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Kell egy csapat! I. 
Miért van szükségünk egymásra? Társakra? 

Mottó: „Egyedül nem megy…” 
 
 

Kompetenciaterület: 
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

 
 

7. évfolyam 
 
 

Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre 
 
 

A modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva 
 
 
 

Címlapkép: szkb207_09_00 
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MODULLEÍRÁS 

 
Ajánlott korosztály 12-13 évesek 
Ajálott időkeret 4 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Tudatosítani azt az alapvető emberi igényt, hogy szükségünk van társakra, közösségre, és hogy felelősséggel 

tartozunk magunkért és egymásért. 
A modul témái és tartalma Témák: 

Kapcsolatok: együttműködés, felelőssé, segítségnyújtás, kommunikáció  
Demokrácia: szabályalkotás, vélemény-nyilvánítás  
Konfliktus: előítélet, dilemmahelyzet 
Életmód: életminőség, szabadság, egészség 
Világkép: értékek, jövő, holisztikus szemlélet 
Társadalmi nyilvánosság: közvélemény 
Erkölcs és jog: normák, szabályozás, döntés, lelkiismeret 
Tartalom: 
Az emberi szükségletek csoportosítása, közösségi igények felismerése, bemutatása példákon keresztül, közös 
alkotás, információhiányon alapuló, csak együttműködéssel megoldható feladat 

Megelőző tapasztalat Saját korábbi élethelyzetekhez kötődő élmények 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság, identitás, hitelesség 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, problémakezelés, 
szabályalkotás, szabálykövetés, kreativitás 
Társas kompetenciák: empátia, együttműködés, szociális érzékenység, szolidaritás 
A NAT-hoz: Ember a társadalomban, Társadalomismeret, Filozófia, Etika 

Tantárgyakhoz: társadalmi ismeretek, állampolgári és jogi ismeretek, történelem 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: „Jó barátok”: Kiből lesz a jóbarát?, „Haverod vagy barátod?”: A kortárscsoport jellemzői 

Támogató rendszer Max-Neef-féle alapvető emberi szükségletek mátrix: 
http://www.rainforestinfo.org.au/backround/maxneef.htm 

 
 
Módszertani ajánlás 
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A modul két, teljesen önállóan feldolgozható egységből áll. 
Az első egység, a ráhangolás alapja a Max-Neef-féle szükséglet mátrix. A feldolgozás lehetővé teszi azt, hogy a tanulókban tudatosodjon az, 
hogy a legalapvetőbb emberi igények kielégítése is csak a kölcsönös emberi kapcsolatokon, egymásra utaltságon és együttműködésen keresztül 
lehetséges. Az a kevés szükséglet, amelyet - úgy tűnik -, hogy az egyén saját maga, mások támogatása, segítsége és cselekvő közreműködése 
nélkül is ki tud elégíteni, sem nélkülözheti mások előzetes, vagy közvetett tevékenységét. A feldolgozást kiscsoportos munkában történik, és 
olyan feladatokon keresztül, amelyek segítenek megérteni a szükségleteket, ugyanakkor kreatívitást igényelnek és változatosak. 
 
A második rész egy csapatépítő játék, amely együttműködést, a csoporttagok megszervezését és feladatmegosztást igényel. Ezen a játékon 
keresztül megtapasztalják a tanulók a csapattá szerveződés, a csapatmunka és az együttműködés szükségességét és élményét. 
A modul tevékenységei változatosak, és sokféle képesség mozgósítását teszik szükségessé. A feldolgozás kevés eszközt igényel, inkább a 
kreativitásra, találékonyságra épül. A csoportfeladatok során adhatunk ötleteket a feldogozáshoz, de hagyhatjuk, hogy a tanulók válasszanak 
maguknak olyan témát, amellyel szívesen foglalkoznak. 
A modul tevékenységei közül azokat és annyit adjunk ki a tanulóknak, amelyeket és amennyit a rendelkezésünkre álló idő lehetővé tesz, valamint 
amelyeknek a megvalósítására – ismerve az osztály tanulóit – reális esély van. 
 
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban 
 
Az értékelés formája közös értékelés az osztállyal, értékelő beszélgetésen keresztül. A cél a belső kontroll, önértékelés, önreflexió fejlesztése. 
 
A modul mellékletei  
 
Tanári mellékletek 
 
P1 – A feladat leírása 
P2 −  Max-Neef-féle Alapvető emberi szükségletek és emberi fejlődés skálája 
P3 −  Kié a HAL? 
P4 − Záró kérdések a téma feldolgozásához 
 
Diákmellékletek 
 
D1–D4 Feladatlapok a csoportmunkához 
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