerekek választásának
megfelelően – papírcsíkokra írja a
legtöbb szavazatot kapott hely-
színeket. Annyi helyszínt, ahány
csoportban szeretné folytatni a
munkát. (A projekt további mene-
tében a négyfős csoportok a leg-
ideálisabbak.)
Az iskolát és az otthont érdemes
kihagyni a választásból. A tanító
elmondhatja, hogy ezekkel később,
más módon még fognak
foglalkozni.
Ha a csoportalkotás szabályainak
kitalálása nehézséget jelent a
diákok számára, a tanító is segít-
heti az osztályt ötleteivel. (Például:
a helyszínek neve mellé egyenként
állhatnak oda a gyerekek oly
módon, hogy például„A” helyszín-
hez másodikként, harmadikként,
negyedikként akkor állhat oda
valaki, ha „B”, C”, „D” helyszín
mellett is áll már egy, kettő, három
gyerek. Ily módon egyenlő lét-
számú csoportok alakulnak ki.)

Csoportalakítás érdeklődés
(helyszín) szerint. 
Az 1. pontban ötletrohammal
összegyűjtött helyszínek közül
kiválasztják a gyerekek azokat,
amikkel a következőkben foglal-
kozni szeretnének. (Lehetséges,
hogy ezek körét a tanító még a vá-
lasztás előtt némiképp szűkíti, s
csak ezután kínálja fel a választás
lehetőségét.)
A választás módja lehet például,
hogy egy-egy jelet, korongot tesz-
nek annak a helyszínnek a neve
mellé, amivel ők foglakozni szeret-
nének. Mindenkinek egy választási
lehetősége van. 

A közös választásnak megfelelően
papírcsíkokra írt helyszínekhez áll-
nak oda a tanulók (ezáltal választ-
va az adott helyszínt).

Szabályt alkothatnak arra vonatko-
zólag is, hogy a csoportalkotást
hogyan tegyék egyértelművé, gör-
dülékennyé és igazságossá. (Mivel
tudják segíteni, hogy azonos vagy
közel azonos létszámúak legyenek
a csoportok? )

A kialakult csoportok röviden meg-
beszélik választásukat.

Csoportalakítás

Csoport
megbeszélés
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3. Csoportmunka

Segíti a csoportok munkáját,
koordinál, biztosítja a szükséges
eszközöket

Figyelemmel kíséri, szükség szerint
segíti a csoportmunkák bemu-
tatását

A csoportok az általuk választott
helyszínhez szabályokat gyűjtenek.
Ezeket tetszés szerint leírják.
(Például oly módon, hogy a cso-
port tagjai sorban elmondják egy-
másnak a gondolataikat, melyeket
röviden le is jegyeznek. Körbe ad-
nak egy lapot, s erre írja mindenki
a gondolatát. A lap többször is kör-
bejárhat.) A szabályokat megjelenít-
hetik rajzban is (ebben az esetben is
alkalmazhatják a kerekasztal mód-
szerét, vagy szétoszthatják egymás
között a rajzolnivalókat). 

A csoportok a szabályok közülük
egyet-kettőt dramatikus formában
is feldolgozhatnak (például
állókép, jelenet, némajáték).

Ha a csoportok a szabályok leírását
választották (illetve azok a csopor-
tok, amelyek ezt választották)
beszámolnak a szóforgó szabályai
szerint – azaz meghatározott sor-
rendben egymás után – az elvég-
zett feladatról.

Ha a csoportok a szabályok rajzos
megjelenítését választották (illetve
azok a csoportok, amelyek ezt vagy
ezt is választották) sorban bemu-
tatják munkájukat, melyet a többi
csoport megtekint. Ezt követően
megbeszélik a látottakat.
A dramatikus megoldásokat bemu-
tatják, a látottakat megbeszélik.

Csoportmunka
Például: kerek-
asztal (koope-
ratív módszer),
beszélgetés,
jegyzetkészítés,
rajzolás

Csoportos
drámajáték

Kooperatív
munka

Csoportszó-
forgó 

Képtárlátogatás

Drámajáték

Papír, írószer

4. Piktogramok értelmezése

Piktogramokat mutat be, rávezetés-
sel segíti azok értelmezését.
Bemutatásra ajánlott piktogramok:
szemetelni, fürödni tilos; a fűre
lépni tilos; dohányozni tilos; enni
tilos; a mobiltelefon használata ti-
los; jegyet vagy bérletet kell váltani,
illetve felmutatni; az ülőhelyet ad-
juk át az öregeknek; KRESZ-táblák;
munkatankönyvek rajzos feladat-
utasításai: vágd ki, kösd össze stb.

