
Jogok és kötelességek I.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Budapest, VI. kerület, 2. osztály
Készítette: Czincz Józsefné

Az iskola
Iskolánkban évfolyamonként három-négy párhuza-
mos osztály működik. A tanulói létszám összesen 406
fő, melynek 60%-a veszélyeztetett. Évfolyamonként
egy vagy két általános tanrendű és egy logopédiai
osztály működik. Iskolánk speciális befogadó intéz-
mény, mivel hozzánk járhatnak azok a tanulási ne-
hézségekkel küzdő gyerekek is, akik a nagy létszámú
osztályokban nehezen haladnának. Tanulóink többnyi-
re nagycsaládok gyermekei. Sok szülő munkanélküli,
rendkívül nehéz körülmények között nevelik a gyer-
mekeket. Található közöttük még néhány írástudat-
lan is. 

Az osztály
Másodikos osztályomba 8 gyermek jár. Közülük hét fiú
és egy lány. Mindannyian sajátos nevelési igényűek.
Egy gyermek súlyos tanulási zavarokkal küzd, sok a
figyelemzavaros közöttük, mindegyikük beszédfo-
gyatékos (diszlexiások, diszgráfiások), és néhányan
diszkalkuliások. Hatan hátrányos helyzetűek, egy
gyerek halmozottan hátrányos helyzetű. A tanulni
valók elsajátításához, a problémák megoldásához fo-
lyamatos segítséget kapnak a tanítókon kívül a logo-
pédusoktól, a fejlesztő pedagógustól, szükség esetén
a pszichológustól és a szociálpedagógustól is. A taní-
tási órákba beépítve mozgásfejlesztést is biztosítunk
számukra, melyet az erre speciálisan képzett testne-
velőink tartanak.

A projekt
Bevezetés: 1 óra • A gyerekek kaptak egy széket és egy
mérőszalagot. Először gondolkodóba estek, de hama-
rosan mérni kezdtek. Megmérték a szék magasságát,
szélességét. Hamar rájöttek, hogy ebből nem lesz
játék. Ekkor javaslatot tettek, hogy inkább a mérősza-
lagot dugják el valahová. Megegyeztek, hogy aki
meg fogja keresni a mérőszalagot, a teremben marad-
hat, de háttal a többieknek, becsukott szemmel fog
ülni. Ezután újabb szabályként bevezették, hogy
látható helyre kell tenni a mérőszalagot. Minden sza-
bályt megbeszéltek, és kézfeltartással megszavaztak.
A játék végén a beszélgetéskor megfogalmazták,

hogy szabályok nélkül bármit lehetett volna csinálni,
úgy pedig nem lehet játszani! 

Témafeldolgozás I.: 3 óra • Hol találkozunk szabá-
lyokkal? Az egész osztály közösen – ötletrohammal –
gyűjtött olyan helyszíneket, ahol szabályokkal talál-
koznak. Én ezeket papírlapokon rögzítettem, majd
közösen beszélgettünk róla, hogy miért van szükség
a szabályokra.

Csoportalakítás: Mivel kicsi az osztálylétszám,
ezért a páros munkát (szimpátia alapján) éreztem a
legmegfelelőbbnek. Az elhangzott javaslatok közül
kiemeltem az iskolát és az otthont, a többiből választ-
hattak. A választott helyszínek: játszóház, orvosi ren-
delő, állatkert. 

A párok az általuk választott helyszínhez szabá-
lyokat gyűjtöttek és le is írták őket. Végül egyet kivá-
lasztottak, és azt eljátszották társaiknak.

Az egész osztálynak piktogramokat mutattam,
azokat ügyesen értelmezték, majd a párok kiválasz-
tották közülük azokat, amelyek az általuk választott
helyszínhez illettek. Ezt követően újabb szabályokat
alkottak a helyszínükhöz. Ezekből egyet kiválasztot-
tak, és azt lerajzolták.

