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1 Az idő  –  szövetséges  vagy e l lenség?

Egy tanáz az osztály előtt állt, az asztalon néhány tárgy volt. 
Amikor megkezdődött az óra, análkül, hogy megszólalt volna, vett egy 

üres, nagy dunsztosüveget, amit megtöltött golflabdákkal. Megkérdezte a tanulókat, hogy tele 
van-e, megegyeztek, hogy igen. Akkor a tanár vett egy apró kavicsokat tartalmazó dobozt, amit 
a labdákra szórt, megrázva kicsit az üveget. A kavicsok kitöltötték a golflabdák közötti helyeket. 
Ismét megkérdezte a tanulókat, hogy teli van-e az üveg, és ők egyetértettek, hogy igen. A tanár 
akkor vett egy doboz homokot, amit az üvegbe öntött. Nyilván, a homok kitöltötte az üveget. 
Ismét megkérdezte a tanulókat, most hogy is van, amire kórusban válaszolták: Teliiii!

Akkor kivett a katedra alól két pohár üdítőt, megtöltve végül az üveget. Mindannyian nevettek.
— Most, mondta a tanár, amikor a nevetés lecsendesedett, szeretném ha megértenétek, hogy 

ez az üveg az életeteket jelképezi. A golflabdák a számotokra fontos dolgokat jelképezik: család, 
egészség, közeli emberek, tanulás. A kavicsok nektek számító dolgok, amikért rajongtok, a sport, 
míg a homok a többi apróság. Ha a homokkal kezditek, akkor már nem lesz hova tegyétekl a 
golflabdákat és a kavicsokat. Ha elpocsékolod az időd és az energiád az apróságokra, akkor 
sohasem lesz időd a számodra fontos dolgokra.

Az egyik tanuló fölemelte a kezét és azt kérdezte, hogy mit jelképezett a két pohár üdítő? A 
tanár mosolygott: 

— Azok csak azt szerették volna megmutatni, hogy bármennyire is telítettnek tűnne az életed, 
mindig lesz hely két pohár üdítőre, egy barátoddal.

Egy dinamikus környezetben 
élünk, amelyben minden sürgős, és 
számos feladatot kell elvégeznünk 
rö vid idő alatt. Ebből az következik, 
hogy a célok elérése, a motiváció 
meg ma ra dása és a tevékenységek 
el vég zé se érdekében lényeges a 
sza bad i dő megszervezése.

Minden nap te választasz ma-
gad nak tevékenységeket, a te időd ben. Ezek tanulási, lazítási/pi he né-
si és kapcsolattartási te vé keny sé gek. Sikereid és jövőd szempontjából 
fontos tényező az időd felhasználásának módja. Nem csinálhatsz min-
dent egyszerre, ezért az szükséges, hogy adott pillanatban azonosítsd 
a fontosabb feladataid, több figyelmet, energiát és időt szánva rájuk, 
vagyis, hogy rangsorold azokat.

AZ ÉN TERVEM

Hogyan tanulok címmel 
készítsd el ennek az egységnek az 
Ész és lé lek edzés naplóját.

Alkoss egy megfelelő 
borítót. Írd le, hogy szerinted 
mi az idő ,vagy egy idézetet a 
használatáról.

Értékelj!
 1. Milyen szempontok szerint választod ki, hogy mit csinálsz egy 

napon?
2. Miért fontos, hogy oszd be az időd?

Alkalmazd!

Az idő gondatlan felhasználása lehetetlenné teszi az általad kitűzött 
céljaid elérését, stresszt és fáradtságot okoz. A fáradtság a többé-kevésbé 
hosszú testi vagy szellemi tevékenység után lép föl, és a hatékonyság 
csökkenéseként, valamint az adott tevékenység iránti negatív érzelmi és 
viszonyulási állapotként nyilvánul meg. Ezért kell:

• az időt tervezni;
• a tanulás és a pihenés megfelelő arányát biztosítani;
• betartani az étkezések idejét és odafigyelni az ételek összetételére;
• betartani az alvási időt.

Fedezd fel!

Gondolkozz! Tudd meg!

Tudd meg!

Tervezd meg a tanulásod, a szórakozásod, a kapcsolattartási időd. 
Akkor érheted el könnyebben a célod, ha egyforma fontosságot tulaj-
donítasz a számodra fontos dolgoknak. Az időbeosztást megtanuljuk. 

Üzenet számodra

• Hogy érezted magad a tanár 
óráján? Indokold.

• Melyek azok a tevé keny sé-
gek, amelyekre érdemes 
időt szánnunk?

• Hogy tudod elérni, hogy 
mindenre jusson időd, amire 
szeretnéd?

• Mit jelent számodra a
sza badidő?

• Mikor lehet az idő a 
barátod? Hát az ellenséged?

1   Számítsd ki az időd.
Egy héten rendelkezésedre áll: 7 × 24 = 168 óra,
amiből: órák az iskolában = … óra (5 × … óra);
alvás = … ora (7 × … óra);
masă = … ora (7 × … óra);
közlekedés = … óra (7 × … óra);
pihenés, lazítás = … óra (7 × … óra).

                     Összesen = … óra
Tanulásra marad heti … óra. Hogyan osuzod be a tanulásra szánt 
idődet? Milyen sorrandben tanulod a tantárgyakat másnapra? Írd le. 
Beszéljétek meg, mit gondoltok minderről. 

2  Készíts egy tervet a holnapi napra. Előbb határozd meg, hogy:
– mi sürgős és fontos – meg kell tenned; 
– mi fontos de nem sürgős – elhalaszthatod;
– mi az, ami sem nem sürgős, sem nem fontos – ki kell hagynod.

3  Gondolkozz – Dolgozz párban – Beszéld meg
Mi a véleményed az alábbi idézetről? Írj le egy gondolatot.
Beszéld meg egy társaddal, egyezkedjetek, majd mutassátok be a 
véleményeteket.
Az, ahogyan a szabadidőnket használjuk, elárulja a jellemünket.
                 (Plinius)

A tankönyv szerkezete
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1. Az idő – szövetséges vagy ellenség? 
2. Hogyan szervezem a tanulási helyemet
3. Aki tanul az nyer!
4. Hatékony tanulási módszerek
5. Hogyan értékelem önmagam
6. Szakértővé válhatok a tanulásban

A tanulás  menedzsment jeIII.
Egység

√ Az idő menedzsmentjének 
elemei: szervezés, tervezés 

√ Siker és kudarc a tanullásban

√ A növekedés szemlélete 
szemben az állandóság 
mentalitásával a tanulásban

Tartalmak: 

Sajátos kompetenciák: 3.1, 3.2.

A tanulandó egységet bemutató oldal

Leckeoldalak

A Tanácsadás és személyiségfejlesztés tankönyv tematikus egységekre 
osztott, amelyek kifejtik a tantervben előírt tartalmakat. A különlegesen 
vonzó formában megvalósított leckék tevékenységi gyakorlatokat tar tal-
maznak, amelyek elvezetnek a tantárgy sajátos kompetenciáinak kia la-
kításához.. 

A tartalom szervezése lehetővé teszi a tanult további tantárgyakhoz 
való kapcsolódást.

Sajátos kompetenciák

Tartalmak

A leckék címei

Az egység sorszáma

Fedezd fel!
(konkrét tanulási 

tapasztalat)

Tudd meg!
(tudományos tartalom)

Gondolkozz!
(reflexív tanulás)

Neked szóló üzenetÉrtékeld

AZ ÉN TERVEM  
(kiegészítő értékelési 

módszerek –  
portfólió, terv)

A lecke címe Alkalmazd

A szövegben lévő 
információkkal 

kapcsolatos képek

Nyomtatott változat

Az egység címe
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Például: 
Címke: magoló

Viselkedésforma: minden tantárgyból tanul / minden házifeladatát elkészíti / minden iskolai 
tevékenységbe bekapcsolódik. 
Megfelelő: Információkat halmoz föl, és alkalmazza a tanultakat.
Nem megfelelő: Csak az iskola érdekli, nincs más tevékenysége.

Összegezzétek, hogy egy címke valóban kifejezheti-e egy személy jellemzőit.

