
SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

10. ÉVFOLYAM

EURÓPAI ELVEK  
ÉS AUTONÓM  
KÖZÖSSÉGEK
A LEADER + 
KÖZÖSSÉGPROGRAM

P
O

L
G

Á
R

 
A

 
D

E
M

O
K

R
Á

C
I

Á
B

A
N SZKA_210_47

A modul szerzôje:  
Vásárhelyi Judit



616 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI

MODULVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/a A magyar közigazgatás „paternosztere”

A A tanár bemutatja, hogy milyen szintjei vannak az 
életünket érintô közigazgatási döntéseknek, és 
elmondja, hogy az Európai Unió egyik igazgatási 
alapelve a szubszidiariatás. Közösen tisztázzák  
e fogalom jelentését. 
A diákok hét csoportot alkotnak. Mindegyik meg-
kapja a közigazgatási szintek kártyáit, és az  
a feladatuk, hogy minden szinthez kapcsoljanak 
egy olyan kérdést, amelyrôl szerintük az adott 
szinten lehet a legjobban dönteni. Döntési szinten-
ként haladva, a csoportok ismertetik az ötleteiket.

10 perc

Elôzetes és új ismeretek 
összekacsolása 

Tudás alkalmazása
Adaptív gondolkodás 
Kreativitás 
Együttmûködés 

Frontális munka – 
tanári magyarázat és 
irányított beszélgetés 

Csoportmunka – 
ötletbörze 

D1 (Feladat-
kártyák)

P1 (Háttér-
információk)
P2 (Idézetek) 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a A LEADER + program fô jellemzôi

A A tanár elmondja, hogy az EU-ban 1991 óta 
mûködik egy program, amelynek fô célja, hogy 
támogassa a vidéki térségek helyi igények szerinti 
fejlôdését. Ebbe a programba már hazánk is bekap-
csolódott. A magyar kistérségek 2007–2013 között 
évi 10 milliárd forintnyi fejlesztési támogatásra 
pályázhatnak. 
A csoportok megkapják a részekre vágott D2 
segédletet, amelynek alapján megismerkednek  
a program lényegével. Mindenki elmondja a töb-
bieknek, amit olvasott. A tanár gyors kérdéseket 
feltéve ellenôrzi, hogy megértették-e a szövegben 
szereplô gondolatokat.  

10 perc

Új ismeretek szerzése 
egy kiemelt fontosságú 
uniós programról

Nyitottság
Szövegértés 
Egymás tanítása
Együttmûködés 

Frontális munka – 
tanári elôadás

Csoportmunka – 
mozaik 

D2 (Szöveg)

II/b A LEADER + program alappillérei

A Minden csoport megkapja a program hét alap-
pillérét bemutató leírás egyikét annyi példányban, 
ahány tagja van a csoportnak. Értelmezik, majd 
megpróbálják saját szavaikkal megfogalmazni  
a lényegét. A tanár egy csomagolópapíron rögzíti  
a szóvivôk által tömören elmondott elveket.

10 perc

A program elvárásainak 
értelmezése és rögzítése

Szövegértés
Lényegkiemelés
Szövegalkotás 

Csoportmunka – 
kerekasztal 

Frontális munka – 
közös vázlatkészítés 

D3 (Információs 
kártyák)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c Alapítsunk akciócsoportot!  

A A tanár elmondja, hogy a következô órán egy 
kistérségi akciócsoport tagjaiként egy olyan 
pályázati programot fognak tervezni, amelyet be 
lehetne nyújtani a LEADER program bíráló bizott-
ságához. Ennek elôkészítéseként most létrehozzák 
az akciócsoportot. A tanár kiteszi a terem falára 
körben a D4 melléklet felnagyított kistérségi 
kártyáit. A diákok pedig szerepkártyákat (D5) 
húznak, és az információk alapján eldöntik, hogy 
melyik térséghez tartoznak. Összeállnak az egy-
egy települést képviselô kiscsoportok. 

14 perc

A szerepek kiosztása  
és a játszó csoportok 
kialakítása

Összehangolt munka 
Együttmûködés 
Szabálykövetés 

Frontális munka – 
tanári közlés

Egész csoportos 
gyakorlat –  
a szerepek felvétele 

D4 (Kistérségi 
kártyák)
D5 (Szerep-
kártyák)
D6 (Kiegészítô 
információk)

A kistérségi 
kártyák 
kinagyítva

II/d Házi feladat

A Saját szerepe mellett mindenki megkapja a D6 
információs lapot. Ezek, valamint a D7 feladatlap 
segítségével kidolgozza a saját szerepét, és felké-
szül a következô órán sorra kerülô szerepjátékra. 
Mindenki kap egy öntapadós etikettet is, amire 
majd elkészíti a névjegyét.
(Itt ér véget az elsô 45 perc.)

1 perc

A következô óra 
szerepjátékának 
elôkészítése 

Karakterérzék
Szabálykövetés 

Frontális munka – 
tanári közlés

Egyéni szerepformálás 

D6 (Kiegészítô 
információk)
D7 (Feladatlap)

Öntapadós 
etikettek  
a névjegyek 
számára

II/e A játék szereplôi 

A Az azonos településhez tartozó szereplôk kis 
csoportot alkotnak, majd sorban röviden bemutat-
koznak, miközben felragasztják a ruhájukra az 
otthon elkészített névjegyüket. 

