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moDUlvázlat i.
Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja –

a fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

I. Az iskola lakókörnyezetében működő civil szervezetek és szociális intézmények megismerése
Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése
I. a) házi feladat 

A tanár előkészítő feladattal indítja a közös 
munkát, megkéri a gyerekeket, hogy fedezzék 
fel a helyi vagy országos napilapok utóbbi hé-
ten adott tudósításai alapján, milyen civil szer-
vezetek által kezdeményezett, szervezett akci-
ók valósultak meg a közelmúltban.
Gyűjthetnek információkat az internetről vagy 
lakókörnyezetetek közösségi életét meghatáro-
zó emberektől is.

Civil szervezetek tevé-
kenységeinek felfedezése

Egyéni, páros vagy 
csoportmunka – 
felfedező tanulás

Internetkapcsolat

I. b) beszámoló a helyi és országos civil szervezetek tevékenységeiről

A diákok beszámolnak arról, hogy milyen 
szervezetek, közösségek miért, mikor, milyen 
közösségi, környezeti programokat kezdemé-
nyeztek.
Mit sikerült megvalósítaniuk, elérniük a kuta-
tómunka során?
Bemutathatnak képeket és más dokumentu-
mokat is munkájukról.
Kutatómunkájukhoz használják a világhálót 
is! 

20 perc

Civil szervezetek haté-
konyságának, szerepének 
tudatosítása

Frontális munka, 
beszámolás

Plakátok, képek
 www.civil.info.hu
www.i-dia.org

www.kozod.hu
www.onkentes.
hu
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja –
a fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

II. Új tartalom feldolgozása

II. a) Az iskola lakókörnyezetében működő civil szervezetek, szociális intézmények megismerése

A diákok felkészülnek arra, hogy a civil szerve-
zetek munkatársaival, önkéntesekkel interjú-
kat készítsenek. Megbeszélik az interjúkészítés 
menetét (D1).
Megalakítják az együttműködő, felfedező cso-
portokat. 

15 perc

Szociális érzékenység
Cselekvési hajlandóság
Segítőkészség
Szolidaritás
Rendszerszemlélet

Csoportmunka 
– felfedezés

D1 
(Interjúkérdések)
Fényképezőgép

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III. a) Az iskola lakókörnyezetében végzett közösségi vagy segítő munka értékelése

A felfedező és dokumentáló munkát végző cso-
portok az egész osztállyal megosztják tapasz-
talataikat.

15 perc

Érzelmek és
attitűdök tudatosítása
Véleményalkotás

Frontális munka 
– beszélgetés

Fotók kivetítésére 
alkalmas eszköz

III. b) Az egyéni részvétel és az egyéni munka értékelése

Kérdések segítségével összegzik a munkát.
Mi az, amit megtudtál, amit korábban nem tud-
tál? Mire váltál képessé, amire korábban nem 
voltál?
Mi tetszett a legjobban a civil szervezetek és a 
szociális intézmények munkájának megisme-
résében?
Mi az, ami az interjúkészítés során a legemlé-
kezetesebb élményed volt?
Mit csinálnál másképpen?

20 perc

Érzékenység
Tudatosság

Csoportmunka 
– beszélgetőkör



114 szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja –
a fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

III. c) Az iskola lakókörnyezetében végzett munka összegzése a Projektfalon

Az interjúk, valamint a lakókörnyezet civil szer-
vezeteiben és szociális intézményeiben végzett 
kutató munka megjelenítése a Projektfalon. A 
felmerülő problémák közül kiválasztják azo-
kat, amelyekkel foglalkozni szeretnének.