Plakátkészítés: Nagy kedvvel készítették el saját
plakátjukat úgy, hogy a piktogramokat is a képbe
illesztették. A párok különböző színekkel dolgoztak a
csomagolópapíron. Az elkészült munkákat kitették a
falra, majd megnézték egymás alkotásait, értelmezték
a képen látottakat.

Szabályok, jogok, kötelességek: Beszélgetőkörben
mindenki elmondta gondolatait a feltett kérdésekre.
Miért fontos, hogy betartsuk a szabályokat? „Mert baj
lehet belőle, ha nem tesszük meg; nem tudnánk, hol mit kell
csinálnunk; mindenhol vigyázni kell egymásra.” Mi értel-
me van a szabályoknak? Összegzésképpen közösen
megfogalmazták, hogy szabályok nélkül mindenki
azt csinálna, amit akar, és az nem lenne jó!

Témafeldolgozás II.: 3 óra • Az iskolai élet szabályai:
Minden pár lapot kapott, melynek a közepére felír-
tam: iskolai szabályok, majd ide gyűjtötték az általuk
fontosnak talált dolgokat.

Az iskolai élet írott és íratlan szabályai: Összegyűj-
töttük azokat az illemszabályokat, amelyeket min-
denkinek be kell tartani, de nincsenek leírva, majd
megbeszéltük az írott szabályokat is. Itt részletesen
átolvasták az iskolai házirendet, kiemeltük a fontos
szabályokat.

Ezt követően minden pár minden tagja készített
egy piktogramot arról, hogy az épület egyes helyi-
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ségeiben mire hívná fel társai figyelmét, milyen
szabályokat kell mindenképpen betartani. 

Feladatok, szabályok, jogok, kötelességek a család-
ban: Ismét ötletrohamot tartottunk. Minden gyerek
elmondott néhány otthoni szabályt. Gondolataikat
egy nagy papírra lejegyeztük, majd beszélgetőkörben
beszélgettünk az összegyűjtött szabályokról.

Közös gondolkodás: Ehhez a feladathoz újabb cso-
portokat alkottunk. Most négyfős szimpátiacsopor-
tok alakultak. Arról is beszélgettek, hogy van-e kö-
vetkezménye annak, ha valamilyen feladatot nem
végeznek el. A beszélgetés eredményét lejegyezték.

Ezután rövid jelenetet adott elő mindkét csoport
egy általuk kiválasztott otthoni feladatról. A nézők-
nek ki kellett találniuk, hogy mit játszanak el a tár-
saik. Mindenkinek volt szerepe, feladata, s azt jól el is
játszotta, így a többiek meg tudták fejteni e felad-
ványt. A jelenetek bemutatása után mindkét csoport
beszámolt arról, hogy beszélgetésükből mit tartanak
még fontosnak. Itt derült ki az is, hogy van olyan
gyerek az osztályban, akinek nincs semmiféle felada-
ta otthon, s az is, hogy van, aki minden következ-
mény nélkül elfelejtheti a rábízott feladatot.

Problémafelvetés: Szükséges-e, hogy következmé-
nye legyen annak, ha elmulasztjuk feladatainkat?
Ismét beszélgetőkörben vitattuk meg a kérdést. Az
alacsony létszám lehetővé tette, hogy mindenki ad-
dig beszéljen, amíg csak van mondanivalója. „Ha nem
végzem el a kijelölt feladatot otthon, akkor: büntetést ka-
pok; fekete pontot kapok (Otthon! Nálunk az osztályban
nincs negatív értékelés, nincs fekete pont!); eltiltanak a
számítógéptől; én nem kapok semmiféle büntetést.” Min-
den gyerek szükségesnek érezte a büntetést az el nem
végzett feladatért. Még az is, aki nem szokott érte
büntetést kapni!

