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Csak egy csoki volt…

Kompetenciaterület:
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

8. évfolyam
Programcsomag:
Polgár a demokráciában
A modul szerzője: Török Ildikó

szka208_46
MODULLEÍRÁS
Ajánlott korosztály
Ajánlott időkeret
A modul közvetlen célja
A modul témái, tartalma

Megelőző tapasztalat
Ajánlott továbbhaladási irány
A kompetenciafejlesztés
fókuszai
Kapcsolódási pontok

13-14 évesek
45 perc
A kis lopások morális és jogi alapon való belső elítélésének megalapozása. Néhány jogi alapfogalom, és a
bírósági eljárás szereplőinek megismertetése.
Témák:
Kapcsolatok – felelősség, kommunikáció; konfliktus – érdekellentét, értékek ütközése; erkölcs és jog –
normák, törvények, lelkiismeret, döntés
Tartalom:
A lopott érték és a büntetés mértéke. A büntethetőség és az életkor. Enyhítő és súlyosbító körülmények. A
tanúk, az ügyvéd, az ügyész és a bíró szerepe a bírósági eljárásban. Egy konkrét eset elemzése, és szerepjáték
keretében való megjelenítése.
Saját élmények, irodalmi- vagy filmemlékek a lopással kapcsolatban
A belülről vezérelt szabálykövető magatartást erősítő témák feldolgozása
Önismerettel összefüggő kompetenciák: autonómia
Önszabályozás: felelősségvállalás
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: kritikai gondolkodás, szabálykövetés
A NAT-hoz: Ember és társadalom
Tantárgyakhoz: társadalomismeret; állampolgári ismeretek; etika; osztályfőnöki óra
Modulokhoz: A lelkiismeret-furdalástól a szankcióig (szka210_47); Hová tűnt az erkölcsi halál?
(szka210_45)

Módszertani ajánlás
A terem elrendezésénél vegyük figyelembe, hogy az órán frontális és csoportos munkára egyaránt sor kerül. A tárgyalási helyzet szimulálásakor
pedig mindenképp tegyük lehetővé, hogy a vád képviselői az egyik oldalon, a védelemé pedig a másik oldalon kapjanak helyet úgy, hogy a
tanúkat mindkét fél jól láthassa és kérdezhesse.
Ha valamilyen szempontból közvetlenül is érintett tanuló van a csoportban, vagy esetleg nemrég éppen lopás történt a közeli boltban,
akkor feltétlenül törekedjünk a személyeskedés elkerülésére.
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A modul mellékletei
Tanári segédletek
P1 – Szómagyarázat (nagykorúság, cselekvőképesség)
P2 – Megoldókulcs a jogeset értelmezéséhez
Tanulói segédletek
D1 – Feladatlap (a lopott érték szerinti büntetési tételek a mai magyar jogrendben)
A lapból annyi példányra van szükség, hogy minden párnak jusson belőle egy.
D2 – Állítások a Btk.-ból
Minden állításból egy-egy példányra van szükség.
D3 – Szerepkártyák
Minden kártyából egy-egy darabra van szükség.