 B.  Adottságaink: Szükségetek van 7 darab A4-es lapra. Előbb írjatok minden lapra egy-egy kész ség-
cso portot:
• közlési, kommunikációs;
• gyakorlatias;
• a környezetet megismerő;
• számítógép használó;
• művészeti;
• közösségi;
• önismereti.

Beszéljétek meg az osztályban, és minden lapra írjátok rá az osztály azon tanulóinak a neveit, akik 
rendelkeznek azokkal az adottságokkal. Egy tanuló neve több lapon is szerepelhet. Az a tanuló, aki 
javasol egy nevet az meg kell indokolja a javaslatát.

Például: Jánosnak vannak önismereti adottságai, mert feszült helyzetekben megőrzi a nyugalmát (ön fe-
gyel met tanúsít).

Miután befejeztétek ezt a tevékenységet, akkor ismét írjátok fel 7 lapra az adottságcsoportokat. 
Ezúttal minden tanuló azokra a 
sa ját adottságaira gondol, ame-
lye ket fejleszteni kellene, és fel-
ír ja a nevét a megfelelő lapra/
la pok ra. A választásokat most is 
meg kell indokolni.

Például: Fejlesztenem kellene a 
közösségi adottságaim, sze ret ném 
ha sikerülne könnyen be il lesz ked-
nem egy új csoportba.

Ismétlés

1   Olvassátok újra ezen egység Tudd meg rovatának az információit. Fogalmazzatok meg egy-egy 
kérdést minden egyes témára vonatkozóan, és írjátok azokat be az alábbihoz hasonló táblázatba. 
Bizonyosodjatok meg róla, hogy a leírt kérdésekre tudjátok a válaszokat.

Énhatékonyság
A kérdés:

Címkézések
A kérdés:

Készségek és tevéke-
nységek
A kérdés:

Teljesítmény és siker
A kérdés:

Kihívások és esélyek 
kiskamasz korban
A kérdés:

Felelős viselkedésformák 
(agresszivitás, erőszak, 
bullying)
A kérdés:

Felelős 
viselkedésformák − 
az internet
A kérdés:

Felelős viselkedésformák – 
Az erőforrásokhoz és az 
újrahasznosításhoz való 
viszonyulás
A kérdés:

Példák kérdésekre:
• Miben segít téged a magasfokú énhatékonyság?
• Hogyan érhető el, hogy egy tanuló érzékelje a negatív címkézést?

Az osztályban járva találjatok kollégákat, akik tudják a választ a kérdéseitekre. Írjátok a kollégáitok 
keresztneveit a táblázat azon kérdései mellé, amelyekre jól válaszoltak. 15 perc után ellenőrizzétek, 
hogy hány kérdésre kaptatok választ. Ti a kollégáitok hány kérdésére válaszoltatok?

2   Szervezzetek az osztályban egy tevékenységet az alábbiak közül. A határozatot az osztályban le foly-
tatott tárgyalás után hozzátok meg.

 A.  A címkéken túl Dolgozzatok 3–4 tagú tanulócsoportokban. Tíz színes öntapadó jegyzetlapra van 
szükségetek. Gondolkodjatok és írjátok rá egy-egy jegyzetlepra, hogy milyen viselkedési formák 
„bújnak meg” a következő címkék mögött: figyelmetlen, okos, irigy, egoista, boldoguló, arrogáns, 
hanyag, jó, rossz, adakozó. Csoportosítsátok a táblán a jegyzetlepokat a címkék szerint, és társalogjatok 
a megtalált viselkedésformákról. Vannak hasonlóságok? Hát különbségek? Mérlegeljétek, hogy min-
de nik viselkedésformánál, a ti szempontotokból mi megfelelő, és mi lehetne nem megfelelő.

Tanácsadás és személyiségfejlesztés 27

Gyűjts tíz szerencsés lóherét. Egy már van, mert végére értél az első tanulási egységnek!
Oldd meg a füzetben és értékeld az ismereteid.

1   Jelöld I-vel (igaz) vagy H-val (hamis) az alábbi kijelentéseket (  – egy helyes választás) 

2   Egészítsd ki a pontozott részt megfelelő szavakkal. (  – egy helyes választás) 

a) A hulladékokat ezért kell külön gyűjteni, mert ... .
b) A ... az agresszor ismételt és szándékos cselekményét feltételezi.

c) A ... környezetben végzett zaklatás neve cyberbullying.

d) A címkézésnek ... hatása van az illető személyre.

3   Karikázd be a helyes válaszokat. (  – egy helyes választás) 

Ahhoz, hogy védd magad a világhálón fenyegető veszélektől hasznos, hogy ... .

a) megadd a személyi adataid.

b) használd a biztonsági beállításokat.

c) használj csak általad ismert jelszót.

d) kerüld az ismeretlenekkel való csevegést.

e) időnként cseréld a jelszavaid.

4   Írd be az alábbi tevékenységeket a lenti modell szerinti táblázat megfelelő oszlopaiba.  
(  – egy helyes választás)           

a) Egy személy csúfnévvel illetése.

b) A számítógép túlzott használata.

c) Bekapcsolódás iskolán kívüli tevékenységekbe.

d) Új készségek fejlesztése.

Értékelés

a) Az énhatékonyság az a meggyőződésed, hogy sikerrel tudod teljesíteni a feladataid.

b) A kiemelkedő teljesítmény kiváló eredmények elérését jelenti egy bizonyos területen.

c) A sértés nem egy változata az erőszaknak.

d) A föld erőforrásai korlátlanok.

FELELŐS VISELKEDÉSFORMÁK FELELŐTLEN VISELKEDÉSFORMÁK

Illemtudó nyelvezet használata a közösségi hálókon. Hulladékok eldobása nem arra előkészített helyekre.

28 I. Egység

5  Kapcsold össze az A és a B oszlopban lévő összeillő fogalmakat. (  – egy helyes választás) 

6  Írj egy 5–10 soros fogalmazást Kiskamasz vagyok címmel.  
Az elkészítése során tartsd szem előtt a következő szempontokat: (  – egy szempont) 
√ Testi változások
√ Érzelmi változások
√ A te adottságaid
√ A végzett tevékenységeid

7  Fejtsd ki 5–10 sorban a véleményed az újrahasznosításról, figyelembe véve: 
√ Egy vélemény megfogalmazását ( )
√ Két érvet, amely alátámasztja a véleményt ( )
√ Következtetés ( )

Összegyűjtöttem ..................................................................................... .
Legjobban boldogultam a ........................................................................ .
Még foglalkoznom kell a ............................................................................ .
Az volt a legnehezebb, hogy ......................................................................... .
Szeretném, hogy .......................................................................................... .

Értékeld!

A                                                          B

a)  Önismereti adottságok 1.  Az önfegyelem
b)  Közösségi adottságok 2.  Helyes megfogalmazás
c)  Művészeti adottságok 3.  A szabályok betartása
d)  Közlési adottságok 4.  Kifejezés festményen keresztül

Ismétlés

Összegző értékelés

A digitális változat teljes egészében tartalmazza a tankönyv nyomtatott 
változatát, továbbá pluszban vannak benne interaktív gyakorlatok, oktatási 
játékok, animációk, filmek és szimulációk.

Mindezeknek az a célja, hogy további ismeretanyaggal gazdagítsa a 
könyvet.

A tankönyv oldalai megnézhetők asztali vagy hordozható számítógépen, 
tab let ten, te le fo non, kiváló barangolási tapasztalatot nyújtva.

A digitális barangolás lehetővé teszi a tankönyv átlapozását, és a vissza té-
rést az előző tanulási tevékenységhez.

Statikus
Rajzokat, fényképeket, statikus diagrammokat és térképeket tartalmaz.

Animáció

 
Animációkat és filmeket tartalmaz. 

Interaktív

 

Nagyfokú interaktivitást biztosító elemeket tartalmaz, (folyamatok szimulációját, 
feladatmegoldásokat, felfedező kísérleteket, oktató játékokat), amelyeken 

keresztül a tanuló magasabb szintű tudásra tesz szert.