Témafeldolgozás III.: 5 óra • Problémafelvetés:
Összegyűjtöttük azokat a helyzeteket, amikor már ők
is szavaztak, például a játékszabályok kialakításánál,
amikor el kellett dönteni, hogy az iskolai ünnepségen
ki képviselje az osztályt stb. „Tudtok-e olyan hely-
zetről, amikor a felnőttek választhatnak, szavaznak?”
Erről nem tudtak. 

Gyűjtőmunka kijelölése: A gyerekek otthon megkér-
dezik szüleiket arról, hogyan szavaznak a felnőttek. 

Vendégek meghívása: A vendégeket én hívtam
meg, nem a gyerekek, mert nem volt olyan bátor vál-
lalkozó, aki megkereste volna a nagyokat. Megpró-
báltunk felkészülni egy interjú készítésére, de amikor
beszélgetni kellett volna, nem tudtak, nem mertek
megszólalni.

Vendéglátás, beszélgetés: A gyerekek közösen be-
rendezték a termet, hogy le tudjunk ülni a meghívott
vendégeinkkel (a DÖK vezetője, helyettese és egy
tag, mindhárman nyolcadik osztályos tanulók).

A DÖK-vezető megválasztásáról hallottunk részletes
beszámolót, amit egész jól meg is jegyeztek, s a ké-
sőbbi feladatnál ügyesen felidéztek a kicsik. Ezt
követően beszámoltak az iskolai feladataikról is. 

Az otthon és az iskolában szerzett információk
összevetése: Az otthon összegyűjtött adatokat beszél-
getés keretében mindenki megosztotta a többiekkel,
majd megkeresték az azonosságokat a gyerekek és a
felnőttek szavazásában.

Szabályalkotás: Itt is párban dolgoztak a gyerekek.
Minden pár megbeszélte, hogy szerintük milyen
szabályokra lenne szükség az osztályban a még jobb
működéshez. A párok megosztották a többiekkel is a
gondolataikat, majd osztály szintű beszélgetés kere-
tében eldöntötték, mely javaslatok kerüljenek fel a
csomagolópapírra. 

A szavazás: Felfrissítettük a szavazásról hallot-
takat, majd a gyerekek elkészítették a szavazó-
cédulákat, és megszervezték a szavazást. Mindenki
titkosan szavazott arról, hogy az összegyűjtött szabá-
lyokat a jövőben magára nézve kötelezőnek tartja.
A kihelyezett szavazatgyűjtő dobozban összegyűlt
cédulákat a szavazatszámláló bizottság összesítette.
Az eredmény: jelen volt hét fő, igennel szavazott, s
ezzel a szabályokat elfogadta hat fő, egy fő nem fo-
gadta el. A bizottság kihirdette az eredményt. Na-
gyon készültek erre a szavazásra, és komolyan is vet-
ték. Ügyesen végigvitték, nem kellett segítséget
nyújtanom közben. 

Problémafelvetés: „Mi történjen, ha valaki nem
tartja be a szabályokat?” Mindannyian szükségesnek
érezték, hogy valamilyen retorzió járjon a szabálysze-
gőnek. Minden javaslatot megvitattak, s amelyiket
mindenki megszavazta, azt én felírtam a szabályok
alá. Miután ezzel is elkészültek, megállapodtak ab-
ban, hogy a következő egy hónapban szigorúan
figyelik egymást és magukat, hogy betartják-e a sza-
bályokat. Ha ez az idő letelt, újból átnézik, és szükség
esetén változtatnak rajtuk.

Témafeldolgozás IV.: 4 óra • Frontális munka kereté-
ben meghallgatták a Megjárta Jancsi című mesét,
majd elmondták a véleményüket a mesében felvetett
problémáról. 

Felolvastam a jog megfogalmazását, majd röviden
beszélgettünk róla.

A gyerekek jogai: Ismét a négyfős csoportok dol-
goztak együtt. Több cikkelyt is kaptak, s megbeszél-
ték, ki mit ért az olvasottakból. Ezután a csoportok is
megosztották egymással gondolataikat. Segítségre
volt szükség néhány cikkely megértéséhez.