20 perc

Csoportélmények összeg-
zése 
Probléma-megfogalma-
zás

Csoportmunka 
– bemutatás

Kartonlapok, 
tollak
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moDUlvázlat ii.
Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – a 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I. a) Az projektmunka előkészítése 

A A különböző területeken kutató munkát vég-
zett tanulókból vegyes csoportok alakulnak. A 
gyerekek (D2 melléklet) segítségével) arra ke-
resik a választ, hogy mi motiválhat bennünket 
embereket, hogy mások segítségére siessünk. 
Megbeszélik, hogy milyen személyes tapaszta-
latokat, élményeket szereztek korábban végzett 
közösségi munkában?
Kiválasztják, hogy az általuk összegyűjtött 
problémák közül melyekkel foglalkoznának 
szívesen közösségi projektmunka keretei kö-
zött.

20 perc

Alapfogalmak értelmezé-
se
Rendszerszemlélet
Döntőképesség

Csoportmunka 
– beszélgetés 
– plakát

D2 
(Az altruizmusról)

Csomagolópapír,
gyurmaragasztó,
filctoll
P1 
(A segítő foglalko-
zásúak legfonto-
sabb jellemzői)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – a 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók az idézetek (D2 melléklet) alapján 
összegyűjtik, hogy az emberi jóakarat és segí-
tőkészség milyen területeken léphet ma Ma-
gyarországon akcióba.
Milyen problémákat látnak, amelyekre közös-
ségi projektekkel adhatunk választ a saját la-
kókörnyezetükben? Döntenek, hogy melyikkel 
foglalkoznának közösségi projektmunka kere-
tei között.

20 perc

Emberismeret
Rendszerszemlélet

Frontális munka 
– beszélgetés 
– plakát

D2 
(Az altruizmusról)

Csomagolópapír,
gyurmaragasztó,
filctoll
P1 
(A segítő foglalko-
zásúak legfonto-
sabb jellemzői)

II. Új tartalom feldolgozása

II. a) A közösségi munkához szükséges egyéni adottságok, készségek, képességek 

A A tanár segít véletlenszerű kiválasztással a ta-
nulóknak párokat alakítani. (Franciakártya se-
gítségével – az azonos számot húzók kerülnek 
egy párba.) A tanulók megkapják a társas ha-
tékonyság tulajdonságlistát. Először egyénileg 
kitöltik, majd társukról is elvégzik a jelölést. 
A párok megbeszélik egymás értékelését.

20 perc
A páros munka után a tanár beszélgetést kez-
deményez arról, hogy vajon a táblázat melyik 
oszlopa rejti azokat a tulajdonságokat, amelyek 
a társas hatékonyság szempontjából a legelő-
nyösebbek.

10 perc

Önismeret
Társismeret
Kritikai képesség

Egyéni munka, 
majd páros munka 
– személyiségteszt 
kitöltése 
– értékelés, 
beszélgetés

D3
(Tulajdonságlista, 
értékelő táblázat)

P1 
(A segítő foglalko-
zásúak legfonto-
sabb jellemzői)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – a 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

II. a) Egy hajléktalan férfival készült interjú elemzése 

B Esetelemzés a hajléktalanszálló egyik lakójával 
készült interjú alapján
A tevékenység legfontosabb része a probléma-
helyzet azonosítása. 

20 perc
Beszélgetés arról, hogy az interjúalany életé-
nek melyik pontjához kapcsolódhatna közös-
ségi támogatás. 

10 perc

Szociális érzékenység
Empátia
Problémaazonosítás
Problémamegoldás
Előítéletek kezelése

Páros munka 
– beszélgetés
Problémamegoldás

D4 (Szele Orsolya: 
Játékgéptől a fakaná-
lig – Interjú Mácsik 
András szakácstanu-
lóval)

II. c) A verbális és a metakommunikáció összhangját fejlesztő játék

Megszólít – megérint elnevezésű játék

15 perc

Kommunikációs készsé-
gek

Frontális munka 
– drámajáték

P2 (A drámajáté-
kok menetének 
ismertetése)

II. d) bizalomérzetet, együttműködést fejlesztő játékok

Vakvezetés elnevezésű játék
15 perc

Bizalomerősítés 
Együttműködés

Páros munka 
– drámajáték

II. e) bizalomérzetet, együttműködést, felelősségtudatot fejlesztő játék

Csomagolás elnevezésű játék

15 perc

Bizalomerősítés
Együttműködés
Felelősségtudat

Csoportmunka 
– drámajáték
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – a 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III. a) beszélgetőkör

A gyerekek a beszélgetés során összefoglalják, 
milyennek ismerték önmagukat és egymást 
együttműködés szempontjából.
Mire érzik magukat képesnek, amire korábban 
nem?