Ismétlő oldal

Értékelő oldal

Önértékelés

Digitális változat
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A 3393 / 2017. 02. 28. sz-al jóváhagyott NNMR,
a VII. osztályos TANÁCSADÁS ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
iskolai tanterv szerinti általános és sajátos kompetenciák 

1. Önmagára alkalmazott pozitív attitűdök és egészséges, kiegyensúlyozott életvitel 
 1.1. Sajátos, énhatékony személyiségfejlesztési tevékenységek tervezése
 1.2. Az életkörülményekkel kapcsolatos egészséges életvitel önértékelése

2. Harmonikus viszonyulás másokhoz, az iskolában és iskolán kívül
 2.1. Empátia kifejezése az egyéni és csoportos eltérésekkel kapcsolatban
 2.2. Méltányosan céltudatos, asszertív megnyilvánulás iskolai, családi és közösségi kapcsolatokban

3. Elmélkedés a hatékony tanulást és haladást szolgáló stratégiák indítékairól
 3.1. Az egészséges életvitelt és önfegyelmet szolgáló tevékenységek mindennapossá tétele
 3.2. A tanulási sikerekhez és sikertelenségekhez való reflexív és konstruktív viszonyulás

4. Továbbtanulással és karrierrel kapcsolatos döntések meghozatala az önismerettel, neveléssel és  fog-
lal kozásokkal kapcsolatos információk hasznosításával

 4.1. Neveléssel, karrierrel és életvitellel kapcsolatos személyes célok megfogalmazása 
 4.2.  A személyes törekvések és egy foglalkozás elvárásai, valamint az ahhoz szükséges oktatási szint közötti 

megfelelés értékelése

Kedves tanulónk!

A tanácsadás és személyiségfejlesztés tankönyvön keresztül meghívunk egy találkozóra önmagaddal.  
Ez a tantárgy, amellyel már a korábbi tanévekben megismerkedtél, segít neked, hogy jobban megismerd 
ön magad, hogy könnyebben építs ki kapcsolatokat a körülötted lévőkkel, hogy hatékonyabban tanulj és 
hogy találd meg az utad ahhoz, amit tenni szeretnél, amikor nagy leszel.

A tankönyv olyan helyzeteket kínál, amelyekben önmagadról és a többiekről tudsz meg veled kap cso-
latos  dolgokat, a Fedezd föl rovat kísérletei segítenek megtalálnod saját érzéseid, gondolataid, a Gon dol-
kozz rovat fogalmak megértéséhez szükséges információkkal szolgál, a Tudd meg rovat olyan egyéni vagy 
csoportos tevékenységeket javasol, amelyekben alkalmazhatod a tanultakat.

Azok az eredményeid, amelyeket ebben a tantárgyban érsz el, nem lesznek bevezetve az osztálynaplóba, 
ha nem abban fejeződnek ki, hogy mennyi mindent tudsz meg önmagadról, mennyire jól tudsz együttmű-
köd ni a többiekkel mindenféle körülmények között, hogyan haladsz a tanulásban, és sok egyébben. Az 
Ér té keld, Az én tervem, Ismétlés rovatok kérdései és tevékenységei segítenek követni a fejlődésed ebben a 
tantárgyban. A tanulási egységek végén található önértékelő kérdésekkel elvégezheted önmagad ér té ke-
lé sét.

Kívánjuk, hogy légy sikeres! 
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VI-os emlékeztető

1   Az alábbi kiemelésekben a Tanácsadás és személyiségfejlesztés órákon tavaly tárgyalt témákból 
vannak példák. Alakítsatok 3-4 fős tanulócsoportokat, majd fogalmazzatok meg egy-egy állítást 
mindegyik témára. Írjátok le a gondolataitokat egy flipchart ívre vagy több A4-es lapra. Tűzzétek fel 
azokat és végezzetek egy kiállítási körutat, hogy lássátok, mit írtak a kollégáitok. Vitassátok meg az 
osztályközösségben.

2   Gondolj arra, ami VI-ban történt veled, 
a tested változásaira, de arra is, hogy mi 
vál to zott a saját kommunikációdban, ab-
ban, ahogy a többiekhez viszonyulsz, mi 
ösztönöz téged a tanulásra, hogyan vi szo-
nyulsz önmagadhoz, melyek az érdekeid és 
törekvéseid stb. Majd egészítsd ki az alábbi 
kijelentéseket:
• Elégedett vagyok, mert tavaly .....................
       .............................................................. .
• Sajnálom, hogy tavaly ..............................
      .............................................................. .
• Valami, amit az idén is folytatni szeretnék ...

.............................................................. .
• Valami, amit idén másként szeretnék tenni ................................................................. .

3   Dolgozzatok párban. Azonosítsatok hasonlóságokat és eltéréseket a mindennapos és a virtuális kom-
munikáció között. Írjátok le a gondolataitokat egy Venn diagrammra. Hasonlítsátok össze a válaszaitokat 
az osztálytársakéval. Kommunikáció

A valódi környezetben Hasonlóságok A virtuális világban

iskolán kívüli tanulás mit tudok arról, hogy hogyan tanulok jobban mit kellene tudnom a foglalkozásokról

egy pálya választásának a 
szempontjai 

szabályok a virtuális 
kommunikációban

a gondolatok, érzelmek, viselkedések 
közötti kapcsolat

viszonyulásom önmagamhoz egy személy jóléte nehéz helyzetek meghaladása tevékenység és pihenés
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Helyzetleírás Mi jár a fejemben?
(gondolat)

Mit érzek?
(érzés)

Mit teszek?
(viselkedés)

Egy osztálytársam azt mondja, hogy a 
ruháim nem márkásak.

Kis jegyet kaptam egy teszten, bár jó 
eredményre számítottam.

Megnyertem egy versenyt, amelyre 
nagyon sokat készültem.

• Hasonlítsd össze a válaszaid az osztálytársakéval.

5   Hol és mit tanulsz? Írj legalább három példát minden megadott helyzetre: az iskolában, a családban, az 
utcán, kiránduláson.

6   Írj le két olyan szabályt, amelyeket betartasz, hogy hatékonyan tanulj.

7   Gondolj legalább három foglalkozásra, amelyekről úgy gondolod, hogy hozzád illenének, majd ma gya-
rázd meg a választásaid, utalva a te személyes értékeidre és képességeidre.

Például:
................................................... lehetnék, mert .......................................... .

• Utalhattok más kollégákra is, egy érvvel alátámasztva a választást.
 Úgy gondolom, hogy ő ................................................... lehetne, mert ...................................................... .

8   Keressetek munkaajánlatokat az újságban vagy a világhálón. Figyelmesen olvassátok el minden ajánlat 
elvárásait, és mérlegeljétek, hogy jó jelentkezők lennétek-e.

4   Olvasd el figyelmesen az alábbi helyzetleírásokat, és egészítsd ki a táblázatot rád vonatkozó in for má ci-
ókkal.
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 1. Én bírok
2. Én bírok és teszem
3. Én bírok, teszem, és sikerem van
4. Én a kihívások életkorában
5. Nemet mondok az erőszaknak
6. Az internet a mindennapjaimban
7. Az ECO-pillanat

Öni smeretI.
Egység

√  Eredményesség. Címkézések.

√  Képességek és tevékenységek.

√  Eredmény és siker.

√  Kihívások és esélyek.

√  Testi és érzelmi változások 
kamaszkor előtt.

√  Felelős viselkedések.

√  Agresszivitás, erőszak, bullying: 
okok, változatok, megoldások.

√  Az internet, közösségi 
hálózatok és a mindennapi 
élet.

√  A lehetőségekhez és a 
képzésekhez való viszonyulás.

Tartalmak: 

Sajátos kompetenciák: 1.1; 1.2



10 I. Egység

1 Én bírok

Én Bírok a Kis Pozitív Gondolat egyik nap elhatározta, hogy megváltoztatja a 
világot. Egyszer csak észbe kapott, és gyorsan-sietősen ment, hogy más gon do la-

Azt a meggyőződésedet, hogy el tudsz érni egy bizonyos eredményt, hogy 
feladataid sikeres teljesítéséhez mozgósítani tudod belső tartalékaidat, én ha-
té konyságnak nevezzük.