Plakátkészítés: Mindenki választhatott egy-egy
cikkelyt, amit le is tudott rajzolni. Többségében kife-
jező rajzok készültek, s el is tudták magyarázni, mi
miért került a papírra.
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A pároknak az UNICEF emblémáját kellett kirak-
niuk darabokból, majd asszociációs játékot játszottak:
földgömb – minden embert jelképez; az anya óvatosan,
féltve felemeli a kisbabáját – valaki arra emlékszik, milyen
volt, amikor kicsi volt a gyermeke.

Az UNICEF bemutatása: Meséltem a gyerekeknek
az UNICEF-ről, a gyermekek sorsáról szerte a világ-
ban, arról, mennyien nélkülöznek, szenvednek. Fel-
hívtam a figyelmüket, hogy segítsük mindig a rá-
szorulókat a magunk módján. Hozzáfűzték ők is a
gondolataikat. 

Értékelés: 2 óra • A párok önértékelése: „Koncentrál-
tunk a feladatra. Megbeszéltük a feladatokat, gondolkoz-
tunk és jóváhagytuk egymás döntését. Nem beszéltünk bele
egymás ötletébe, elfogadtuk egymás javaslatait. Megbeszél-
tük, mit fogunk csinálni, és utána csináltuk is közösen.”
„Voltak-e konfliktusok?” Nem, egyik párnál sem vol-
tak! 

Társak értékelések: Úgy értékelték egymást, hogy
mindannyian teljesítették a feladatokat. A drama-
tizálásnál is jól tudtak együttműködni.

Közös értékelő beszélgetés: A teremben körben ül-
ve sorban válaszoltak a következő kérdésekre: Hogy
érezted megad a projektben? „Jókat találtunk ki; jó so-
kat dolgoztunk.” Mi tetszett a legjobban a projektben?
„Az, hogy le kellett írni, hogy mi a dolgunk otthon, és el is
kellett játszani; az osztályszabályok összegyűjtése.” Mivel
vagy a legelégedettebb saját munkádban? „Az iskolai
szabályok összegyűjtésénél sok ötletem volt; az önálló rajz
készítésével a gyermekjogokról.” Mi az, amit megtudtál,
megtanultál a projekt során? „Ha rosszat csinálunk,
vállaljuk érte a felelősséget, a büntetést; azzal is tudtam
csoportmunkában dolgozni, együttműködni, akivel eddig
nem sikerült.” A projektet egy rövid tanítói érté-
keléssel zártam, ahol megdicsértem őket a figyelmes
munkáért, a remek együttműködésért, az elkészített
produktumokért.

Megjegyzések
A projekt tervezett órakerete 25 óra volt. Ezt mi 18 óra
alatt meg tudtuk valósítani, mivel igen alacsony az
osztálylétszám, s így gyorsabban el tudtunk végezni
egy-egy feladatot. 

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:

Jogok és kötelességek II.
Makói Általános Iskola, 3. b osztály
Készítette: Patkós Győzőné

Az iskola
Városunk mezőgazdasági jellegű kisváros. Kevés a
munkalehetőség, sok a munkanélküli. Tagintézmé-
nyünk a város peremén helyezkedik el. Intézmé-
nyünk kis létszámú. Ez azzal az előnnyel jár, hogy jól
ismerünk minden tanulót, szüleiket, családias légkört
tudunk biztosítani számukra. Tizenhat osztályban
463 tanuló tanul, a napközis csoportok száma nyolc.
Minden évfolyamon két-két párhuzamos osztály van.
Tanulócsoportjaink összetétele ma már igen hete-
rogén: minden osztályban megtalálhatók a kimon-
dottan tehetséges gyerekek, ugyanakkor nő a sajátos
nevelési igényű tanulók száma. A 2006/2007-es tan-
évtől fogadunk a körzetünkben lakó minden olyan
tanulót, akit integrálni lehet, a közoktatási törvény
alapján. 

