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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 16-17 év 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja  A társadalmi szolidaritás tudatának erősítése és konkrét cselekvési módok bemutatása, valamint az 

alapítványok működésének megismerése, a civil szerepvállalással kapcsolatos pozitív attitűdök erősítése. 
A modul témái, tartalma Témák:  

Kapcsolatok – együttműködés, segítségnyújtás; demokrácia – szabályalkotás, véleménynyilvánítás; 
társadalom – civil szervezetek; erkölcs és jog – szabályok  
Tartalom: 
Néhány sikeres közhasznú alapítvány tevékenységének megismerése az internet segítségével. Saját 
közérdekű célok megfogalmazása. A civil világ alapfogalmai. Az alapító okirat részei. Egy saját alapítvány 
megtervezése. Pályázati vázlat készítése a saját alapítvány nevében. Pályázatok elbírálása megadott 
szempontok szerint.   

Megelőző tapasztalat Ismeretek és élmények a civil társadalom fogalmáról 
Ajánlott továbbhaladási irány Modern mecénások című modul, illetve más, a társadalmi szolidaritást érintő témák feldolgozása 

(szakszervezetek, polgárjogi mozgalmak, polgári engedetlenség stb.) 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság 
Önszabályozás: felelősségvállalás, nyitottság 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: kritikai gondolkodás, szabályalkotás, 
szabálykövetés, kreativitás 
Társas kompetenciák: együttműködés, társadalmi részvétel, civil kezdeményezőkészség 
A NAT-hoz: Ember és társadalom  
Tantárgyakhoz: társadalomismeret 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Segítő szolgálatok, segítő szakemberek (szka208_48); Európai elvek, autonóm közösségek 
(szka210_51); Egy csepp emberség. A Csodalámpa Alapítvány (szka211_11); Modern mecénások 
(szka211_13); Mentőkutyák, kutyás mentők (szkc211_09) 

Támogató rendszer www. sansz.org (Sansz, pályázati és nonprofit portál)  
 
Bevezető gondolatok 
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A modul célja kettős: működő példák bemutatásával szeretnénk növelni a diákok nyitottságát és fogékonyságát a társadalmi szolidaritás iránt. 
Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy mindez ne csak morális síkon történjen meg. Ezért a diákokat egy „saját alapítvány” működtetésével 
vezetjük be a civil szerepvállalás hangulatába, illetve nehézségeibe. Az élményekkel lehet ugyanis hatékonyan szemléletet formálni és kialakítani 
a civil szerepvállalás pozitív attitűdjét. Vagyis mindazt, amit a feldolgozás elsődleges céljának tartunk. 

 
Módszertani ajánlás 

 
A modul időtartama 3 x 45 perc, amit célszerű 45 perc + 90 perc formában megtartani. A feldolgozás sok csoportmunkát igényel, ezért 
mozgatható berendezésű teremre van szükség. A munkát megkönnyíti, és izgalmassá teszi, ha 4-5 számítógép áll rendelkezésünkre. A feladatok 
azokban ezek nélkül is elvégezhetőek, hiszen az internetről származó anyagokat a mellékletben közöljük. 

 
Az arculattervező feladatokhoz szükség van csoportonként rajzlapokra és színes író/rajzoló eszközökre. Ha van számítógépünk, ezt a feladatot is 
elvégezhetjük egy grafikus program segítségével. 

 
A csoportok kialakításánál az egymást választó tagok rendszerét javasoljuk, ahogyan a valóságos civil kezdeményezések is baráti csoportok és 
hasonlóan gondolkodó emberek közös munkájához kötődnek. 
A diákok érdeklődésüknek és készségeiknek megfelelően más és más feladatot fognak maguknak találni a modul feldolgozása során. 
(Arculattervező, koncepcionáló, ötletgazda, stb.) Ösztönözzük őket az ilyen munkamegosztásra, és a legjobb adottságaik felhasználására – hiszen 
ezzel képezzük le legjobban a valóságot! Nem az a fontos, hogy a tanulók minden mozzanatban részt vegyenek, hanem az, hogy mindenki 
aktívan tevékenykedjen az alapítványa érdekében. 
 
Ha valaki egy-egy feladatot túl részletesnek talál, a tennivalók köre természetesen szűkíthető. Fontos azonban, hogy a kulcselemek ekkor is 
megjelenjenek a gyakorlatban, és a feladat egyértelmű maradjon. A feladatoknál azonban nem a tartalmi mélység a leglényegesebb, hanem a 
„megmerítkezés” az adott gondolatban. 
   
Speciális  javaslatok az értékelésről 
 
A tanár meghatározhatja, hogy az 1 000 000 tallér bizonyos részét milyen szempont szerint osszák szét az alapítványok között. Ezzel mederbe 
tereli az értékelő gondolkodást. Vigyáznia kell azonban, hogy a szempontjaival ne nehezedjen rá a diákokra, és ne fossza meg őket az értékelés 
lényegétől. 
 
A modul mellékletei 
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Tanári segédletek 
 
P1 – Háttér- információk az alapítványokról 
P2 – Fogalom meghatározások (megoldó kulcs) 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – Mivel foglalkozik az alapítvány? Csoportos feladatlap. A lapot öt példányban kell sokszorosítani. 
D2 – Alapítványok az interneten. Információs kártyák. Minden kártyából egy példányra van szükség. 
D3 – Egy alapítvány legfontosabb jellemzői. Csoportos feladatlap. A lapot öt példányban kell sokszorosítani. 
D4 – A mi alapítványunk. Csoportos feladatlap. A lapot öt példányban kell sokszorosítani. 
D5 – Civil szótár. Fogalomkártyák. A lapokat öt példányban kell sokszorosítani, és felhasználás előtt csíkokra vágva bele kell tenni egy-egy 
borítékba. 
D6 – Az alapító okirat. Csoportos feladatlap. A lapot öt példányban kell sokszorosítani. 
D7 – Pályázati kiírás. Csoportos feladatlap. A lapot öt példányban kell sokszorosítani. 
D8 – Játékpénzek. A lapot annyi példányban kell sokszorosítani, hogy a minden csoportnak 1 millió tallérnyi elosztható pénze legyen. A 
játékpénzeket a felhasználás előtt szét kell vágni. 
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