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moDUlvázlat
Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 

a fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I. a) válasszunk munkát!

A Rövid bevezető után megalakítjuk a modul tar-
tamára az együtt dolgozó csoportokat! (Lehet a 
diákok választása alapján.) 4 csoport alakul.

5 perc
D1 Feladat megoldása 

10 perc
Közösen beszéljük meg a csoportok választá-
sait! A megbeszélést a tanár a P1-ben szereplő 
szempontok szerint orientálja. 

10 perc

Kontextusteremtés
Szövegértés
Lényegkiemelés
Érvelés

Egyéni munka 
– feladatmegoldás
Csoportmunka 
– közös feladat-
megoldás
Frontális munka 
– közös megbeszé-
lés

D1 (Feladatlap) P1 (Szempontok a 
megbeszéléshez)
Csomagolópapír 
vagy flipchart pa-
pír
Filctollak

B Az apróhirdetések feldolgozása során a P1-ben 
szereplő szempontok egyikének-másikának 
megadásával, saját megítélésünk szerinti mély-
ségben orientálhatjuk, segíthetjük az egyéni- 
és csoportmunkát. A feladat felépítése meg-
egyezik az A) feladattal.

25 perc

Kontextusteremtés
Szövegértés
Lényegkiemelés
Érvelés

Egyéni munka 
– feladatmegoldás
Csoportmunka 
– közös feladat-
megoldás
Frontális munka 
– közös megbeszé-
lés

D1 (Feladatlap) P1 (Szempontok a 
megbeszéléshez)
Csomagolópapír 
vagy flipchart pa-
pír, filctollak
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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) Eldöntendő dilemmák munkába álláskor

A A csoportok egy-egy, a D2-ben szereplő esetet 
kapnak 
Feladat: az esetleírás után szereplő kérdésekre 
válaszolni, majd felkészíteni az egyik csoport-
tagot, hogy egy „Fiatal munkavállalók” című 
tv-műsorban elmesélje az elmúlt évének tör-
ténetét (vagyis színes, élő monológot alkotni a 
szerződéskötés óta eltelt egy év történetéről).

20 perc

Vélemények, élmények, 
ismeretek előhívása
Szövegértés
Elemzés
Érvelés
Fantázia

Csoportmunka 
– csoportos fel-
adatmegoldás

D2 (Esetek)

B Az eset elemzését azzal segíthetjük, hogy két 
szempontot kínálunk, éspedig: 1. lehetősé-
gek/2. kockázatok – a többi feladat megoldá-
sa előtt ezek alá a szempontok alá gyűjtsék a 
tényezőket – egyebekben a feladat felépítése 
megegyezik az A feladattal.

20 perc

Vélemények, élmények, 
ismeretek előhívása
Szövegértés
Elemzés
Érvelés
Fantázia

Csoportmunka 
– csoportos fel-
adatmegoldás

D2 (Esetek)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
a fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

II. b) Különféle problémák

A „Megtekintjük” az előkészített tévéműsort, 
azaz minden csoport beülteti a maga szerep-
lőjét a stúdióba, akik elmesélik a történetüket 
(a tanár a műsorvezető). Eközben a közönség 
megfigyelési szempontot kap, éspedig: mi volt 
a megszólaló problémája?

12 perc
Ezután a csoportok visszavonulnak, és a saját-
jukon kívül minden szereplő esetében (tehát 
minden csoport 3-3 szereplőről) 1-1 mondat-
ban megfogalmazzák az illető problémáját. Ez-
után a keresztnevekkel ellátott közös tacepaóra 
felírják a megfejtésüket. A plakátok tehát így 
fognak kinézni: MI VOLT A PROBLÉMÁJA? 
Alatta: keresztnév; alatta: 3 különböző megfo-
galmazás

10+3 perc

Elemzés előkészítése
Kifejezőkészség
Elemzés

Frontális munka 
– akvárium gya-
korlat
Csoportmunka 
– közös feladat-
megoldás

A tanártól ka-
pott előkészített 
tacepaó és filctoll

Előkészített 
tacepaók, filctollak
Pl.:
Mónika –
Mi volt a problé-
mája?
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
a fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

B A TV-adás előtt azt a megfigyelési szempontot 
adjuk, hogy „Törvényesek vagy törvénytelenek 
voltak a foglalkoztatásuk körülményei”. Ez-
után a csoportok ezt értékelik mind a 4 esettel 
kapcsolatban, és a megfelelő tacepaón a törvé-
nyes/törvénytelen címszó alá tett jelöléssel sza-
vaznak. A feladat felépítése ugyanaz, mint az 
A feladatban. (Itt a törvényes/törvénytelen vá-
lasztás csak morális érzék alapján történik, és a 
következő feladatot készíti elő – nem baj, ha az 
indoklások csak megérzések!)