Az osztály
A 3. b osztály létszáma 27 fő. Tizenegy lány és tizen-
hat fiú. Egy fiú csak február 11-étől tagja az osztály-
nak. Egy fiú túlkoros. Két fő, egy fiú és egy lány sajá-
tos nevelési igényű. Felzárkóztató foglalkozásokon
rendszeresen öt fő vesz részt. A hátrányos helyzetű
gyerekek száma hat fő, ebből hárman halmozottan
hátrányos helyzetűek. Egy gyerek szülei tartoznak az
értelmiségi kategóriába. Három vagy több gyermeket
nevelnek öt családban. 

Előkészítés
Az előkészítő munka során nem jelentett különösebb
gondot a vendégek meghívása, hiszen a kollégáim
közül kértem meg kettőt, pontosabban az egyik tör-
ténelemtanárt és a DÖK vezetőjét. Velük az időpont
egyeztetése és a téma megbeszélése volt az előzetes
feladatom. 

Amikor a polgármesteri hivatalnál érdeklődtem a
felől, hogy mehetünk-e látogatni, nagyon készsége-
sek voltak, sőt a kapcsolattartó külön kiemelte, hogy
neki nagyon tetszik a látogatás ötlete. Ráadásul ép-
pen a népszavazás előtti héten jártunk ott. Sokáig
gondolkoztam azon, hogy mi legyen a gyermek- és
ifjúságvédelem gondolatkörrel. Szükséges-e meghív-
nunk egy felelőst, aki esetleg nem tud ennek a kor-
osztálynak a maga életkori sajátosságainak megfele-
lően gondolatokat közvetíteni. Nem szerettem volna
olyan dologba bonyolódni, ami esetleg bántó is lehet,
a szülők kifogásolhatták volna.
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A projekt
Ráhangolódás: Olyan játékot választottam, amit ket-
ten is tudnak játszani (a zűrzavar elkerülése végett, és
a számomra jobb átláthatóság miatt). A szükséges
eszköz egy-egy íróeszköz és egy A/4-s lap. Azt az
utasítást adtam, hogy az egyik diák írja fel a lapra a
számokat egytől húszig össze-vissza. Felváltva kös-
sék össze a számokat egymás után. A játék végére értek.
– Sikerült-e eldönteni, ki győzött? – Nem. – Mi okozta
a nehézséget? – Egyszínű a toll. Nem tudtuk a végén melyik
ki. Mi van akkor, ha átmegyek a másik vonalán? – Van-e
valami javaslatotok, mivel oldjuk meg a problémát? –
Mondjuk meg, mi a szabály! – Alkossunk szabályt a já-
tékhoz! – Ahány játékos, annyi szín; nem lehet egymás
vonalát keresztezni; ha keresztezi, akkor egy nagy pöttyel
be kell keríteni az ellenfél színével; háromszor lehet keresz-
tezni; nem lehet bekeríteni a számokat. Kézfeltartással
megszavaztuk a szabályokat. Valamennyien elfogad-
ták. Szinte szárnyalnak. Mindenkinek van gondolata,
véleménye, még a legpasszívabb tanulónak is.

A konklúziók megfogalmazása: Miért kellenek já-
tékszabályok? – Ne lehessen csalni; Ne lehessen kifogá-
sokat találni a játék végén; Ne kelljen mindig valakinek
igazságot tenni; Mindenki tudja, hogyan kell játszani;
Mindenkire vonatkozik a szabály; A szabályt be kell tar-
tani!

A téma feldolgozása egy egész tanítási órát vett
igénybe. Jó volt látni a tanulók aktivitását, forron-
gását, hogy valami okosat tudjanak mondani, és az
hasznosítható legyen.