A magas szintű énhatékonyság segít neked, hogy magasabb célokat tűzz 
magad elé, hogy nagyobb erőfeszítést tegyél az elérésükért, hogy derűlátóbb 
légy, hogy jobb iskolai eredményeid legyenek. Másrészt az alacsony én ha té-
kony ság elveszi a kedved, kerülöd a bonyolultabb feladatokat, kisebb célokat 
tűzöl magad elé, borúlátóbb leszel, feszültebbnek fogod érzeni magad. 

A címkézéseknek, vagyis annak, hogy egy személyt egyetlen szóval írj le 
(például: „jó”, „hülye”, „lusta”, „okos” stb. vagy), mellőzve minden mást, amit tud, 
bír vagy tesz valaki, káros hatása van az énhatékonyságra. Egy valakire ragasz-
tott negatív címke miatt ő fájdalmat, szomorúságot fog érezni, és értéktelennek 
hiszi önmagát, hogy ő nem bír, és ezért már meg se próbálja. Akár egy pozitív 
címke is árt, olyan értelemben, hogy az a személy lehet, hogy már nem tesz 
elegendő erőfeszítést egy bizonyos feladat megoldásáért, mert abból indul ki, 
hogy mindig azt mondták neki, például, hogy „okos”.

Fontos, hogy fejleszd az énhatékonyságod, amit megtehetsz, ha korábbi si-
ke re idre gondolsz, ha apró lépésekkel valósítod meg mindazokat a dolgokat, 
ame lyeket szeretnél megvalósítani, érzelmi támogatást kérve a családodtól és 
barátaidtól, egy követésre méltó példaképet követve, és elhagyva a negatív 
címkézéseket.

Tudd meg!

Fedezd fel!

Gondolkozz!

• Miért gondolod hogy képes 
vagy, esetleg még képtelen 
vagy valamiket megtenni?

• Milyen gondolatok tudnak 
megakadályozni téged, hogy 
elérj valamit, amit szeretnél?

• Kihez fordulsz, amikor 
biztatásra van szükséged?

tok kal tanácskozzon.
— Amikor az első gondolattal találkozott, megkérdezte: jössz velem, hogy megváltoztassuk a világot?
— Nem bírok! kiáltotta az, és elment gyorsan-sietősen.
— Hát te – állított meg Kis Pozitív Gondolat egy másik gondolatot – te hozzám szegődsz-e, a kinti, 

megvalósítások világába?
— Nem akarok! fintorgott ez is és felsőbbrendűen nézett rá...
— Mégis akar valaki? kiáltotta Kis Pozitív Gondolat kissé bátortalanul, – el kell mondjuk...
— Nem bírom! hallott hátulról egy hangot.
— Nem hiszem! fordult felé egy éppen arra járó gondolat...
Kis Pozitív Gondolat lehajtotta a fejét. Ha mindezek a gondolatok nem szándékoztak megváltoztatni a 

világot, akkor mi értelme, hogy még próbálkozzon? Éppen abba akarta hagyni, amikor egy kiáltás hallatszott:
— Én Bírok!, várj meg!
Megfordult és meglátta Reményt – a tanárnőjét.
— Jó reggelt kívánok! köszöntötte tisztelettudón. De miért kiáltotta nekem, hogy: Én bírok!?
— Elfelejtetted? Ez a te neved!... Túl sokat voltál a negatív gondolatok között és elfelejtetted a neved, 

mosolygott a tanárnő.
— Így van! kiáltotta nevetve Kis Pozitív Gondolat. Én bírok! Én bírok! Én meg bírom változtatni a világot!

Részlet Ion-Ovidiu Pânișoară Kis Pozitív Gondolat Ereje (mese kicsiknek és nagyoknak) írásából
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Amit meg tudsz valósítani az saját gondolataid eredménye. Gondolkozz 
pozitívan magadról, bátorítsd és értékeld önmagad minden sikeredért, 
akármennyire is kicsinek tűnne az!

Alkalmazd!

Készíts ÉN címmel egy Ész és 
lé lek edzés naplót, amelyet fo lya ma-
to san egészítesz ki, ahogy haladunk 
ezen egységben, amit majd beteszel 
a portfóliódba. Készíts egy meg-
fe le lő borítót.

Az első oldalra írj 10 pozitív kije-
lentést önmagadról.

AZ ÉN TERVEM

Üzenet számodra

1   Írd át egy A4-es lapra és egészítsd ki a következő mondatokat.
Tedd a lapot a portfóliódba.

• Én bírok ... .
• Én még nem bírok ... .
• Javítani kellene nálam ... .
• A változás eléréséért a következő lépéseket teszem ... .

2  Írd át a táblázatot a füzetedbe és pipáld ki az Igen vagy Nem 
osz lo pokban, amit magadra vonatkozónak tartasz az első oszlop 
ki je lentéseiből!

3  Készíts egy posztert egy olyan személyről, aki számodra követésre méltő példa. Függeszd ki látható helyen az 
osztályban, az osztálytársaidéval együtt.

Általában azt hiszem magamról, hogy ... Igen Nem

Megfelelek a helyzetekben, mert olyan készségeim vannak.

Azonosítani tudok olyan módokat, amelyekkel elérem, amit akarok.

Meg tudom oldani a problémáim, ha kifejtem a szükséges erőfeszítést.

Nem címkézem a környezetmben lévőket.

Tudd meg!

Az énhatékonyság egész életedben fejlődik, ahogy új készségekre teszel szert, jó eredményeket érsz 
el nehéz helyzetekben, sikereket érsz el, amelyeket értékelnek és elismernek, számodra fontos személyek 
bátorítanak.

Értékelj!
 1. Hogyan értékeled az önhatékonyságodat?

2. Mit tudtál meg a címkézésekről?



12 I. Egység

2 Én bírok és  teszem

Készíts egy reklámot, amelynek a címe: 
Mindenki keres valakit, aki olyan, mint én!

Egy A4-es lapra, színes ceruzákra, filctollakra van szükséged.

Írd le a tulajdonságaid, az erősségeid, az adotsságaid, minden-
faj ta (iskolai, sport, művészeti) tevékenységeid, amelyekben jó 
vagy és amelyek örömet okoznak neked. Használhatsz jellemző 
rajzokat, jelmondatokat, logókat.

Ha elkészültél, akkor függeszd ki a reklámod az 
osztály falára, az osztálytársaid által készítettek mellé.

Fedezd fel!

Légy alkotó!

• Hogy érezted magad a 
gyakorlat végezésekor?

• Értékes személynek 
gondolod magad?

• Könnyen azonosítottad 
az adottságaid?

• Milyen adottságokat 
szeretnél magadnak 
kifejleszteni?

Gondolkozz! Tudd meg!

Az adottságok azok az képességeid, amelyek miatt egyes dolgokat köny-
nye  dén, bizonyos feladatokat gyorsan és pontosan végzel el. A adottságok 
veled születettek, fokozatosan, gyakorlással alakulnak ki, ahogy különféle 
tevékenységeket végzünk.

Ahhoz, hogy hatékonyan tudj alkalmazkodni az életkörülményeidhez, a 
kamaszkor előtti éveidben, hasznos az alábbi képességeidet feljlesztened:
• a kommunikációd – a hatékony kifejezőképességed írásban és szóban;
• a gyakorlatiasságod – a különböző tárgyak és készülékek használatát;
• a környezeted felderítését – például a tömegközlekedési eszközök hasz ná-

la tát, vásárolni menést;
• a számítógép használatát;
• a művészieket – pédául, hogy kifejezd magad tánccal és művészetekkel;
• a társaságiakat – például a csoportba illeszkedést, a csapatszellemet, az 

együttműködést, a közösségi szabályok betartását, a konfliktuskezelést;
• az önismereted – például az érzelmeid kifejezését és uralását, a türelmed, a 

koncentráló képességed, a kitartásod, az önkontollod, az odafigyelésed.
A kiskamasz kor előtti években alakul ki a személyiség,  és ezek az életévek 

a legalkalmasabbak a legtöbb adottság fejlesztésére, amelyek növelni fogják 
az esélyeid, hogy a jövőben életed minden területén sikeres légy.

Ezért annak érdekében, hogy harmonikusan fejlődj, fontos, hogy minél 
több féle, változatos tevékenységed legyen.