A viselkedési szabályok jelzésére
szolgáló piktogramgyűjteményből
a csoportok kiválasztják és
értelmezik azokat, melyek illenek
az általuk választott helyszínhez. 

Csoportmunka Piktogramok

03_Jogok Øs k telessØgek_tÆblÆzat.qxp  2008.06.19.  13:18  Page 65



66 : : : : JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK

Tevékenységek Módszerek,
munkaformák

Feltételek,
eszközökTanári Tanulói

A szabályalkotás csoportkeretben
történő megoldásához módszereket
javasol(hat). Figyelemmel kíséri, ha
kell, segíti a csoportok munkáját.

A csoportok szabályokat alkotnak a
piktogramokhoz.
(Ezt megoldhatják egyszerű cso-
portmunka vagy kooperatív mun-
ka formájában, például az alábbi
módszerek valamelyikével:
a) A felvetett problémán először a

csoporttagok egyénileg gondol-
kodnak, majd a csoporton belül
párban is megbeszélik. A két pár
közösen is megvitatja a problé-
mát. A közösen elfogadott gon-
dolatokat lejegyzik.

b) A diákok csoportjukon belül pá-
rokban beszélik meg gondolatai-
kat. Ezt követően a csoportbéli
párok megbeszélik, milyen azonos
gondolatok merültek fel a témá-
ban. A közösen elfogadott gon-
dolatokat lejegyzik.

Kooperatív cso-
portmunka

Gondolkozz,
beszéld meg!
Kupaktanács 

Páros szóforgó

Piktogramok,
papír, írószer

5. Plakátkészítés

A plakátkészítéshez anyagokat biz-
tosít, a munkát figyelemmel kíséri,
segíti.

A csoportok által választott hely-
színeknek megfelelően a kijelölt
témában (szabályok és életterek)
plakátokat készítenek. A plaká-
tokra kerülnek rá a piktogramok is.
A csoporttagok különböző színnel
dolgoznak a csomagolópapíron.
A plakátokat kiteszik a falra, majd
a csoportok megtekintik egymás
munkáját. Ha szükséges, kérdése-
ket fogalmaznak meg, illetve
visszajelzést adnak egymásnak.

Csoportmunka
Plakátkészítés

Piktogramok,
csomagolópa-
pír, rajzpapír,
írószer, színes
ceruzák stb.

6. Szabályok, jogok, kötelességek

Problémafelvetés: Miért fontos,
hogy betartsuk a szabályokat, mi
értelme van a szabályoknak? 
A tanító segíti a beszélgetést, szük-
ség szerint visszautal a helyszínek,
szabályok témakörben tett tanulói
megállapításokra.
Összefoglalja a közös gondolkodás
eredményét, esetleg saját gondo-
latával kiegészíti azt.

A tanulók közösen gondolkodnak,
beszélgetnek az adott témáról.
(Legjobb, ha a teremben körben
ülnek, és sorban elmondják gondo-
lataikat.)
Esetlegesen vita, érvek, ellenérvek
gyűjtése és ütköztetése tanítói
segítséggel.
Közös összegzés (például: az
együttéléshez, az együttműködés-
hez vagy a természet, világunk
megóvásához szükségesek a szabá-
lyok, mert mindannyiunknak
jogunk van egészségesen élni).

Osztálymunka

Beszélgetőkör

Vita, érvelés

03_Jogok Øs k telessØgek_tÆblÆzat.qxp  2008.06.19.  13:18  Page 66



JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK : : : : 67

Tevékenységek Módszerek,
munkaformák

Feltételek,
eszközökTanári Tanulói

A TÉMA FELDOLGOZÁSA II.

1. Az iskolai élet szabályai

Problémafelvetés: Milyen szabá-
lyok vannak az iskolában? Miért is
vannak a szabályok?
Ha szükséges, a tanító ismerteti a
csoportmunka módszerét, figye-
lemmel kíséri, szükség szerint se-
gíti a csoportmunkát.

Elképzelhető, hogy a projekt során
itt új csoportokat alakítanak. 

