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Szomszédság II. 
„Az ember nem más, mint amivé önmagát teszi” 

Jean-Paul Sartre 
 
 

 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 
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MODULLEÍRÁS 
 

Ajánlott korosztály 14-15 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja  Az egyéni és közösségi felelősség tudatosítása, a vitakultúra és a demokratikus készségek fejlesztése. 
A modul témái, tartalma Témák:  

Kapcsolatok: együttműködés, felelősség, tolerancia, kommunikáció  
Tartalom: 
A párbeszédkör technikájának megtapasztalása a szomszédság témakörén keresztül. 

Megelőző tapasztalat Szomszédság I. 
Ajánlott továbbhaladási irány Közélet az osztályban, az iskolában 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: autonómia 
Önszabályozás: törődés, tekintet másokra, tolerancia 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, kritikai gondolkodás, 
nyitottság  
Társas kompetenciák: empátia, kommunikációs készségek, szociális érzékenység 
A NAT-hoz: Ember és társadalom 
Tantárgyakhoz: társadalomismeret, osztályfőnöki óra 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Közösségek a lakókörnyezetben (szka207_28), Szomszédság I. „Jó szomszédság áldás, rossz 
szomszédság török átok!” (szkc207_02) 

Támogató rendszer Párbeszédkör Kézikönyv 1-2., Bevezetés a Párbeszédkörökbe, A párbeszédköri anyagok elkészítése, 
Útmutató a Párbeszédkörök vezetői, szervezői és résztvevői számára. A „Találjuk ki Magyarországot!” Klub 
Párbeszéd Programja. Budapest, 1997 
Peter Nilssen – Uwe Iden: Moderátoriskola. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1999 
KOMPASZ. Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez. Európa Tanács – GYISM MOBILITÁS. Budapest, 
2004 (108-109. o.) 

 
Módszertani ajánlás 
 
Időfelhasználás 
Szerencsés a modult egy egységként kezelni és nem széttördelni 45 perces egységekre. 
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Tér-terem elrendezés 
A fizikai elhelyezkedés is fontos. A kör, olyan formátum, amelyben jól látják egymást az emberek, nincsenek fontos vagy fontosabb helyek, az 
elhelyezkedés is az egyenrangúságot sugallja. Tehát üljünk körbe a székeken, padokon vagy a földön! 
 
Eszközök 
A mellékletekben leírtak szerint: csomagolópapír, színes filcek, esetleg írásvetítő. 
 
Csoportok 
Optimális csoportlétszám: 6 – maximum 20 fő. Magasabb létszám esetén bontsuk a csoportot, tanuló is elsajátíthatja a moderátori szerepet.  

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok 
A párbeszéd folyamatát facilitálni/moderálni kell. A beszélgetés moderátora (aki lehet a tanár, de lehet egy diák is) felhívja a figyelmet az 
alapszabályokra, amelyeket ki lehet egészíteni, illetve a csoporttal közösen kialakítani.  
 
Speciális javaslatok a fejlesztendő kompetenciával kapcsolatban 
A párbeszédre épített kommunikációs technika alkalmazása fejleszti, erősíti a demokratikus közélethez szükséges készségeket. A párbeszéd 
résztvevői azonos jogokkal és felhatalmazással vesznek részt a gondolatok, vélemények közös feldolgozásában. A beszélgetés kevés, de igen 
lényeges szabályok mentén történik. A beszélgetés a világ dolgairól, nagy életkérdésekről, vagy mindenkit izgató konkrét témákról folyik. Ez a 
technika, módszer nem a véleménykülönbségek közötti szakadékok növelésére épül, hanem segíti a sokszínű, különböző nézetek elképzelések 
megismerését, az eltérő vélemények okainak megértését, a közös érdekek feltárását, megfogalmazását.  
A résztvevőknek nem célja egymás meggyőzése, de szándékukban áll a közös bölcsesség, tudás megosztása. Megtartva saját véleményét, de 
tiszteletben tartva a másikét, együtt munkálkodni egy probléma megoldásán, hiszen az minden résztvevő számára fontos.  
A témákat az adott lakóhely, közösség aktuális problémáihoz, a diákokat, az embereket foglalkoztató kérdésekhez lehet igazítani.  
A párbeszéd technika nem jobb, mint a vita, és a kettő nem helyettesíthető egymással. Kiegészítik egymást és fejlesztik, javítják a 
kommunikációs kultúránkat. 
 
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban 
E módszer alkalmazása esetében szakítani kell az értékelés hagyományos - egy érdemjegy félév és év végén - módszerével. Az ok kézenfekvő: 
nem bebiflázott tananyag visszamondását kívánja a résztvevőktől, hanem aktív, közös gondolkodást vár el és olyan képességeket fejleszt, 
amelynek meglétéről, hiányáról vagy fejlődéséről egy osztályzat keveset mond. Tisztában vagyunk azzal is, hogy bármennyire is belátható az 
osztályzás semmitmondósága, a bizonyítványba jegynek kell kerülni. 
A fenti problémák megoldására a következő ellenőrzési-értékelési rendszert ajánljuk: 
1. Az ellenőrzés kérdésével nem érdemes külön és részletesen foglalkoznunk, hiszen a tárgy közös feldolgozáson alapszik, a figyelem megléte és 
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az aktív részvétel a beszélgetések feltétele. (Igen fontos azonban, hogy senkit sem szabad kényszeríteni, mert a témakörök egy része nagyon is 
személyes jellegű, például abortusz. Ha valaki ebben nem kíván részt venni, adjunk lehetőséget a téma más irányú feldolgozására.) 
Annyit azonban tehetünk, hogy dolgozat vagy teszt formájában ellenőrizzük, hogy az egyes témakörökben szereplő alapvető fogalmak 
jelentésével tisztában vannak a csoport tagjai s erre akár jegy is adható. 
2. Osztályozható és értékelhető minden olyan tevékenység, amely önálló munkát igényel: a csoport valamely tagja utánanéz valaminek, 
kiselőadást tart, esetleg vállalja a beszélgetés vezetését. 
3. Jegyet lehet adni írásbeli munkákra: esszékre, amelyek egy-egy probléma összefoglalását adják vagy új anyag kidolgozására. 
4. A jegyek illetve az osztályzás nem elegendő a képességekben elért fejlődés értékelésére. Erre igen megfelelő módszer az írott értékelő. (Plusz 
munkát kíván a tanártól.) Az írásos értékelő kell, hogy tartalmazza az alábbi készségek személyenkénti állapotát: kommunikációs készség, 
„hallgatás”-készség – aktív figyelem –, összefoglaló készség, lényegkiemelés készsége, empatikus készség, problémameglátás és -megoldás 
készség, társadalmi problémák iránti érzékenység, szervezőkészség, összefüggések meglátásának készsége, 
önkorlátozás képessége. 
 
Ha az osztályfőnöki órákon, illetve tanórákon kívül használják e módszert, akkor is ajánljuk az írásbeli értékelés rendszerét. 
 
Forrás: Stefány Judit: A jog kötelez.  http://www.akg.hu/tanterv/jog.php3 
 
A modul mellékletei  
 
Tanári mellékletek 
 
P1 − Állításpárok 
P2 − Párbeszédkör leírása 
P3 − Parkolópálya 
P4 − Add tovább a mozdulatot! 
P5 − Értékelési kérdéssor 
 
Diákmellékletek 
 
D1 − Vitaindító szövegek 1. 
D2 − Vitaindító szövegek 2. 
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