LÉGY AKTÍV
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1   Írj egy e-mailt a legjobb barátodnak arról, hogy Hogy lettem jó 
...ból. Írd le azt a tevékenységet, amelyhez értesz, és mit tettél azért, 
hogy elérd azt a színvonalat, ahol most tartasz. Végül javasolj neki 
néhány tevékenységet, amelyek segíthetik abban, hogy fejlődjön 
egy adott területen.

2   Másold le a táblázatot egy ív papírra, és értékeld az önismereti 
adottságaid színvonalát. Tedd a lapot a portfóliódba

Írd meg a második oldalt a ne-
ked írt levelet tartalmazó Napló-
ban, amellyel bátorítod magad, 
hogy kitartó légy az új adottságok 
felé vezető úton.

Alkalmazd!

Értékelj!
 1. Mi újat tudtál meg az adottságaidról?

2. Milyen tevékenységeket szándékozol folytatni, hogy  javítsd azokat?

AZ ÉN TERVEM

Lényeges a gyakorlás ahhoz, hogy pontosságra és gyorsaságra tegyél szert 
mindabban, amit csinálsz. Minél több adottságod lesz, annál jobban fogsz hinni 
önmagadban és fejleszted az énhatékonyságod!

Üzenet számodra

Adottság Milyen nehézségeim vannak? Mit tehetek? Mikor teszem?

Szóbeli kifejezés Gyengén fejlett 
szókincsem van. Elolvasok 5 oldalt. Naponta

Adottságod Nagyon nagy mértékben Nagy mértékben Kis mértékben

Jó hallgató vagyok.

El tudom fogadni, ha veszítek.

Tanulok a saját hibáimból.

A helyzetek többségében türelmes vagyok.

Kitartó vagyok.

A tevékenységek során könnyen koncentrálok.

Van önfegyelmem.

3   Dolgozzatok párban. Osztd meg a padtársaddal azt az egy-két adottságod, amelyeket szükséges lenne, hogy 
fejlessz. Dolgozzatok ki közösen egy konkrét tervet, amely segíthet nektek, hogy elérjétek ezt a célt. Hasz nál-
hat játok az alábbi táblázatban lévő példát.
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3 Én bírok,  teszem és  s ikerem van

Alakossatok egy sikeres csapatot! Alakítsatok 4 tagú cso-
portokat. Szükségetek van egy rajzlapra, színes ceruzákra 
és golyóstollakra. Rajzoljatok a lapra egy címerpajzsot, és 
osszátok négy részre. Mindeniketeknek egy olyan tevé-
keny séget kell ábrázolnia egy negyedben, amelyben sike-
res, sőt eredményes volt. Utána elemezzétek a négy rajzot, 
fogalmazzátok meg közösen a siker és az eredményesség 
meg ha tározásait, és írjátok azokat a címer szalagjára.

Végül készítsétek el Az eredményesség kiállítását, ki füg-
geszt ve az összes rajzot az osztály egyik falára.

Fedezd fel!

Gondolkozz! Tudd meg!

• Melyek azok a személyes erő-
for rá sok, amelyeket fel hasz-
nál tál abban a te vé keny ség-
ben, amely sikerhez juttatott?

• Melyek azok a képességek, 
amelyek szükségesek egy 
személynek ahhoz, hogy 
eredményes legyen?

• Mekkora erőfeszítést vagy 
haj lan dó kifejteni egy neked 
tetsző te vé keny ségben, hogy 
elérj egy bizonyos eredményt?

A teljesítmény különleges eredmények elérését jelenti egy bizonyos 
területen. Ezt a szót általában a tehetséggel társítjuk, és – tévesen –, 
azt hisszük, hogy teljesítményük csak a tehetségeseknek van.

Ahhoz, hogy kedvenc tevékenységedben eredményes légy azt 
jelenti, hogy a meglévő lehetőségeiden túl légy motivált és kitartó.

A motiváció bizonyos tevékenységek elvégzésének óhajára és 
rövid, valamint hosszú távon elérendő célok kitűzésére vonatko-
zik. A beteljesülésükhöz szükség van kitartásra, vagyis folyamato-
san kifejtett erőfeszítésre, türelemre, fegyelmezettségre, és hogy az 
akadályok ne bátortalanítsanak el. A kitartás azt jelenti, hogy minden 
nap bizonyos számú órán át készülj arra, ami érdekel.

Az eredményességhez vezető úton olykor sikred lehet, máskor 
akadályba ütközhetsz.

A siker megvaslósulást jelent, annak igazolását, hogy a megfelelő 
úton jársz. A siker előtti pillanatokra való emlékezés segíthet olyan-
kor, amikor nehézségekbe ütközöl, és javítja az énhatékonyságod. 

Az a meggyőződés, hogy sikered lehet, a siker óhajtása, a figyelem 
teljes összpontosítása a végzett tevékenységre, minden testi és lelki 
erőforrás mozgósítása a tevékenység során, hozzájárul a még jobb 
teljesítmény eléréséhez..

Ahogy a híres amerikai feltaláló, Thomas Edison mondta: „A zseni-
alitás 1% ihlet és 99% izzadság”.
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A Napló harmadik oldalán írd le 
20 sorban a sikered történetét.

Értékelj!
 1. Mit jelent számodra a siker? Hát a teljesítmény?
2. Mi segítene téged a céljaid elérésében?

Alkalmazd!

AZ ÉN TERVEM

Ünnepeld meg az apró sikereid! Jobban motiváltnak fogod érzni 
magad, hogy további erőfeszítést tegyél, a teljesítmény eléréséig!

Üzenet számodra

1   Készíts rajzlapra egy olyan rajzot, amely 
ha son lít a mellékelt képhez. Helyezd el az 
aláb bi mondatokat a megfelelő könyvekre, 
a szerinted megfelelő sorrendben. Tedd a 
lapot a portfóliódba.
• Nem akarom megcsinálni.
• Nem tudom megcsinálni.
• Hogy tudnám megcsinálni?
• Meg fogom csinálni.
• Meg tudom csinálni.
• Meg akarom csinálni.
• Megpróbálom megcsinálni.

2   Felelve az alábbi kér dé sekre, készítsd el az  
elmúlt hét elemzését a kitűzött céljaid szem-
pontjából.

•  Melyek voltak az én sikereim ezen a 
héten?

• Miért vagyok büszke önmagamra?
• Mit tanultam?
• Mit csinálhatnék másként a jövő héten? 

3   Tervezd a sikered! Egészíts ki egy, az alábbihoz hasonló táblzatot.

A céljaim Azok a tevékenységek, amelyeket elvégzek Megvalósítási határidő
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4 Én a kih ívások é letkorában

√ Az osztályomból minden fiú megnőtt, 
csak én maradtam a legalacsonyabb.

√ Az az érzésem, hogy mindenki az én ar-
co mon lévő pattanásokat nézi, ezért le-
ke nem azokat egy vastag réteg arc fes-
ték kel.

√ Bő blúzokat hordok, mert zavar a testem.
√ Igen, olykor becsapom a szobám ajtaját, 

mert azt akarom, hogy hagyjanak békén 
a szüleim. Ők egyáltalán nem értenek 
meg és úgy kezelnek, mintha még 
mindig gyerek lennék.

Fedezd fel!

Gondolkozz! Tudd meg!

• Veled is megtörténik, hogy a 
körülötted lévőkkel ha son lí-
tod össze magad?

• Magadra ismersz a be mu ta-
tott helyzetekben?

• Mit érzel a fenti ki je len té sek-
től?

A kiskamasz kor (10–11 és 14–15 évek) az az életkor, amelyben a 
legnagyobb testi és érzelmi átalakulások történnek.

Az észlelt változások közül a legnyilvánvalóbbak a testiek, ame-
lyek be beletartozik az erőteljes növekedés és súlygyarapodás, az izom-
zat fejlődése, a testi erő, a sebesség és az állóképesség növekedése, 
de a pattanások, a testi szagok és a szőrösödés is.

Mindeniknek megvan a maga növekedési üteme. 
Érzelmi szinten az eseményeket intenzívebben éljük át, nő az 

ér zé sek és érzelmek szavakban történő kifejezésének a késztetése, 
meg jelennek a változó hangulatok, a függetlenség igénye, nő az inti-
mitási igény. Olykor zavarban, egyedül, meg nem értettnek érezheted 
magad, máskor izgatott, feszült vagy.