25 perc

Elemzés előkészítése
Kifejezőkészség
Elemzés

Frontális munka 
– akvárium gya-
korlat
Csoportmunka 
– közös feladat-
megoldás

A tanártól ka-
pott előkészített 
tacepaó és filctoll

Előkészített 
tacepaók, filctollak
Pl.:
Mónika alkalma-
zása –
Törvényes/
törvénytelen
(egymás mellett)

II. c) értelmezés

A A csoportok megkapják a D3 mellékletben 
szereplő ismertetést a jogsértő munkavégzési 
formákról. Feladat: ennek alapján értelmezni, 
hogy milyen probléma volt az egyes munka-
vállalók alkalmazása körül

15 perc

Ismeretszerzés és –értel-
mezés
Szövegértés
Alkalmazás

Csoportmunka 
– közös feladat-
megoldás
Frontális munka 
– prezentációk

A korábbi 
tacepaók, filctoll
D3 Háttéranyag az 
értelmezéshez

Háttérinformáció-
ként: P2, segítség 
az esetek értelme-
zéséhez
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
a fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

B A csoportok megkapják a D3 mellékletben 
szereplő ismertetést a jogsértő munkavégzési 
formákról. Feladat: visszatérve az előző, törvé-
nyes/törvénytelen választáshoz, ellenőrizni a 
minősítés helyességét, és D3 alapján indokolni 
azt. Ezután közösen megbeszéljük: mindenki 
a „saját” szereplőjének történetét minősíti és 
indokolja, de a csoportok egymáséhoz hozzá-
szólhatnak.

15 perc

Ismeretszerzés és –értel-
mezés
Szövegértés
Alkalmazás

Csoportmunka 
– közös feladat-
megoldás
Frontális munka 
– prezentációk

A korábbi 
tacepaók, filctoll

Háttérinformáci-
óként: P2, segítség 
az esetek értelme-
zéséhez

II. d) A problémagyűjtés összegzése

A Felelevenítjük a 90 perc alatt végzett tevé-
kenységeket, és csoportforgó módszerével ösz-
szegyűjtjük a felvetődött, továbbgondolandó 
problémákat. Előre jelezzük, hogy ezek közül 
legközelebb a munkaszerződéssel kapcsolatos 
ismeretekkel foglalkozunk. Ha más felvetésre 
is tudunk a továbbhaladás kijelölésével vála-
szolni, akkor természetesen azt is megtesszük.

5 perc

Összefoglalás
Rendszerezés

Frontális munka 
– csoportforgó

A korábbi „művek” 
– D1-D3 mellékle-
tek és tacepaók a 
falon
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
a fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

II. e) A munkaszerződés

A A munkaszerződés szabályait kártyák segítsé-
gével, csoportmunkában határozzák meg a ta-
nulók. A korábban már létrejött csoportokban 
dolgozunk. 

5 perc
Megállapodások kidolgozása szerepjátékban.

20 perc
A csoportok ismertetik egymással az álláshir-
detéseket s az ezek nyomán létrejött munka-
szerződéseket.

5 perc

Előkészítés, majd: isme-
retek feldolgozása játékos 
formában
Dramatikus készségek
Szövegértés
Asszertivitás

Csoportmunka 
– dramatikus fel-
dolgozás
Frontális munka 
– prezentációk

D4 (Állásajánlatok 
kártyái)
D5 (Munkaszerző-
dés sablonja)
D6 (Szerepkár-
tyák)

P3 (Munkaszerző-
dés – a feldolgozás 
leírása)

B Párokban dolgozva alakítanak ki optimális 
munkaszerződést az állásajánlathoz, majd a 
két azonos álláson dolgozó pár megbeszéli a 
munkát.