10 perc

Önreflexió Frontális 
– beszélgetőkör
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moDUlvázlat iii.
Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 

a fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

I. Motiváció – felkészülés a munkára

I. a)

A A gyerekek saját maguk által készített fotókat 
és montázsokat mutatnak be

10 perc

Szociális érzékenység Kreativitás Frontális munka 
– bemutatás

Plakát

B Szociofotók a társadalom peremére került em-
berekről
Szociofotók bemutatása, elemzése

10 perc

Szociális érzékenység Fotóművészeti 
alkotások befoga-
dása

Frontális munka 
– bemutatás

Művészi alkotások 
értelmezése
D5 (Szociofotók)

II. Új tartalom feldolgozása

II. a) Emberi szükségletek, amelyeket a projektben figyelembe veszünk

Az osztály tagjai átgondolják a D6 melléklet 
alapján saját szükségleteik kielégítettségét, 
megbeszélik társukkal, hogy milyen nehézsé-
gekkel járhat, ha e szükségletek nincsenek ki-
elégítve. 

10 perc

Önismeret Páros munka 
– beszélgetés

D6 (Az emberi 
szükségletek)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
a fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

II. b) A szociális munka etikai kódexe című dokumentum tanulmányozása

A tanár fölolvas vagy kiad néhány idézetet a 
szociális munkások etikai kódexéből.
A tanulók elkészítik csoportjuk rövid terjedel-
mű etikai kódexét. 

20 perc

Értékválasztás
Döntés
Megállapodás

Csoportmunka 
– elemzés,
majd egyéni mun-
ka 
– szövegalkotás

D7 (Etikai kódex 
minta)
Plakát

P3 (Részletek a 
szociális munka 
etikai kódexéből)

II. c) Közvélemény-kutatás előkészítése

Közvélemény-kutatás diákok körében azokról 
a problémákról, amelyeknek megoldásában, 
enyhítésében projektmunka keretében segítsé-
get tudnának nyújtani
Évfolyamok, osztályok elosztása a közvélemény 
kutató csoportok között
A kérdőív közös áttekintése, az esetleges prob-
lémák megbeszélése
Megbeszélik, hogy milyen módon képzelik el 
együttműködésüket a közös munkában. Ki mi-
lyen erősségét tudja majd hasznosítani?

25 perc

Döntés
Munkatársválasztás

Frontális munka 
– megbeszélés

D8 (Kérdőív a 
közvéleménykuta-
táshoz)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
a fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III. a) Projektfal elkészítése

Figyelemfelhívó projektcím választása
A gyerekek megállapodnak abban, hogy mi-
lyen információk kerülnek nyilvánosságra, és 
milyen információkat kell bizalmasan kezelni
(etikai megállapodásuk alapján).

20 perc

Szervezés Csoportmunka

Házi feladat 
Kapcsolatfelvétel az iskolarádió és az iskolai új-
ság munkatársával; a programokról szóló infor-
mációk rendszeres megjelenésének biztosítása.
A lakókörnyezetben működő szociális intézmé-
nyek, civil szervezetek, alapítványok adatainak 
összegyűjtése és kifüggesztése több helyen az 
iskolaépületben 

5 perc

Szervezés
Érdekképviselet
Információk gyűjtése

Csoportmunka
Házi feladat
Csoportmunka
Házi feladat

www.kozod.hu
www.civil.info.hu
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moDUlvázlat iv.
Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 

a fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

I. Az iskolai projektmunka megtervezése
Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I. a) Csoportok beszámolója a közvélemény-kutatás eredményeiről

A tanulók kiscsoportban összegzik a közvéle-
mény-kutatás eredményeit, a beszámolók ta-
nulságait plakáton is rögzítik.