Mindezek a változások az életed következő szakaszaira készítenek 
föl, lehetővé téve az életkorra jellemző esélyeket és kihívásokat.

Az agy növekedése, a gondolkodás és a nyelvezet serdülőkori fej-
lő dése miatt ez az időszak a legtöbb esélyt kínálja új készségek meg-
tanulására, a legváltozatosabb képességek kifejlődésére, a társadalmi 
és társas kapcsolatok fejlesztésére. 

Másrészt a lejátszódó testi és érzelmi változásokhoz, az iskola 
egy re nehezebb elvárásaihoz, a csoportbeli nyomáshoz való alkal-
mazkodás, olyan kihívásokat jelent, amelyeknek meg kell felelj.
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Egészítsd ki a Naplót a gyer mek kor-
ból a kamaszkorba vezető útról készült 
rajz zal. Jelöld azt a helyet, ahol most 
vagy.

Értékelj!
 1. Számodra melyik a legnagyobb kihívása ennek az életkornak?
2. Hát a legnagyobb esély?

1   Az 1-től 10-ig terjedő skálán értékeld, hogy jelenleg mennyire egészséges az életviteled. Írd föl egy lapra 
azokat az egészséges viselkedési formákat, amelyeket jó lenne választanod, hogy jobb jegyet kapj. 
Készíts egy konkrét tervet arra, hogy sikerüljön. Tedd a lapot a portfóliódba.

2   Másold be a füzetedbe és töltsd ki a rejtvényt. 

3   Osztálytársaiddal kezdeményezzetek egy tudatosító kampányt az 
alkohol negatív hatásairól. Készítsetek posztereket, rajzokat, jel-
szavakat, kollázsokat. Függesszétek ki az iskola halljaiban, a lehető 
legjobban látható helyen.

Alkalmazd!

AZ ÉN TERVEM

Mindenikünknek saját növekedési és átalakulási ritmusa van. Gyor-
sabban vagy lassabban, bizonytalan lépésekkel közeledsz életed legszebb 
időszaka felé!

Üzenet számodra

• A pubertásnak is nevezett életszakasz.
• Egy személy ismételt zaklatása.
• A dohányzás, kiskamaszoknál.
• Ezeket a változásokat  kíváncsian figyelem.
• Ismeretek és készségek
 elmélyítése.

Annak óhaja miatt, hogy elfogadják őket, hogy uralkodjanak 
a negatív érzelmeiken, mert nem eléggé kapcsolódnak be kü-
lön féle tevékenységekbe, a szülői ellenőrzéssel szembeni há bor-
gásuk miatt a kiskamaszok könnyen bevonhatók olyan koc ká za-
tos cselek vé sek be, mint az alkohol- és drog fo gyasz tás, zaklatás, a 
kö zös sé gi  hálózatoktól való függés.

A fejlődési szakaszod jellemzőinek a megismerése, a készsé-
geid fejlődése és az érzelmeid hatékony kezelése, a minél sok-
ré tűbb tevékenységekbe való bekapcsolódásod arra való, hogy 
fej lessze az önbizalmad, hogy megfelelő barátokat válassz, és 
se gít het nek abban, hogy elkerüld a kockázatos helyzeteket, és 
hogy egészséges életvitelt alakíts ki magadnak.

Tudd meg!
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5
NEMet mondok az 

erő szaknak

• Megsértettek valaha.
• Megütöttél valaha valakit.
• Valaki gúnyolt téged ismételten.
• Valaki álhírt terjesztett rólad.
• Valaki megütött.

• Láttad egy verekedését az osztálytársaidnak.
• Mondtak neked egy téged zavaró gúnynevet.
• Azért mondtál valamit, hogy megsérts valakit.
• Közbeléptél valaha mások közötti konfliktusba.
• Valaki engedélyed nélkül vett el egy tárgyad.

√ Játszátok az osztálytársaiddal a Átmehetsz a vonalon ha ... játékot!
Húzzatok egy vonalat a tanterem padlójára, és helyezkedjetek el a vonal ugyanazon oldalára. Amikor 

hallotok egy kijelentést, menjetek át a vonalon, ha rátok vonatkozik, vagy maradjatok a helyeteken, ha 
nem. Nézzetek körbe, hogy ki van veletek egy oldalon.

Fedezd fel!

Gondolkozz! Tudd meg!

Az erőszak, mint az emberi agresszivitás megnyilvánulási formája, 
nagyon megterheli az egyén egészségét és jólétét. Beszéljünk akár szó-
beli (sértéssel, gúnynévvel, hazugság és álhír terjesztéssel, gúnyolással, 
incselkedéssel, fenyegetéssel), érzelmi (valakinek a csoportból való 
szán  dékos kizárásával, nevetségessé tétellel) vagy fizikai (ütéssel, lök dö-
séssel, csípéssel, tárgyak tönkretételével történő) erőszakról, az erőszak 
az áldozatokat érő negatív pszichológiai hatású jelenség.

Ha az erőszak szándékos, ismételt, és az agresszor és az áldozat kö zött 
erőegyensúlytalanság van, akkor visszaélésről beszélünk, amit a meg fé-
lemlítést, terrorizálást jelentő angol bullying szóval nevezünk meg.

 Az agresszivitás, az erőszak, a bullying leggyakoribb okai: a visszaélés 
kikísérletezése vagy elhanyagolás a családban, a gyerek erőszaknak való 
kitétele családban, iskolában és közösségben, az önbecsülés alacsony 
szintje, a társak befolyása.

Az erőszak megállításához és megelőzéséhez vezető út első lé pé sei 
az erőszaknál résztvevő tanúk bevonása, a szülők és a tanárok se gít sé gé-
nek kérése. 

Ahhoz, hogy sem az agresszor sem pedig az áldozat helyzetébe ne ke-
rülj, hosszú távú megoldás a közösségpárti viselkedési formák, egész sé-
ges készségek és kapcsolatok kialakítása. Ezek a készségek az érzelmek 
(beleértve a düh társadalmilag elfogadott módon történő  levezetését) 
kezelését, a hatékony párbeszédet, konfliktuskezelési stratégiákat, meg-
felelő önértékelést, segítség kérését és nyújtását jelentik.

Az együttműködő, erőszakmentes környezet a feltétele az egészséges 
életvitel kifejlesztésének.

• Úgy gondolod, hogy 
szükség van erőszakra?

• Az erőszak melyik 
formájával találkozol 
leggyakranbban?

• Szerinted milyen mód sze-
rekkel lehetne megelőzni 
és megszüntetni az 
erőszakot?
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A Naplónak ezen az oldalán alkoss 
egy olyan képet, amelyik a Nemet mon-
dok az erőszaknak kijelentést fejezi ki.

Értékelj
 1. Mit tudsz tenni, hogy megfékezd a bullying-ot?
2. Mi segít megőrizned az egészséges kapcsolatokat?

1   Készítsd el az agresszivitás portréját.  Sza va-
kat, képeket, újság- és folyóirat-kivágásokat 
használhatsz. Tedd a  portfóliódba.

2   Dolgozzatok párban. A padtársaddal kö-
zösen készítsétek el az erőszak fogalmának 
egy elképzelt vázlatát. Modellnek hasz nál-
hat játok a mellékelt képet. Utána ha son lít-
sátok össze az osztálytársakéval.

Alkalmazd!

AZ ÉN TERVEM

Olykor egy szó jobban fáj, mint egy ütés. Tulajdoníts jelentőséget 
a szavaidnak és a tetteidnek, mindig kezeld úgy a többieket, ahogy 
szeretnéd, hogy ők is kezeljenek téged.

Üzenet számodra

Mit tervezünk Mit fogunk tenni

3   Így érzékelhető a bullying ... címmel kezdeményezzetek az 
iskolátokban a jelenséggel kapcsolatos tudatosító kam-
pányt. Készítsetek leporrellókat és posztereket, amelyek 
tar  tal  mazzanak általatok készített olyan rajzokat, amelyek 
az áldozatok érzéseit – fájdalom, szomorúság, félelem, 
düh – tükrözik, valamint azok vallomásait, akik átéltek ilyen 
hely ze teket (lásd a jobboldali rajzot). Osszátok ki ezeket a 
más osztályokba járók között.

