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Fekete, fehér,  
igen, nem
SZAvAZoK, hA NEm SZAvAZoK?





D1 hétköznapi döntéseim 

Tegnapi 
döntéseim Következményei Jól döntöttem-e? 
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Feladat (egyéni munka):  

Írjátok be a táblázat első oszlopába azokat a helyzeteket, amikor a hétköznapok során választás elé ke-
rültök! (Például:  Melyik ruhát vegyem fel? Mikor tanuljak? Kivel ünnepeljem a születésnapomat?
A második oszlopba azt, amit az adott helyzetben választottatok.
A harmadikban pedig minősítsétek utólag saját választásotokat egy + vagy egy – jellel.   
(csoportos munka)

Kiscsoportban beszéljétek meg a döntésekkel kapcsolatos tapasztalataitokat!
Beszéljétek meg az űrlapon szereplő válaszokat!

Beszélgessetek az azonosságokról és az eltérésekről. Miből adódnak? 
Mennyi mindenben van lehetőségetek saját életetekben választásra?
Mondjatok példát olyan helyzetekre, amelyben magatok szerint sem tudnátok még fe-
lelősen dönteni!
Mondjatok példákat arra, amiben viszont nyugodtan rátok bízhatnák szüleitek, gond-
viselőtök a döntést!
Bevonnak-e benneteket a család előtt álló választásokba, döntésekbe? 
Milyen érzés részt venni a döntésben?
Milyen érzés „kívülállóként” viselni döntések következményeit? 

A csoportból egy valaki szóvivőként számoljon be az egész osztály előtt a csoportban folyó 
beszélgetésről, a felmerült kérdésekről, érdekességekről, véleményekről.
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D2 Lakossági fórumra készülünk
Válasszátok ki, hogy milyen témában szeretnétek lakossági fórumot rendezni (egészség-
ügy, oktatás, sport, környezetvédelem, közlekedés stb.)!
Készüljetek fel a kiválasztott témából! 

Lehetséges szereplők:
választópolgárok (8–10 fő)
képviselőjelöltek – A és B (3–3 fő)
szervezők (3 fő)
moderátor(ok) (2–3 fő)
szakértői csoport – a téma szakértői (5 fő)
a sajtó képviselői
teremdekorátor(ok)

Beszéljétek meg, hogy mik az egyes szereplők feladatai, osszátok ki a szerepeket!
Gyűjtsetek adatokat és információkat a megfelelő érveléshez!
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D3 Lakossági fórum
Képviselők, képviselőjelöltek, felelős közéleti személyek találkozása a lakossággal, válasz-
tópolgárokkal egy vagy több meghatározott témában a kölcsönös tájékozódás céljából. 
A képviselőjelölt arra törekszik, hogy megnyerje, meggyőzze a választópolgárt saját ál-
láspontja helyességéről, illetve szeretné megismerni a lakosság véleményét, reakcióit. A 
választópolgár pedig tájékozódni akar, hogy a választás során felelős döntést hozhasson. 

Szerepeteknek megfelelően (egyénileg vagy csoportban) készüljetek fel a következőkre:
álláspont kialakítása;
álláspontot alátámasztó érvek gyűjtése;
ellenérvek megfogalmazása;
álláspont rövid, világos megfogalmazása; 
lehetséges kérdések összegyűjtése;
kampánybeszéd végleges formába öntése, elpróbálása.

Választópolgárként mérlegeljétek a következő szempontokat (készüljetek fel az érvek 
ütköztetésére):
Miért mennek el az emberek szavazni? 

Valamiért nagyon dühösek vagyunk.
A szomszédunk is szavaz.
Új képviselőket (kormányt, önkormányzatot) akarunk.
Állampolgári kötelességtudatból.

Miért nem mennek el az emberek szavazni? 
Nem értik, miért kell elmenni.
Túl fiatalok.
Rosszul informáltak.

A lakossági Fórum szervezési feladatai:
az esemény időpontjának meghatározása (nap, óra);
az esemény helyszínének meghatározása;
A és B képviselőjelölt(ek) kiválasztása;
szervezők, díszítők, a sajtó képviselői, moderátor(ok) felkérése;
szabályok, normák felállítása;
képviselőjelöltek, választópolgárok meghívása;
szabályok, normák ismertetése a résztvevőkkel, meghívottakkal.

Kulcsszereplők: 
Szakértői kör: tagjai segítenek felkészülni a jelölteknek.
Moderátor(ok): levezeti a vitát, minden fél számára biztosítva a megszabott időt a vitára, 
kérdésekre, válaszadásra; felkéri a képviselőjelölteket beszédük megtartására, illetve 
szót ad a kérdezőknek; megnyitja és bezárja a lakossági fórumot; együttműködik az 
időmérővel; kezeli az adódó konfliktusokat.
Hallgatóság, választópolgárok: kérdéseket tehetnek fel a forgatókönyvben biztosított idő-
ben és formában (szóban vagy írásban) az előadóknak. 
Időmérő: figyelemmel kíséri az idő múlását; a figyelmeztetőkártyával jelzi a beszélőnek, 
hogy még mennyi idő áll a rendelkezésére.

A sokféle hang, vélemény biztosítja az esélyegyenlőséget és a pártatlanságot, segíti a kriti-
kus gondolkodást és a felelős végső döntést.
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D4 A fórum lebonyolítása
Szabályok:
A vitának és a fórumnak pártatlannak és szélsőségektől mentesnek kell lennie! 
Minden jelölt és választópolgár meghívást kap.
Egyenlő időtartam áll minden jelölt rendelkezésére.
A moderátor ismerteti a szabályokat és a normákat. Semleges és elfogulatlan, kezeli a konf-
liktusokat, elejét veszi a személyeskedésnek. Betartatja a szabályokat és az időkereteket.

A fórum menete:
Bemutatkozó beszéd: A és B képviselőjelölt ismerteti álláspontját a témában (jelöltenként 
maximum 4 perc).
Kérdések: a képviselőjelöltek egymáshoz (30–30 másodperc kérdésenként).
Válaszok: a képviselőjelöltek egymáshoz (2–2 perc jelöltenként).
Záró beszédek: A és B képviselőjelölt újra kifejti álláspontját.
Ellenérvek – a másik fél álláspontjára.
Válasz az ellenérvekre.
Választópolgárok kérdései A és B jelölthöz.
A és B képviselőjelölt válaszai.
Zárás: a fórum moderátora bezárja a találkozót, megköszönve a jelöltek, az állampolgárok 
és a közreműködők, segítők munkáját, aktivitását.
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D5 Figyelmeztető kártyák

1 PERc

30 máSoDPERc

S T o P
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D6 3 majom