20 perc

Következtetés
Összegzés

Csoportmunka 
– beszámoló

Plakát
Toll

II. Új tartalom feldolgozása

II. a) A projektterv elkészítése

A közvélemény-kutatás tapasztalatai alapján a 
tanár kérdései (P4) segítik a projekttervek meg-
fogalmazását. 
A tanulók kiscsoportokban dolgoznak.

 25 perc

Szervezés
Döntés
Problémamegoldás
Realitásérzék
Felelősségvállalás
Támogatás

Frontális munka 
– megbeszélés
Csoportmunka

D9 (Erőforrások 
elemzése) 
D10 (Projektterv 
táblázat)

P4 (Kérdések)

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III. a) A projektterv megjelenítése

A projektterv megjelenítése a projektfalon
20 perc

Összegzés Csoportmunka
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
a fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

III. b) Az iskolában végzett projektek értékelése a munka elvégzése után

A csoportok az alábbi szempontok szerint érté-
kelik munkájukat: 
– mi sikerült a legjobban?
– mi legkevésbé?
– miért nem sikerült megvalósítani?
– milyen problémákkal kellett megküzdene-
tek?
– milyen megoldást (megoldásokat) találtatok?

20 perc

Érzelmek, attitűdök tuda-
tosítása
Véleményalkotás

Csoportmunka 
– beszélgetés, 
plakát

Plakát 
Projektfal
Képek 
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TANÁRI MELLÉKLETEK

P1 A SEgíTő foglAlKozÁSÚAK lEgfoNToSAbb jEllEMzőI:
– elfogadó beállítódás (a másik ember feltétel nélküli, pozitív elfogadása);
– empátia (a metakommunikációs jelek felfogása és tudatosítása; beleélés képessége mások élményeibe, érzelmeibe; együttérzés a másik-
kal);
– emberismeret;
– proszociális motiváció (mások jólétének elősegítése);
– jó megfigyelőképesség;
– emberek iránti felelősség, szolidaritás;
– tolerancia;
– együttműködés;
– kudarctűrő képesség;
– saját külső és belső konfliktusaink feldolgozási képessége.

A D3-as melléklet (Tulajdonságlista és értékelő táblázat) középső oszlopában találhatók azok a tulajdonságok, amelyek az ideálisak a szo-
ciális társas hatékonyság szempontjából. Segítsünk a gyerekeknek erősségeik és fejlesztendő pontjaik felismerésében. Az értékelőlap nem 
a kritikát, hanem az erősítendő pontok, a fejlesztendő képességek felismertetését szolgálják.
(Szociális segítő. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991, 50–52. oldal)

P2 A dRÁMAjÁTÉKOK MENETÉNEK ISMERTETÉSE
1. Megszólít – megérint 
A résztvevők körben ülnek. A játékot a vezető kezdi. Megszólít, ezzel egy időben valamilyen mozdulattal meg is érint valakit. Utána va-
lamennyien így beszélnek. A megszólított máshoz fordul, mond neki valamit és megérinti.
A játék után a vezető felhívhatja a figyelmet arra, hogy a szóbeli közlést erősítheti, vagy gyengítheti az érintés (a mozdulat) által közölt 
információ, annak jellegétől függően. A vezető által elmondottak alapján játszhatunk úgy is, hogy erősítse a mozdulat a szóbeli közlést 
(azonos tartalmú legyen), vagy gyengítse a szóbeli közlést (ellentétes tartalmú legyen).

