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MODULLEÍRÁS 
 

Ajánlott korosztály 15-16 évesek 
Ajánlott időkeret 45 perc 
A modul közvetlen célja Annak megértetése, hogy bármely költségvetés készítése problémamegoldásként, kompromisszumok 

eredményeként jön létre, amelynek során a közösség céljait rangsorolni kell. 
A modul témái, tartalma Témák:  

Identitás – szocializáció, család; kapcsolatok – együttműködés, felelősség; demokrácia – önkormányzás, 
érdekérvényesítés; társadalom – politika, gazdaság; konfliktus – érdekellentét, verseny; jelenismeret  
Tartalom: 
A költségvetések különböző típusai (állami, önkormányzati, családi). A költségvetés, a hiány és az egyensúly 
fogalma. A középkori városok fő jellemzői. Három különböző típusú középkori város szimulált költségvetési 
vitájának megidézése szerepjáték keretében. A középkori és a mai települési feladatok egybevetése.  

Megelőző tapasztalat A középkori városok típusai, kiváltságai 
Ajánlott továbbhaladási irány Lakóhelyi problémák, a helyi önkormányzati költségvetés prioritásai 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 

Önszabályozás: felelősségvállalás, nyitottság, véleményelfogadás 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: problémakezelés, kritikai gondolkodás, 
szabálykövetés 
Társas kompetenciák: vitakészség, együttműködés, konfliktuskezelés  

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom 
 Tantárgyakhoz: történelem; társadalomismeret 
 Modulokhoz: Kössünk békét! – az Augsburgi vallásbéke (szka210_13); Megelevenedik a visegrádi 

királytalálkozó; A vesztfáliai béke (szka210_6) 
Támogató rendszer  
 
 
Módszertani ajánlás 
 
A csoportos szerepjáték sikere érdekében a termet úgy kell előre berendezni, hogy a három város vezetőségét alakító csoportok a tanterem lehető 
legtávolabbi három részében helyezkedhessenek el az összetolt asztalok körül.  

A szerepkártyákat előre szét kell vágni, hogy az órán ne menjen el idő ezzel.  
A modul mellékletei 
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Tanári segédletek 
 
P1 – Kiegészítő gondolatok 
P2 – Szómagyarázat (költségvetés, hiány, egyensúly) 
P3 – Kivetíthető képek középkori városokról  
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – Három költségvetés 
Mindegyikből annyi példányra van szükség, ahány tanuló dolgozik majd az adott segédletekkel.  
 
D2 – Háromféle szerepkártya-sorozat 
Mindegyik sorozatból egy példányra van szükség, amit a foglalkozás előtt részekre kell vágni.  
 
D3 – Háromféle feladatlap 
Mindegyikből annyi példányra van szükség, ahány tagja van adott város „tanácsának”. 
 
D4 – Háromféle költségvetési űrlap 
Mindegyikből egy példányra van szükség.  
 
D5 – Értékelő lap 
A lapot minden tanuló számára sokszorosítani kell.  
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