Minden csoport külön papíron dol-
gozik. A lap közepén olvasható a
téma: az iskolai szabályok. (Ezt a
tanító előzetesen már ráírta a papí-
rokra). A csoport minden tagja, elő-
re meghatározott sorrendben (lásd
kerekasztal) a téma köré kulcsfo-
galmakat, illetve azokhoz tartozó
kifejezéseket ír. Ezután a szorosan
összetartozó kifejezéseket össze is
köthetik egy vonallal.
A csoportmunkák megtekintése.
A csoportok szükség szerint kérdé-
seket is feltehetnek egymásnak,
illetve visszajelzéseket is adhatnak.

Kooperatív
munka

Csoportmunka

Fogalomháló,
szóháló

Képtárlátogatás

2. Az iskolai élet írott és íratlan szabályai

A tanító irányítja a beszélgetést. A gyerekek elmondják vélemé-
nyüket az írott és íratlan szabályok
közötti különbségekről, és példákat
keresnek rá az iskolai életből.

Osztálymunka

Beszélgetés

3. Piktogramok készítése

Segíti a piktogramok készítését:
anyagokat biztosít, figyelemmel
kíséri a munkát.

A gyerekek olyan piktogramokat
készítenek, melyeket az iskola
egyes helyiségeiben lehetne kiten-
ni, például az ebédlőben, a könyv-
tárban, a mosdóban, az öltözőben.

Csoportmunka
Rajzolás

Papír,
rajzeszközök

4. Feladatok, szabályok, jogok, kötelességek a családban

Problémafelvetés: Otthon milyen
szabályokkal találkozunk?

A gyerekek ötletrohammal össze-
gyűjtik az otthoni szabályokat.
Beszélgetnek az összegyűjtött
szabályokról. Segítheti a gondol-
kodást, ha az otthoni szabályok
megfogalmazását két kulcsfoga-
lom, a „lehet” és a „kell” köré
gyűjtik a gyerekek.

Osztályszintű
munka
Ötletroham

Beszélgetőkör

5. Közös gondolkodás kezdeményezése

Közös gondolkodást kezdeményez:
Kinek milyen feladatai vannak? 
Van-e lehetőség választásra,
egyéni vállalásra?
Vannak-e, illetve milyen követ-
kezményei vannak a kötelesség-
mulasztásnak?

Csoportban beszélgetnek arról,
kinek milyen feladatai vannak
otthon, hogyan történik a feladatok
vállalása, szétosztása; milyen
következményei vannak, ha elmu-
lasztják teljesíteni a feladataikat,
kötelességüket.

Csoportszintű 
beszélgetés
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A feladat kijelölése után – szükség
szerint – segíti a csoportok
munkáját.

A beszélgetés eredményét röviden
lejegyzik.
A csoportok rövid jeleneteket alkot-
nak, majd mutatnak be, melyben
megjelenítik beszélgetésük tartalmát.
A jelenetek bemutatása végén cso-
portforgóval (egymás után minden
csoport egy-két szóvivővel)
elmondja még mindazt, amit
fontosnak ítél a beszélgetésükből.

Csoportmunka
Drámajáték

Csoportforgó

6. Mulasztás és következménye

Problémafelvetés
6. Szükséges-e, hogy
következménye legyen annak, ha
elmulasztjuk feladatainkat akár
otthon, akár az iskolában?

A probléma felvetése után irányítja,
koordinálja a beszélgetést. (Nagy-
fokú tapintatra van szükség, főként
a családi működések megbeszélése
során.)

A tanulók közösen gondolkodnak,
beszélgetnek az adott témáról.
(Legjobb, ha körben ülnek a terem-
ben, és sorban elmondják a gondo-
lataikat.)
Esetlegesen vita, érvek, ellenérvek
gyűjtése és ütköztetése tanítói
segítséggel.
Közös összegzés.

Osztályszintű
munka
Beszélgető kör

Vita, érvelés

A TÉMA FELDOLGOZÁSA III.

1. Problémafelvetés

Kerültek-e már olyan helyzetbe,
ahol valamiről szavazni lehetett?
Tudnak-e olyan helyzetről, amikor
a felnőttek választanak, szavaznak?

A tapasztalatok, gondolatok meg-
osztása csoporton belül, ezek le-
jegyzése egy-egy szóval papírra.
Egy-egy gondolat kiemelése a többi
csoport számára.
A tanulók a csoportok beszámolói
után visszajelzésekkel, kiegészí-
tésekkel élhetnek.

Csoportmunka,
beszélgetés, lis-
tázás csoport-
ban

Osztályszintű
munka, beszél-
getés

Papír, írószer

2. Gyűjtőmunka kijelölése

Hogyan történik formailag (!) a
szavazás? 
Kizárólag a szavazás módja, me-
nete, formai megközelítése a téma!