2. vakvezetés 
A páros vakjátékok közös jellemzője, hogy a pár egyik tagja csukott szemmel játszik, miközben megingatnak térérzékelő biztonságunk-
ban, felhívják a figyelmet a többi érzékszervre, hallásra, tapintásra, szaglásra, s még valamire, ami jelen esetben a legfontosabb: növelik, 
illetve növelhetik a bizalom érzését a partner, a látó iránt. 
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a) A pár egyik tagja behunyt szemmel jár, míg a másik játékos mögötte haladva, a „vak” vállára helyezett kezével irányítja a közös moz-
gást. Miután érezhető a partner mozgásán a lazulás-oldódás, páron belüli szerepcserével folytatódik a játék.
A játék variációi bizonyos fokú nehezítést is jelentenek – az érintési („információ-adó”) felület csökkentésével:
– két kézzel a vállon irányít a látó;
– egy kézzel a vállon;
– egy ujjal, és a vak előtt járva irányít, vezet a látó.

b) A párok tagjai a terem szemközti falai előtt helyezkednek el. Az egyik sorban állók behunyt szemmel, egyenletes tempóban indulnak a 
másik oldal felé. A többiek feladata: meg kell fogniuk társukat a fal előtt. A játék után elemezzük a történteket. (A bizalom és a biztonság 
hiánya jól látható a behunyt szemmel járók mozgásán: a fal közelébe érve lelassul mozgásuk.)
„Megbízom benned” – mondjuk időnként. Ki lehet próbálni! Szerepcserével folytatódik a játék.

c) A párok tagjai a terem szemközti falainál állnak, az előző változathoz hasonlóan. Egyetlen páros játszik, majd újabb következik: a látók 
nem fogják meg társukat, csak szólnak, kiáltanak, mielőtt az a falhoz érne.

d) Miután a párok egyeztették saját hangjelüket, egymástól két-három méter távolságra helyezkednek el. Hogy a csukott szemű játékos 
merre megy, azt társának hangja (a beszéd tilos!) szabja meg számára, ugyanis követnie kell a „hangforrást”.

e) A pár egyik tagja csukott szemmel megy társa felé. Ebben a változatban csak a megállásra és az indulásra adhat hangjelzést a partner. 
Kellő gyakorlat megszerzése után akár veszélyesnek tűnő helyzetek is felvállalhatók, például a fal (vagy más akadályok, székek, egyéb 
bútorok) előtt állítja meg a „vakot” társának hangja.

f) A vakvezetéses gyakorlatok körét bővíti az alábbi, Irányítótorony nevű játék is.
A párok egyik tagja csukott szemmel megy (ő a repülőgép), míg a másik (az irányítótorony) szavakkal, szöveges utasításokkal vezeti, 
irányítja végig az akadályokkal teli „kifutópályán”. (Az akadályok érintése is hibának számít.) Másként elhelyezett akadályokkal jöhet az 
újabb pár.
Játszhatunk egyidejűleg több párossal is: ebben az esetben a játékosoknak az utasítások pontos végrehajtásán kívül a nekik szóló infor-
mációk kiválasztására is figyelniük kell.

3. Csomagolás 
A csoport fele hanyatt fekszik a padlón, lazán, behunyt szemmel. A másik fele, a látók, adott jelre, ellazult, fekvő partnereikkel azt csinál-
nak, amit akarnak: felültetik, hasra fektetik, asztalra teszik, kupacba hordják stb. őket.
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Csak megfelelő fizikai lazítás után játszható. A játék előtt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy emberekkel, s nem tárgyakkal van dolgunk, 
bánjunk kíméletesen társainkkal.
A játékhoz szőnyegpadló vagy szőnyeg szükséges. A sérülésveszély miatt sorolhatjuk a nehezebb játékok közé.
Játékkönyv. szerkesztette: Kaposi László, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Marczibányi Téri Művelődési Központ, 2002, 11., 14., 19-
21. oldal, Színházi füzetek, IV.