Hol találkozunk szabályokkal? Az ötletroham
megvalósításához kis papírcsíkokat osztottam ki.
Erre kellett írni azokat a gondolatokat, amelyek sze-
rintük a kérdésre válaszolnak. A válaszok: Formula–I.,
játék, otthon, kórház, utca, étterem, közlekedés, osztály,
iskola, orvos, állatkert, sport, vendégség, színház, múzeum.
Sok azonos ötlet volt, de természetesen úgy tettük ki
a táblára, hogy ne legyen átfedés.

Problémafelvetés: Miért kellenek szabályok? Pá-
rokban próbáltak választ keresni, született néhány
ötlet: „Mindenki tudja, mihez kell tartania magát; Tud-
junk egymáshoz alkalmazkodni; Tudjuk, hogy kell viselked-
ni, mit szabad és mit nem.” Nehezen indult a beszél-
getés. Főleg saját tevékenységeikkel, cselekedeteikkel
kapcsolatban akartak, tudtak gondolatokat hozni,
tehát inkább gyakorlati példákat soroltak. 

Problémafelvetés: Van-e olyan hely, ahol nem kel-
lenek a szabályok? Szinte felhördültek, hogy miért
kérdezek ilyet, mert olyan hely nem létezik. Nehezen
megy az elvonatkoztatás. Ez gondolom azért van,
mert ők még nem tartanak azon az értelmi szinten,
hogy ez kézenfekvő legyen a számukra. 

Irányításommal a következő helyszíneket válasz-
tottuk: kórház, utca, játék, sport, étterem, közlekedés.
(A táblán mágnessel jelölték, melyik csoportba jelent-
keznének. Ott, ahol túl sokan voltak, szabadon lehe-
tett csoportot módosítani. Így négy négyfős és két
ötfős csoportunk lett.) A kialakult csoportban a tagok
röviden beszámoltak arról, hogy miért ezt a helyszínt
választották. 

A résztéma feldolgozását két tanítási órába végez-
tem el. A következő órán a diákok a témák feldolgo-
zását csoportokban végezték el, az általuk választott
helyszínhez gyűjtöttek szabályokat. Választani lehetett
a feldolgozás módját, így volt olyan csoport, amelyik
rajzolt, volt, aki dramatikus formában mutatta be fel-
adatát, volt, aki kerekasztal módszerrel dolgozott. 

Rendkívül aktívak voltak, nagy lendülettel fogtak
a munkához. Jó ötleteik voltak, minden tanulónak
volt feladata. A rajzolók kicsit elszámolták magukat,
mert arra gondoltak, hogy elég csak KRESZ-táblát
rajzolni. Nem osztották ki a munkát egymásnak,
ezért segítenem kellett.

Úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb dolga volt
annak, aki a dramatizálást választotta. Így csak kevés
szabályt lehet eljátszani. Aki ír, az tud a legtöbbet fel-
sorolni, viszont az eljátszás sokkal érdekesebb. A pla-
kátírók ügyesen összeszedték a fontos dolgokat. Az
osztály jó ötletekkel, gondolatokkal egészítette ki
ezeket. 

A piktogramok bemutatása ismét nagy munkalá-
zat váltott ki a gyerekekből. Valamennyi piktogramot
alkalmazni tudták a saját választott témakörükhöz.
A koopos technikák nem idegenek az osztály szá-
mára, tehát ezek magyarázatával már nem kellett
foglalkoznom.

Viszont ami nem ment könnyen, az a szabályok
alkotása, azok megjelenítése. Szóban sokkal könnyeb-
ben el tudták mondani a gondolataikat (főleg konkrét
példákon keresztül). 

A viselkedési szabályokhoz jobb – és véleményem
szerintem – kicsit könnyebb megközelítési formát
iktattam be. Az olvasókönyv néhány rövid kis feje-
zetben foglalkozik illemszabályokkal, ezeket olvas-
tuk fel. A számukra érthető megfogalmazás közelebb
hozta a témát. A közlekedéssel kapcsolatban társas-
játékot vettünk elő. Gyakran tapasztalják, hallják ők
is a sok szabálytalanságot, balesetet. Ennek kapcsán
lazításként játszva tanultak. 