25 perc
Az egyeztetett verziót ismertetik a többiekkel

5 perc

Előkészítés, majd: isme-
retek feldolgozása játékos 
formában
Szövegértés
Alkalmazás

Páros munka 
– közös feladat-
megoldás
Csoportmunka 
– közös feladat-
megoldás
Frontális munka 
– prezentációk

D4 (Állásajánlatok 
kártyái)
D5 (Munkaszerző-
dés követelményei)
D6 (Szerepkár-
tyák)

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III. a) Csoportok önértékelése

A A csoportok meghallgatják a megfigyelő érté-
kelését és értékelik a munkájukat; az osztály 
számára egy mondatot fogalmaznak meg, azt 
tanultuk, hogy…

7-8 perc

Értékelés
Visszajelzés adása és fo-
gadása
Önértékelés

Csoportmunka 
– csoportos megbe-
szélés
Frontális munka

Csomagolópapír 
az egy mondatos 
értékeléseknek, 
filctoll
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – 
a fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

B A négyesek értékelik a munkát, és az osztály 
számára egy mondatot fogalmaznak meg, azt 
tanultuk, hogy…

7-8 perc

Értékelés
Visszajelzés adása és fo-
gadása
Önértékelés

Csoportmunka 
– csoportos megbe-
szélés
Frontális munka

Csomagolópapír 
az egy mondatos 
értékeléseknek, 
filctoll

III. b) összefoglalás

A A tanultak közös összefoglalása a tevékenysé-
gek felelevenítésével, az ebből következő to-
vábbhaladási irány kijelölése

7-8 perc

Összegzés
Rendszerezés
Lényegkiemelés

Frontális munka 
– közös megbeszé-
lés

Az eddigi „művek” 
– D1-D6 mellék-
letek és elkészült 
tacepaók a falon

Csomagolópapír, 
filctoll az összeg-
zéshez
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TANÁRI MELLÉKLETEK

P1 jAVASOLT SZEMPONTOK AZ ÁLLÁSAjÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉhEZ
Az apróhirdetéseket először egyénileg, majd csoportokban értékeljük! A csoport állapodjon meg abban, hogy melyik állást találják a leg-
biztonságosabbnak és legperspektivikusabbnak, valamint abban, hogy melyiket tartják a legveszélyesebbnek!
Gyűjtsük tacepaón két oszlopban: „Biztonságos, mert”, illetve: „Veszélyes, mert”. A megbeszélés során térjünk ki arra, hogy melyik hirde-
tés mögött sejtünk munkaviszonyt, és melyik mögött vállalkozási szerződést – saját példák alapján beszéljük meg a különbséget, igyekez-
zünk a diákok nyári munka, illetve testvérek-barátok-szülők révén szerzett tapasztalatait is bekapcsolni!

Mobilszám, ill. vonalas telefon – van-e működő telephely?

Van-e a munkához tudás- vagy képesítésbeli követelmény?

Akar-e találkozni a munkaadó a munkavállalóval?

Kíváncsi-e az önéletrajzára?

Inkább a munkaerejét szeretné „megvásárolni” – időhöz, helyhez kötött munkaviszony, vagy inkább konkrét feladatokat elvégeztetni 

– vállalkozói viszony; esetleg a munkaerejét szeretné megvásárolni, de mégis vállalkozói viszonyt fog kínálni?

Mekkora lehet a cég – miből következtethetünk erre?

Fogja-e az esetleges továbbtanulást támogatni a cég – egyáltalán nem, csak a cég profiljának megfelelő irányba, több irányba?