5 perc

A játék szereplôi 
megismerkednek 
egymással

Szóbeli kommunikáció

Egész csoportos  
játék – 
bemutatkozás 

A diákok által 
elkészített 
névjegyek
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/f Tematikus viták

A A tanár kijelöl négy üléstermet, ahol különbözô 
témákat fognak majd megvitatni, és egy papíron 
kiteszi témákat (P3) a körül ülhetô nagy asztalok 
közepére. A szereplôk megbeszélik a kis csoport-
jaikban, hogy melyik vitában akarják képviseltetni 
magukat, és annál az asztalnál foglalnak helyet.  
A pályázatíró hol egyik, hol másik csoport 
munkáját figyeli.
A csoportok feladata az, hogy a közös érdekekkel 
összhangban álló, mindenki által elfogadható 
ötleteket dolgozzon ki a pályázat számára. A javas-
latokat egy-egy csomagolópapíron rögzítik. 
A vitacsoportok képviselôi ismertetik a javaslatai-
kat a többiekkel. 

25 perc

Kistérségi fejlesztési 
ötletek kidolgozása  
a keretjátéknak és az 
egyéni szerepeknek 
megfelelô módon 

Kreativitás
Vitakészség
Érdekképviselet
Kompromisszumkötés
Együttmûködés 

Egész csoportos 
gyakorlat – 
feladatválasztás

Drámajáték – 
ötletbörze és 
érdekegyeztetés  
a szerepek szerint

Frontális munka – 
szóforgó és korrigáló 
értékelés 

Csomagolópapírok
Vastag filctollak
Ragasztógyurma 

P3 (Vitatémák)

II/g A jövendô együttmûködések hálója 

A Minden szereplônek három kapcsolatképzô 
pontja van. Ennek megfelelôen a saját kártyáját 
összeköti annak a másik három szereplônek  
a kártyájával, akivel szerepének megfelelôen  
a legjobb kapcsolatot kellene kialakítania annak 
érdekében, hogy a most megtervezett program jól 
mûködjön. 

5 perc

A siker kapcsolati 
feltételeinek 
átgondolása

Együttmûködés 

Egész csoportos 
gyakorlat –  
kapcsolati háló 
alkotása 

A szerepkártyák 
(D5) egy nagy 
csomagolópapírra 
felragasztva
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B Alternatív feladat:
A Pályázatíró ezalatt – a csomagolópapírokon 
szereplô javaslatok alapján – összegzi a kistérség 
akcióprogramjának fô elemeit.

5 perc

A megszületett 
javaslatok összesítése

Szintézisalkotás 

Egyéni munka –  
a rendszerezés 

A falra felkerült 
poszterek 

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Közmeghallgatás 

A A pályázatíró felolvassa az akcióprogramot. A részt-
vevôk pedig – most már mint a helyi lakosság 
képviselôi – véleményt mondanak a programról 
abból a szempontból, hogy melyik rész szolgálja 
leginkább a köz javát, és hol vetôdik fel az a 
gyanú, hogy megvalósulása döntôen egyéni 
érdekek szolgálatában áll. 

10 perc

A játék során elkészült 
akcióterv értékelése 

Kritikai gondolkodás
Véleményalkotás
Szóbeli kommunikáció 

Egész csoportos  
játék –  
települési vita 
szimulálása
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1 A közigazgatás, döntéshozatal és finanszírozás szintjei: 

Európai Közösség
Magyarország – a nemzetállam
7 régió
19 megye
Kb. 200 többcélú térség
Kb. 3200 települési önkormányzat

P2 Idézetek 

A szubszidiaritás európai elvének illusztrálására

„Senki három forint érô dologért székre ne menjen perleni, sem 
jobbágy is ura eleibe, hanem itt az falu elôtt indíttassék meg minden 
dolog elsôbben”, s csak azt a dolgot utalják feljebbvitelre, „akik arra 
valók lesznek”.

Az udvarhelyszéki Szentmihály falutörvénye, 1663.

„..mindazt, amit az egyes személyek saját erejükbôl és képességeik 
révén meg tudnak valósítani, azt hatáskörükbôl kivenni és a közös-
ségekre bízni tilos, éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacso-
nyabb szinten szervezôdött közösség képes végrehajtani és ellátni, 
nagyobb és magasabb szinten szervezôdött társulásra áthárítani 
jogszerûtlenség és egyúttal súlyos bûn, a társadalom helyes rendjé-
nek felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél 
és benne rejlô erejénél fogva segíteni, szubszidiálni köteles a társa-
dalmi egész egyes részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania 
vagy bekebeleznie azokat.” 

XI. Pius pápa  „Quadragesmo Anno” kezdetû enciklikája, 1939.
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P3 Választható vitatémák

Az alábbi témákat fel kell írni egy-egy nagyobb papírra, és a négy 
lapot meghajtva, álló formában kell odatenni a négy tárgyalóasztal 
egyikének a közepére.
a) A gazdasági lehetôségek fejlesztése
b) A kulturális kínálat fejlesztése
c) A táj és környezet védelme 
d) A szociális problémák kezelése