4   Az osztály javasoljon olyan tevékenységeket, amelyekkel 
ja vít hatók a közöttetek lévő kapcsolatok – például kirándu-
lást, osztálybulit stb. Miután mindenki egyetért a javaslatok-
kal, gondoljátok ki a konkrét megvalósítási módot, és 
hajt sátok végre. A végrehajtás ideje alatt kövessétek a kö-
zöt tetek keletkező erőszakos konfliktusok számát. Az ered-
mények alapján végül vonjatok le egy következtetést.
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1. csapat. Írjátok le a veletek egykorúak virtuális világbeli fontosabb tevékenységeit.
2. csapat. Hasonlítsátok össze egy on-line eltöltött nap programját egy off-line napéval.
3. csapat. Társítsátok az internetes tevékenységeket a rájuk fordított idővel.
4. csapat. Elemezzétek az internet használatának hasznát és kockázatait.
5. csapat. Készítsetek a biztonságos internetes szörfözésre vonatkozó javaslatsort.
6. csapat. Indokoljátok a közösségi hálókon követendő szabályok betartásának fontosságát.

√ Végül válasszatok közülletek egy képviselőt, aki bemutatja az osztálynak a csoportotok te vé keny sé-
gé nek eredményét.

Fedezd fel!

Gondolkozz! Tudd meg!

6 Az internet  a mindennapi  é letemben

√ Az osztály tanulóiból alakítsatok hat, 4−5 fős csoportot. Minden csapat 
válasszon egy nem ismétlődő sorszámot, egytől hatig. A csapatok fel a da-
tai alább olvashatók.

• Naponta használod az 
internetet? Ha igen, akkor 
naponta hány órán át?

• Melyek a fontosabb on-line 
te vé keny ségeid?

• Megtörtént-e veled, hogy in ter-
ne tes támadás célpontja vol tál?

• Milyen interneten való 
szörfözési biztonsági 
szabályokat tartasz be?

• A videójátékokra és a 
közösségi hálóra fordított idő 
szempontjából milyennek 
értékeled az életviteled?

Az új technológiák kifejlesztése jelentős változásokat idézett elő 
mindennapi életünkben. Ha a smartphone-t, a táblagépet vagy a 
com putert használjuk, mindannyian csatlakozunk az on-line világ-
hoz, hogy hírekhez, szórakozáshoz, tanulási lehetőséghez vagy cso-
port tevékenységhez férjünk hozzá. A világháló egy óriási forrás, sok 
előny-nyel, amelyek tájékozódási, fejlődési, közlési és kifejezési le-
he tő sé get biztosítanak számunkra, egy kattintással az egész világot 
hoz va közelebb. Ugyanakkor kockázatokat is jelent, amelyeket jó is-
mernünk, hogy elkerüljük őket, és megőrizzük az egészséges életvi-
telünket.

internetfüggőség

grooming

A VILÁGHÁLÓS 
SZÖRFÖZÉS 
VESZÉLYEI

sexting

törvénytelen vagy/
és káros tartalomnak 

való kitettség

személyes adatok 
lopása

on-line zaklatás
(cyberbullying)
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Egészítsd ki a Naplót egy hor-
dozható számítógép vagy egy mo-
biltelefon rajzával. Írj ennek kijel ző-
jé re egy olyan üzenetet, amely ar ra 
emlékeztet, hogy az internetet fe le-
lő sen kell használni..

Értékelj
 1. Mit tudtál meg az internetes szörfözés kockázatairól?
2. Mit tudtál meg arról, hogy hogyan tudsz védekezni a kockáza-

tokkal szemben?

Vigyázz arra a képre, amelyet on-line alakítasz ki önmagadról! Jusson 
eszedbe, hogy az internet egy nyilvános hely és ne ossz meg olyasmit, ami 
később árthat neked!

AZ ÉN TERVEM

Tudd meg!

Üzenet számodra

Alkalmazd!

1   Másold be a füzetedbe az alábbi kijelentéseket, majd írj 
melléjük egy I (igaz) vagy H (hamis) betűt, attól függően, 
hogy szerinted igazak vagy sem:
a. Csak az életkoromnak megfelelő website-okat választom.
b. Van egy nyilvános profilom a közösségi médiában.
c. Használom a biztonsági beállításokat.
d. Odafigyelek arra, hogy mit osztok meg.
e. Senki sem tudja, hogy milyen jelszavakat használok.
f. Nem osztok meg személyes információkat.
g. Illemtudó nyelvezetet használok.
h. Szólok egy felnőttnek, amikor valami/valaki zavar az interneten.
i. Kísérő nélkül nem megyek on-line ismerőssel találkozni.

2   Dokumentálódj és állíts össze egy oktatási anyagokat közlő website-os címlistát (például szótárak, 
enciklopédiák, dolgozatok stb.), amelyet tanuláshoz tudsz használni. 

3   Dolgozzatok párban. 
Állítsatok össze együtt a padtársaddal egy listát az internetfüggés negatív hatásairól. Mutassátok be az 
osztálynak. Egészítsétek ki kölcsönösen az ismereteiteket.

Egy személy ismételt megsértése sértő szavak, gúnynevek, módosított képek használatával, képek 
és filmek közzététele az érintett személy hozzájárulása nélkül, jelszavak ellopása valaki nevében 
történő üzenetek küldése végett csak néhány példa arra, hogy hogyan történik az  on-line bántás, 
zaklatás, a cyberbullying. 

A Sexting sexuális tartalmú képes üzenetek küldését jelenti, többnyire hordozható telefonról.  
A gyerekek interneten történő elcsábítása (a grooming), felnőttek által kezdeményezett cselekmény, 
a gyermek fokozatos megismerését követi, és a gyermek erőszak elkövetésének céljából történik.

Azért, hogy védekezz ezek ellen, használd a közösségi hálók biztonsági beállításait, tartsd titokban 
a jelszavaid, ne fedd fel személyes adataid. Ha háborgat egy személy, blokkold és jelentsd fel az illetőt. 
Kérd szüleid és tanáraid tanácsát, amikor veszélyeztetett helyzetbe kerülsz.
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7 ECO pi l lanat

Fedezd fel!

• Mennyire fontos számodra 
annak a környezetnek a 
minősége, amelyben élsz?

• Miket teszel te ma gad az 
erő források újra hasz no sí tá-
sá ért?

• Melyek a te kör nye zet tu da-
tos viselkedési formáid?

Gondolkozz! Tudd meg!

• A környezet minősége fontos számomra.
• Az újrahasznosítás időpocsékolás.
• Nincs értelme, hogy újrahasznosítsak, amíg nagyon kevés em ber 

teszi.
• Minden fogyasztó megállíthatja az erőforrások pocsékolását.
• Az újrahasznosítás tényelegesen hozzájárul a környezet vé del-

méhez.

√ Játszd kollégáiddal a Kelj fel / Ülj le játékot! A tanár egymás 
után olvassa az alábbi információkat. Minden kijelentés 
után álljatok föl, ha egyetértetek vele. Ha nem értetek egyet, 
akkor maradjatok ülve.

Annak a környezetnek a minősége, amelyben élsz, közvetlenül 
hat a te életminőségedre és életviteledre. Naponta több milliárd em-
ber fogyasztja a Föld korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásait, 
és termel tekintélyes mennyiségű szemetet, amelyek jelentős helyet 
foglalnak el, és szennyezik a vizet, a levegőt, a talajt. 

A hulladékok újrahasznosítása egyike azoknak a környezetvédő 
megoldásoknak, amelyekkel az emberiség jelenleg küzd. Újrahaszno-
sí tással hasznos termékeket forgatunk vissza, amelyeknek a gyár tá sá-
ra nem kell újabb erőforrásokat használni. Így természeti erőforrások 
takarítódnak meg, csökken a hulladékok tárolására szükséges hely, a 
szennyező anyagok száma, fogy nak a környezetünket és az egészsé-
gün ket érő kockázatok, munkahelyek jönnek létre, védjük a természe-
tes élőhelyeket.