A gyerekek arról kérdezik
szüleiket, nagyszüleiket, hogyan,
mi módon szavaznak a felnőttek.

Egyéni

3. Vendégek meghívása

Például: DÖK képviselője, DÖK-öt
segítő tanár, gyermekvédelmi fele-
lős (csak abban az esetben, ha az
osztályban nincs gyermekvédelmi
eset, illetve nincs olyan eset, ami
ellenjavallttá teszi ennek a vendég-
nek a meghívását), egy választási
bizottsági tag, szülők. Segíti, ha
úgy van rá szükség, irányítja, szer-
vezi a vendéglátás előkészítését.

A csoportok választása alapján
(vagy új munkacsoportok
alakításával) a vendéglátás
előkészítése.
A gyerekek egy csoportja előzete-
sen felkészül – tanítói segítséggel –
egy interjú elkészítésére. (Az in-
terjú később megjelenhet az iskola-
újságban is.)

Csoportmunka A vendéglátás
előkészítésének
megfelelően a
terem, termek
berendezése,
eszközök biz-
tosítása.
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4. Vendéglátás

Segíti a vendéglátást A gyerekek a meghívott vendéggel
beszélgetnek, kérdéseket tesznek
fel a szavazásról, szabályokról,
jogokról, a DÖK működéséről, fela-
datairól stb.

A hallottakat szabadon választott
technikával (csoportdöntés)
rögzítik.

Csoport, illetve
egész osztály
(a vendégek
számától füg-
gően)

Előadás, beszél-
getés, interjú
Csoportmunka

Rögzítésre
alkalmas
eszközök biz-
tosítása.

5. A beszélgetések, illetve az információk összevetése

A beszélgetések, illetve az informá-
ciók összevetésének segítése.

Az otthon gyűjtött információkat
összehasonlítják a vendég(ek)től
hallottakkal. A legfontosabb gondo-
latokat (egy-kettő) lejegyzik.
Összegzik a szavazással kapcsolat-
ban megszerzett ismereteiket
(tanítói segítséggel).

Csoportbeszá-
molók 
Beszélgetés

Osztályszintű
munka

Papír, írószer

6. Szabályalkotás

A tanító segítséget nyújt az osztály
életére vonatkozó szabályok meg-
alkotásában, illetve összegyűjtésé-
ben. (Direkt módon ne javasoljon
szabályt!)
A többen a táblánál módszert szük-
ség szerint ismerteti, és segít annak
lebonyolításában.

Mindenki számára jól láthatóan
(például nagy csomagolópapírra)
rögzíti az elfogadásra szánt szabá-
lyokat

A gyerekek először csoportban vi-
tatják meg a kérdést, listát állítanak
össze arról, hogy szerintük mely
szabályokra lenne szükségük, mi
segítené az osztály működését.
A csoportok csoportos szóforgóval
vagy a többen a táblánál módszer-
rel (3. osztály) megosztják egymás-
sal gondolataikat. Ennek megfele-
lően minden csoport kiteszi a
táblára az általa készített listát. Az
egyik csoport képviselője kezdi a
beszámolót. Felolvassa a listájukon
első helyen szereplő szabályjavas-
latot. Ha a többi csoport táblánál
álló szóvivőjének a lapján is szere-
pel ez, jelöli azt a papírján. Ezután
a következő csoport szóvivője
mondja el az ő listájukon szereplő
szabályjavaslatot, és így tovább
egészen addig, míg valamennyi
csoport papírjáról (listájáról) el nem
fogynak a még fel nem olvasott
szabályjavaslatok. 

Közös beszélgetés keretében a min-
den csoport által javasolt szabályok
mellé még javaslatot tehetnek.
(Vitatkozhatnak, érveket,
ellenérveket sorakoztathatnak fel

Csoportos
beszélgetés,
listázás

Kooperatív cso-
portmunka
Csoportos szó-
forgó vagy
többen a
táblánál 

Osztályszintű
beszélgetés,
vita

Papír, írószer

Papír, írószer
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arról, melyik szabályjavaslat
kerüljön még fel a majd szavazásra
kerülő listára.)

7. A szavazás

A szavazás lebonyolításnak
segítése.