Beszélgetőkörrel zártunk. – Miért fontos, hogy
betartsuk a szabályokat? – Lehessen mindenkinek
ugyanazt csinálni; Ne legyenek szabálytalanságok; Min-
denki tudja mi a dolga; Ne legyen környezetszennyezés;
A családok elégedettek legyenek. 
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A iskolai élet szabályait nem húztam el. Jól tudják,
mi vonatkozik rájuk. Jó ötletek születtek a piktogra-
mok rajzolásakor. Olyan gyerekek is alkottak ötletes
dolgokat, akik egyébként kevésbé aktívak.

Az írott és íratlan szabályok témával kicsit kiemel-
tebben foglalkoztam. Arról beszéltünk, hogy vannak-e
olyan szabályok, amelyeket nem írtunk le, mégis
tudjuk mihez tartani magunkat. Ezeket gyűjtöttük
össze úgy, hogy mindenki leírta a saját véleményét és
azután összefésültük: csendjel – előkészítjük a felsze-
relést; nem nyúlunk a másik holmijához; nem árulkodunk
ok nélkül; beszélgetéssel nem zavarjuk a többieket; ha kész
a feladat, pluszfeladatot csinálunk; gyorsan kisegítjük
például ceruzával a társunkat.

Az otthoni szabályok megfogalmazását két kulcs-
fogalom köré gyűjtöttük: lehet és kell. Mit jelent a
lehet: nem muszáj betartani; nem annyira fontos; nem kö-
telező; szabad csinálni. Mit jelent a kell: fontos; muszáj
úgy tenni; kötelező betartani; tilos nem azt csinálni. (Az
ötleteket papírcsíkra írták, és azokat helyezték el a
plakátokon.) Minden gyerek beszámolt arról, szo-
kott-e otthon segíteni (főleg boltba elmenni, van, aki
porszívózni szokott, kötelező reggel megigazítani az
ágyat, segíteni a főzésben). A kötelességmulasztásnak
minden estben valamiféle büntetés a vége. Vannak
szigorúbbak és elnézőbbek, gyakori a számítógéptől
való eltiltás, más esetben nem mehet el hétvégén a
baráthoz vagy a mamához. 

A harmadik téma feldolgozását előzte meg a pol-
gármesteri hivatalban tett látogatás. Nagyon jó alkal-
mat teremtett a ráhangolódásra, hogy személyesen
láttuk a szavazás előkészületeit, ahogy számolták a
szavazócédulákat. Megmutatták nekünk azt a helyet,
ahol a személyigazolvány és az útlevél készül. Meg-
nézhettük azt az irodát, ahol lista készült azokról az
állampolgárokról, akik szavazhattak. A gyerekek kí-
váncsiak voltak a házasságkötő teremre, sőt arra is,
hogy mikor épült a hivatal, hol lehet segélyt kérni.
Nagyon jól érezték magukat.

A látogatáshoz kapcsolódva a történelemtanárnő
tartott a szavazásról egy szemléletes foglalkozást a
kezdetek kezdetétől napjaink szavazásáig. Vala-
mennyien tudták, hogy március 9-én szavazás lesz.
Ezután arról szavaztunk, hogy tetszett-e a látogatás.
Szavazatszámláló bizottságot választottunk. Ez titkos
szavazással történt. Nyílt szavazással, kézfeltartással
megszavaztuk, hogy kik közül választunk. Öt gyere-
ket javasoltam. Közülük lehetett választani. Minden-
ki egy cédulára írta fel a neveket. Három fiú kapta a
legtöbb szavazatot. A jegyzőkönyvbe beírtuk a nevü-
ket. Ezután jött a cserépszavazás, majd a bizottság
tagjai számolták ki az eredményt. A többség úgy dön-

tött, hogy jól sikerült a polgármesteri hivatalban tett
látogatás.