Más szempont: …
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P2 ÉRTELMEZÉSEK d2 ESETEIhEZ
Tanári instrukció az esetek értelmezéséhez
A bemutatott négy eset valószínűleg jobban megmozgatja a diákok szubjektív értékítéletét, mint a munka világával kapcsolatos ismere-
teiket – hiszen ez utóbbiakról vajmi kevés tapasztalat áll rendelkezésükre. (A feladat arra is alkalmas, hogy a nyári munka vagy testvé-
rek, barátok által szerzett tapasztalatokat is bevonjuk a beszélgetésbe.) Az esetek életszerű és szubjektív megfogalmazásával pontosan az 
volt a célunk, hogy a diákok akkor is gondoljanak valamit s bevonódjanak érzelmileg, ha a munkajogi megfejtés eszükbe sem jut, vagy 
meglehetősen homályos számukra. Nekünk azonban nagyon pontosan érteni kell az egyes esetekben elrejtett csapdahelyzeteket, hogy a 
megbeszélést orientálni tudjuk, s egy második fázisban lehetőséget teremtsünk a munkaszerződések témájának áttekintéséhez.
(A feladatadás alkalmas a differenciálásra; Mónika esete talán a legegyszerűbb, és Vikié a legbonyolultabb, de természetesen az osztály 
előzetes tudása (pl. vállalkozásokról), érdeklődése szerint mérlegelendő.)
Miután a diákok ismertették véleményüket és az általuk valószínűsített forgatókönyveket, rendezzünk problémagyűjtést, melynek tisztá-
zása után az alábbi munkajogi problémákat kell az egyes esetek nyomán észrevennünk:
Mónika: feketemunka, munkavégzés mindenfajta szerződés és garancia nélkül
Viki: színlelt szerződés – a munkáltató jelenlétet és helyhez kötött feladatot vár el, de munkaviszonyt nem kínál; ráadásul Vikinek a csa-
ládi cég számára való munkavégzése sem tisztázott jogilag
Tibor: „szürke” alkalmazás – bár van munkaszerződése, a munkája nagy részét természetbeni juttatásokkal kompenzálják, ami neki nem 
képez biztosítási alapot – az ajánlat vonzó, de rendkívül veszélyes, ha a túlzott fizikai terhelés nyomán megbetegszik – ekkor táppénze a 
minimálbér 70%-a, kb. 45 000 Ft lesz, és vélhetőleg a szolgálati szobáját is el kell hagynia…
Ákos: színlelt szerződés, hiszen napi jelenlétre, a megbízó eszközeivel és alkalmazottaival való munkavégzésre szerződik. Annyiban 
szerencsésebb Vikiénél, hogy saját vállalkozói igazolványával legalább tényleg a maga ura lehet – de a vállalkozás szabályos vezetése, a 
járulékok maga utáni befizetése mellett kizárt, hogy a megkeresett 80 000 Ft biztosítsa a megélhetését.
A témák kifejtése megtalálható a Támogató rendszerben már jelzett dokumentumban – azzal a kiegészítéssel, hogy ebben a tananyagban 
a munkaszerződésekre koncentrálunk, míg a vállalkozói ismeretek egy más modulban kaptak helyet.

A falon lévő, nevekkel ellátott tacepaók közül mindenki a „saját szereplőjére” kiírja a megfelelő fogalmat: „feketemunka”, „szürke mun-
ka”, „színlelt szerződés”. Ezután a csoportok egyes szám első személyben, a korábbi történettel összekötve, megosztják egymással a lapon 
olvasható ismereteket. (Pl. Móni: „Én feketemunkát végeztem, hiszen nem volt szerződésem. Ez azért veszélyes, mert…” vagy, ha a „tv-
műsorban” pozitív történetet kreáltak, akkor: „Most szerencsém volt, hogy… de ez nagyon kockázatos, mert...” stb.)
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P3 MuNKASzERződéS – A fEldolgozÁS lEíRÁSA
Minden csoport két kártyát húz a D4 alapján előkészített állásajánlatok közül, s e kettő közül választják ki azt az egyet, amit feldolgoznak 
majd.
Közben azt is elmondjuk, hogy a munkaszerződés megkötéséhez minden csoportban az alábbi szereplőkre lesz szükség:
munkáltató, munkavállaló, jogász, szakszervezeti képviselő, jegyző, megfigyelő. 

A
Ha egy csoportban hatnál kevesebben vannak, a jogász és a szakszervezeti képviselő feladatát vonjuk össze! A csoportok kiválasztják a 
két állásajánlatból a szimpatikusabbat, és kiosztják maguk között a szerepeket.
Ezután kiosztjuk a D5 – Munkaszerződés követelményei mellékletet, és D6-ból a szerepeknek megfelelő szerepkártyákat. Rövid ideig 
mindenki önállóan készül, majd a csoportok megvalósítják a „Munkaszerződés megkötése” jelenetét. A cél olyan munkaszerződés létre-
hozatala és írásba foglalása, ami minden résztvevő szempontjait kielégíti.

B
Biztonságosabb feldolgozási módot kínál, ha minden diák át tud tekinteni minden információt. Ehhez alkalmas munkaszervezés: Párokat 
alakítunk. A D4-ben szereplő állásajánlatokból minden állást két pár kap meg, így a párokból négyesek alakulnak. A párok kézbe kapják 
a D5-ben szereplő munkaszerződés-sablont, és a D6-ban szereplő Jogász és Szakszervezeti képviselő információkat is.