Még a szavazás megkezdése előtt
tisztázza a gyerekekkel, mit jelent
az, hogy többségi szavazás – még
akkor is, ha ez a vendéglátás során
is elhangzott –, illetve azt is, hogy a
megszavazott szabályok a szava-
zást, a jogerőre emelést követően
mindenkire érvényesek.

Szükség esetén a realitás felé tereli
a gyerekeket Közel hasonló szabá-
lyok esetében, javasolhatja azok
összevonását. (Kb.10 szabálynál ne
legyen több.)

A gyerekek 
– szavazó cédulákat készítenek, 
– szavazóbizottságot hoznak létre, 
– berendezik a termet a

szavazáshoz.
Megállapítják az elfogadáshoz
szükséges többségi szavazatok
számát. 

Lebonyolítják a szavazást.

Megszámolják a szavazatokat.
Kihirdetik az eredményt.

Csoportmunka

Egész osztály
Szavazás

Csoport

Papír, írószer,
szavazóurna,
paraván, egyéb,
a megállapodá-
soknak
megfelelő
eszközök

8. Problémafelvetés

Problémafelvetés: Mi történjen
akkor, ha valaki nem tartja be a
közösen elfogadott szabályokat?

Irányítja, segíti a beszélgetést.

A tanulók megvitatják azt is, mi
törtéjen akkor, ha valaki vét a sza-
bályok ellen. 
Elképzeléseiket rögzítik. (Ez a kö-
zös határozat is kikerül majd jól
látható helyre, a szabályok mellé.)
Ha szükséges, ebben is szavaznak,
a 7. pontban leírtak szerint.

Osztályszintű
beszélgetés,
vita

Szavazás (szük-
ség esetén)

9. Szabályok rögzítése

Segíti az elfogadott szabályok
rögzítését és elhelyezését a tan-
teremben. 

Segíti a felülvizsgálatra vonatkozó
megállapodás létrejöttét. (A felül-
vizsgálat után fognak ténylegesen
jogerőre emelkedni az osztály-
szabályok.)

A tanulók az elfogadott szabályo-
kat kiteszik a falra.
Megállapodnak abban, mi legyen
az az időegység (kb. 1 hónap java-
solt), amikor ismét – közösen –
átgondolják a szabályokat, meg-
beszélik, melyik vált be – segítette
az osztály működését –, esetleg
melyik volt felesleges, melyiket kell
átalakítaniuk.

Osztályszintű
megbeszélés
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A TÉMA FELDOLGOZÁSA IV. – A jogok érvényesülése ellentétes érdekek esetén

1. Mesehallgatás

Például A kishangya kalandjai,
Megjárta Jancsi, Kincs a szőlőben

Problémafelvetés: Lehet-e valaki-
nek a jogait úgy érvényesíteni,
hogy azzal más érdekeit, jogait
sérti?
(Például: a hangyának joga volt-e
megcsípni a hernyót, a hernyó
mondhatott-e nemet a hangya
kérésére?)

A tanító irányítja, illetve segíti a
beszélgetést.
Ha szükséges, újabb kérdéseket vet
fel.
A beszélgetés végén röviden
összegez.

A gyerekek meghallgatják a mesét.

Elmondják véleményüket, vitatkoz-
nak a felvetett problémáról.

Frontális tanítói
bemutatás

Osztályszintű
beszélgetés,
vita

Mese

2. A jog

A tanító felolvassa a jog, gyerme-
kek számára is érthető megfogal-
mazását.

„Jogokkal rendelkezni azt jelenti,
hogy szabad bizonyos dolgokat
megtenned és másoknak köteles-
sége bizonyos dolgokat megtenni
annak érdekében, hogy te boldo-
gan, egészségesen és biztonságban
élj. Persze neked is kötelességed
másoknak ugyanezen jogait tiszte-
letben tartani.”
(Forrás: a Gyermek jogairól szóló
ENSZ-egyezmény

A gyerekek értelmezik a tanító által
felolvasott mondatot.
Véleményt alkotnak.

Osztályszintű
beszélgetés
Beszélgetőkör

3. A gyerekek jogai

A tanító az osztály ismeretében
kiválaszt az a Gyermek jogairól
szóló egyezményből annyi cikkelyt,
ahány csoportban dolgoznak a
gyerekek.
(Javaslatot talál a projekt elején
levő leírásban.)

A csoportok a kapott (választott,
esetleg véletlenszerűn kihúzott)
cikkelyt értelmezik.
Értelmezéseiket a csoport-szóforgó
módszerével megosztják egymással 
Elmondják azt is, hogyan jelenik ez
meg az ő életükben.