A DÖK-öt segítő tanár mesélte el a gyerekeknek a
DÖK rövidítés jelentését, jelentőségét, feladatait,
szervezeti felépítését, működését. 

A negyedik téma feldolgozása: a Megjárta Jancsi
mesét meghallgatták. Beszélgetőkörben megbeszél-
tük, hogy lehet-e mások rovására úgy tennünk,
hogy nekünk jó legyen. Az igent nagy kiabálással
leszavazták. – Miért nem? – Mert akkor becsapunk má-
sokat; Lehet, hogy később megbánjuk; Neki akkor rossz
lesz.

A számítógépeket gyakran használjuk órákon,
ezért az UNICEF bemutatásánál számítógépes foglal-
kozást tartottam. Először az emblémával kapcsolatos
asszociációkat hallgattam meg: gyerek van rajta; olyan,
mintha a Föld lenne rajta; az egy gyerek meg az anyja. Mi
lehet ez? Embléma. Itt kerestünk rá az interneten az
UNICEF oldalára. Képeket néztünk, a bevezetőt el-
mondtam nekik. Idekapcsoltam a gyerekek jogaival
kapcsolatos gondolatot is. Én olvastam értelmezve a
szöveget. Megbeszéltük, hogy mi mit jelent. Utolsó
előtti mozzanatként hívtam fel a figyelmüket a vilá-
gon élő sok éhező és nyomorgó gyerekre. Mit tehe-
tünk mi, gyerekek? Megbecsüljük azt, amink van.
Szüleink pedig támogathatják adományokkal a rá-
szoruló gyerekeket. Végezetül – lazításként – az
UNICEF puzzle-t rakták ki.

Megjegyzések
Első olvasásra kicsit megrémültem a témától. De
amikor részletesen elolvastam, tudtam, hogy tudunk
majd mit kezdeni a gyerekekkel a témában. Ami a
változtatásokat illeti, menet közben már magyaráza-
tot is adtam rá (például túl nehéz téma, IKT eszköz-
használat, társasjáték, a gyerekek felkészültsége,
korosztálya).

Nem volt szükségünk csoportszabályok kialakí-
tására, mert mindig így dolgozunk. Azt gondolom,
nagy szerepe van a projektet vezető pedagógusnak
abban, hogy mi hogyan, merre halad. Mi az, amiben
hagyja a témát elnyúlni kicsit (vagy nagyon) valami-
lyen irányba. A tanítási órák időbeosztásához tartot-
tam magam, viszont a hiányzó dolgokat a tanórán
kívül oldottam meg. Igen szoros az idő, nagyon haj-
tottam a feladatok megvalósítását. Mégis a +15 órát
még megtoldottuk 4 órával. Ez főleg azért kellett,
hogy a munkatempójuknak megfelelően tudjanak
végezni a gondolatok lejegyzésével, megfogalmazá-
sával. Ha még a felkészülést is hozzáveszem és a
naplóírást, akkor a projekt konkrét megvalósítása
mellett még 40 órát foglalkoztam vele. 
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Végezetül a gyerekek véleménye: izgalmas volt; tet-
szett a látogatás a polgármesteri hivatalban; a szabályokat
mindig betartom; szabályokra szükség van, de nem mindig
jók; szerintem azért vannak a szabályok, mert anélkül nagy
baj lenne; szívesen tanultam ezeket a dolgokat; a szabályok
nem mindig igazságosak, de azért elfogadom azokat; nekem
nem jelent gondot az ilyen óra, nagyon jó, szerintem okos
volt, aki kitalálta; szerintem nagyon fontos dolog a szabály;
néhány szabályt vissza kéne vonni; nagyon szeretem ezeket
az órákat; sok új dologgal ismerkedtem meg; a mostani órák
eléggé játékosak és élvezetesek. 

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:

Szempont Érték
Képességfejlesztés 10
Motiváló hatás 8
Módszertani sokszínűség 10
Tanulásszervezés 10
Értékelés 10
A projekt értékelése összességében 9
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