P3 RéSzlETEK A SzoCIÁlIS MuNKA ETIKAI KódExéből
Az etikai kódex azon a pontjait idézzük, amelyek a projektmunka szempontjából is irányadóak és a különböző célú közösségi munkában 
is fontosak, az együttműködés etikai alapját képezik. Ezzel kívánjuk felhívni a fegyelmet arra, hogy a gyerekek által végzett munka során 
sok olyan információ birtokába kerülnek, amelyek személyes információk. Ezeket kötelesek vagyunk etikusan kezelni.
A pontokat tekintsük át úgy is, hogy a munka kifejezés mellett a szociális jelzőt közösségire vagy önkéntesre cseréljük (D7 melléklet). 
A gyerekek beszéljék meg, és döntsenek arról, hogy milyen etikai szabályokat követnek a projektmunka során, töltsék ki a mellékletet, 
alkossanak új szabályt is, ha szükségesnek tartják!
1. A Szociális Munka Etikai Kódexe a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai-etikai normákat tartalmazza.
….
3. Az Etikai Kódex a szociális munka folyamatában résztvevők értékeinek és emberi méltóságának megőrzését, helyreállítását és kiteljesí-
tését szolgálja, valamint elősegíti a szakma elkerülhetetlen etikai dilemmáiban való eligazodást és azok feloldását.
4. A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely a szociális munkás felelősségét meghatározó etikai elveken alapul. 
…
5. A szociális munka jogszabályban meghatározott képesítési követelmények alapján elsajátítható szakmai ismeretekre, tapasztalatokra, 
készségekre és értékekre épül.
6. A szociális munkás felelőssége a kliensekkel, a munkatársakkal, a munkaadókkal, egyéb szakmák képviselőivel való együttműködésre 
terjed ki.
7. A szociális munkás felelősséget vállal a kliensek érdekeinek érvényesítésében.
Alapelvek:
8. A szociális munkás tiszteletben tartja minden ember méltóságát, értékét, jogait, céljait és szándékait.
…
11. A szociális munkás az általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles biztosítani a titoktartást és az információk felelős kezelését, de 
társadalmi felelőssége vagy egyéb kötelezettségek módosíthatják ezt a felelősségét, amit mindenkor a kliens tudomására kell hoznia. A 
titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra rögzített és az azokból kikövetkeztethető információra, az esettanulmányokra, 
esetismertetésekre és publikációkra is vonatkozik.
…
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16. A szociális munkás arra törekszik, hogy az általa nyújtott szolgáltatások – megkülönböztetés nélkül – mindenki számára elérhetőek 
legyenek.
…
32. A szociális munkában és a munkatársak kapcsolatában alapvető érték az együttműködés.
A szociális munkás tiszteletben tartja munkatársai nézeteit, tekintettel van képzettségükre és kötelezettségeikre.
33. A szociális munkás munkatársaival való kapcsolatát a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg, ezek azonban nem fedhetik 
el a szakmai problémákat.
Szempontok a dokumentum tanulmányozásához
Milyen emberi viszonyulásokat tart értéknek a dokumentum a szociális, közösségi, önkéntes munkában? 
Milyen tipikus problémákat érint az etikai kódex?
Melyeket vonatkoztathatjuk saját közösségi munkákra is?
A dokumentum alapján készítsétek el saját rövid etikai kódexeteket!
Mit tartotok tiszteletben az önkéntes iskolai és iskolán kívüli projekt munka során?
Milyen értékeket képviseltek?
Milyen céljaitok vannak?

P4 KÉRdÉSEK 
Milyen problémák megoldására, enyhítésére tudnak vállalkozni az osztály tagjai?
Kiknek, tudnának segíteni?
Milyen célokat tűznek ki?
Milyen eredmények várhatók?
Milyen konkrét feladatok vannak?
Milyen eszközökre van szükség?
Milyen határidőket tűznek ki a feladatok megvalósítására, a célok elérésére?
Kik lesznek a feladatok elvégzéséért a felelősek?
Milyen felnőtt segítők részvételét kérik?
Mely önkéntes szervezetek munkájához tudnának kapcsolódni?