Csoportos
beszélgetés

Csoport-szó-
forgó

Az egyezmény
kiválasztott
cikkelyei

4. Plakátkészítés

Az elkészült rajzokból egy nagy
közös plakátot állít össze.

Csoportban vagy egyénileg rajzot
készítenek a tanulók a gyermekek
jogaival kapcsolatban.

Csoport vagy
egyéni munka,
rajzolás

Rajzeszközök,
papír
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5. Ismerkedés az UNICEF-fel

A tanító ismerteti a játékokat, szük-
ség esetén segít azok lebonyolítá-
sában.

Puzzle kirakása csoportban
(Az összerakott puzzle-on az
UNICEF emblémája látható.) 

A gyerekek asszociációs játékot ját-
szanak (az embléma kapcsán).

Csoportmunka

Játék

Az UNICEF-
embléma
puzzle
játékként 

6. Az UNICEF bemutatása

A tanító nagyon röviden (néhány
mondatban) ismerteti az UNICEF
feladatát, tevékenységét. Bemutat
különböző UNICEF-kiadványokat
(társasjáték, képeslap stb.).
Elmondja, hogy ezen termékek
megvásárlása esetén a vásárló az
UNICEF-et és ezen keresztül az
arra rászoruló gyerekeket segíti.
Beszélgetést kezdeményezhet arról
is, hogy egymás megsegítésének
(gyerekek segítenek gyerekeken) is
lehet keresni a módját.

A tanító ismertetőjének meghall-
gatása

Az embléma megkeresése külön-
böző termékeken (például csoport-
ban, forgószínpad szerűen.)
Közös beszélgetés a témával kap-
csolatban.

Frontális tanítói
előadás

Csoportmunka

Osztályszintű
beszélgetés

UNICEF emblé-
ma, képeslap,
prospektus,
játékok

ÉRTÉKELÉS

1. A részt vevő csoportok
önértékelése a közösen végzett
munka, valamint a projekt során
elkészített produktumok alapján.
(A produktumok mindegyike
látható a teremben.)

A tanító strukturálja a folyamatot,
segíti a csoportok önértékelést.

A csoportok értékelik
– saját projektbeli tevékenységüket 

Hogyan tudtak együttműködni?
Eredményes volt-e a közös mun-
ka (a projekt különböző fázisait
külön-külön is értékelhetik).
Voltak-e konfliktusok és hogyan
tudták azokat megoldani?

– az általuk elkészítet produktu-
mokat
Javasolt megoldás: a csoport-
megbeszélések során a csoport-
tagok egymás után értékelik
saját tevékenységüket (a hozzá-
szólás idejét előre meg lehet
adni), majd a csoportok szóvivői
röviden ismertetik a kialakult
álláspontot.

Kooperatív
munka
Szóforgó 

Csoport-szó-
forgó 

A projekt során
elkészítet pro-
duktumok és
mindenféle
munkák, doku-
mentumok jól
látható elhelye-
zése az osztály-
teremben
Papír, írószer

2. A társak értékelése

A tanító strukturálja a folyamatot,
segíti a csoportokat a másik csopor-
tok értékelésében.

A csoportok értékelik a többi cso-
port munkáját, elsősorban azok
produktumai alapján, de vissza-
gondolhatnak például a csoportok
dramatikus jeleneteire is. A hozzá-
szólás idejét itt is előre meg lehet
határozni. (Javasolt, hogy használ-
janak a csoportok egy előzetesen,
közösen összeállított szempontsort.)

Egész osztály –
csoport
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3. Közös értékelő beszélgetés

A tanító szükség szerint segíti az
értékelő folyamatot. 

Összegző értékelést ad a projektről
(a végzett munkáról,
tevékenységekről, az
együttműködésről, valamint az
elkészült produktumokról).
Lezárja a projektet.

A diákok a teremben körben ülnek,
hogy valamennyien jól lássák egy-
mást. Sorban, illetve valamennyien
visszajelzést adnak a következők-
ről:

Hogy érezte magát a projektben? 
Mi tetszett legjobban a projekt-
ben?
Mi tetszett legjobban a saját
munkájában?
Mivel a legelégedettebb (saját
munkájában)?
Mi az, amit megtudott, meg-
tanult a projekt során?
Min változtatna? 

A pedagógus is része a beszélgető-
körnek. 

A tanulók meghallgatják a tanító
értékelését.

Egész osztály
Beszélgetőkör

Frontális
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