A környezethez való felelős vi-
szo nyu lás az erőforrások indokolat-
lan használatának csökkentését és a 
hul la dé kok szelektív gyűjtését je len-
ti, azok újrahasznosítása érdekében, 
ezzel a fenntartható fejlődéshez já-
rul va hozzá. Ha közüllünk ezért min-
denki megteszi ezt az apró gesztust, 
akkor nagy változásokat érünk el.

• Hiszem, hogy felelősséggel tartozom a környezetnek, amelyben élek.
• Az egyszer használatos csomagolást törvénnyel kellene betiltani.
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Értékelj
 1. Mit tudtál meg életed környezetének minőségéről?
2. Mit tudtál meg a hulladékok újrahasznosításáról?

Alkalmazd!

E tanulási egység Naplója 
utol só oldalára írj egy 5–10 soros 
nagy anyai/nagyapai üzene tet az 
unokáidnak, amelyben fel so  ro -
lod a környezettel szem be ni fe le-
lős viselekedési formákat, ame lyek 
hozzájárultak élő he lyük kör nye ze té-
nek  tisztán ma ra dá sá hoz.

AZ ÉN TERVEM

Mától kezdd el csökkenteni a haszontalan fogyasztást, hogy holnaptól 
is hozzájuthass a bolygó erőforrásaihoz!

Üzenet számodra

1   Másold le egy lapra a mellékelt ábrát és írd oda a vá la-
szod minden kérdés mellé. Hasonlítsd össze a válaszod 
a padtársadéval. Tedd a lapot a portfóliódba.

2   Írj üzenetet iskolád gyermekeinek egy öntapadó 
jegy zet lapra, amellyel a hulladékok gyűjtésére és új -
ra  hasz no sí tására érzékenyíted őket. Ragaszd az üze-
ne ted a kollégáidé mellé egy flipchart ívre, és azt ál lít-
sátok ki az iskola halljában.

3   Írjatok az osztálytársaiddal egy levelet lakóhelyetek 
polgármesterének. Mutassátok be, hogy szerintetek 
melyek a környezettel kapcsolatos problémák, és te-
gye tek 2–3 jobbító javaslatot. Kérjétek meg az osz-
tály fő nököt, hogy nyújtsa át a leveleiteket a települési 
képviselőnek iskolátok vezető tanácsában.

4   A Föld Napján (április 22.) vagy az Iskola Másként héten 
szervezzétek meg az újrahasznosított anyagokból 
készült öltözetek versenyét.

Ki?

Hogyan?

Miért? Mit?
Hulladékok

újra-
hasznosítása
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Ismétlés

1   Olvassátok újra ezen egység Tudd meg rovatának az információit. Fogalmazzatok meg egy-egy 
kérdést minden egyes témára vonatkozóan, és írjátok azokat be az alábbihoz hasonló táblázatba. 
Bizonyosodjatok meg róla, hogy a leírt kérdésekre tudjátok a válaszokat.

Énhatékonyság
A kérdés:

Címkézések
A kérdés:

Készségek és tevéke-
nységek
A kérdés:

Teljesítmény és siker
A kérdés:

Kihívások és esélyek 
kiskamasz korban
A kérdés:

Felelős viselkedésformák 
(agresszivitás, erőszak, 
bullying)
A kérdés:

Felelős 
viselkedésformák − 
az internet
A kérdés:

Felelős viselkedésformák – 
Az erőforrásokhoz és az 
újrahasznosításhoz való 
viszonyulás
A kérdés:

Példák kérdésekre:
• Miben segít téged a magasfokú énhatékonyság?
• Hogyan érhető el, hogy egy tanuló érzékelje a negatív címkézést?

Az osztályban járva találjatok kollégákat, akik tudják a választ a kérdéseitekre. Írjátok a kollégáitok 
keresztneveit a táblázat azon kérdései mellé, amelyekre jól válaszoltak. 15 perc után ellenőrizzétek, 
hogy hány kérdésre kaptatok választ. Ti a kollégáitok hány kérdésére válaszoltatok?

2   Szervezzetek az osztályban egy tevékenységet az alábbiak közül. A határozatot az osztályban le foly-
tatott tárgyalás után hozzátok meg.

 A.  A címkéken túl Dolgozzatok 3–4 tagú tanulócsoportokban. Tíz színes öntapadó jegyzetlapra van 
szükségetek. Gondolkodjatok és írjátok rá egy-egy jegyzetlepra, hogy milyen viselkedési formák 
„bújnak meg” a következő címkék mögött: figyelmetlen, okos, irigy, egoista, találékony, arrogáns, 
hanyag, jó, rossz, adakozó. Csoportosítsátok a táblán a jegyzetlepokat a címkék szerint, és társalogjatok 
a megtalált viselkedésformákról. Vannak hasonlóságok? Hát különbségek? Mérlegeljétek, hogy min-
de nik viselkedésformánál, a ti szempontotokból mi megfelelő, és mi lehetne nem megfelelő.
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Például: 
Címke: magoló

Viselkedésforma: minden tantárgyból tanul / minden házifeladatát elkészíti / minden iskolai 
tevékenységbe bekapcsolódik. 
Megfelelő: Információkat halmoz föl, és alkalmazza a tanultakat.
Nem megfelelő: Csak az iskola érdekli, nincs más tevékenysége.

Összegezzétek, hogy egy címke valóban kifejezheti-e egy személy jellemzőit.

 B.  Adottságaink: Szükségetek van 7 darab A4-es lapra. Előbb írjatok minden lapra egy-egy kész ség-
cso portot:
• közlési, kommunikációs;
• gyakorlatias;
• a környezetet megismerő;
• számítógéphasználó;
• művészeti;
• közösségi;
• önismereti.

Beszéljétek meg az osztályban, és minden lapra írjátok rá az osztály azon tanulóinak a neveit, akik 
rendelkeznek azokkal az adottságokkal. Egy tanuló neve több lapon is szerepelhet. Az a tanuló, aki 
javasol egy nevet, az meg kell indokolja a javaslatát.

Például: Jánosnak vannak önismereti adottságai, mert feszült helyzetekben megőrzi a nyugalmát (ön fe-
gyel met tanúsít).

Miután befejeztétek ezt a tevékenységet, akkor ismét írjátok fel 7 lapra az adottságcsoportokat. 
Ezúttal minden tanuló azokra a 
sa ját adottságaira gondol, ame-
lye ket fejleszteni kellene, és fel-
ír ja a nevét a megfelelő lapra/
la pok ra. A választásokat most is 
meg kell indokolni.

Például: Fejlesztenem kellene a 
közösségi adottságaim, sze ret ném 
ha sikerülne könnyen be il lesz ked-
nem egy új csoportba.
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 C.  Biztonságban érzem magam az iskolában? Öt 
csoportban dolgozzatok. Vegyetek öt A3-as vagy 
nagyobb lapot, és öt különböző színű folctollat. Mindenik 
lapra írjatok egy-egy kijelentést az alábbiakból.
• Olykor félek az iskolában, mert ... .
• Nagyobb biztonságban érezném magam az iskolában, 

ha ... .
• A többiekkel erőszakoskodó gyerekeknek azt monda nám, 

hogy ... .
• Azoknak a gyerekeknek, akik erőszak áldozatai, azt mon-

da nám, hogy ... .
•  Amikor látom, hogy egy gyerek a többiek erőszakosságának az áldozata, akkor én ... .
Minden csoport kap egy lapot és egy filctollat. Öt percen keresztül a tanulók a csoport ötleteit írják 
rá a lapra. Utána a lapokat kicserélik a csoportok egymás között úgy, hogy a végére minden csoport 
ráírja, ugyanazzal a filctollal, a gondolatait mindenik lapra.
Függesszétek ki a lapokat, és vitassátok meg az osztályban.

 D.  Akkor most a jövőre Dolgozzatok 3–4 tanulós csoportokban. Beszélgessetek olyan viselkedési 
formákról, amelyek ezen viselkedési módok lehetőségeire és előnyeire vonatkoznak. Készítsetek 
egy posztert Most a jövőért címmel. Írjatok fel egy A3-as lapra minél több, az alábbi modell szerinti 
kijelentést:

Most ... , hogy a jövőben ... .
Egészítsétek ki a posztert rajzokkal vagy folyóiratokból kivágott képekkel.
Függesszétek ki a posztereket az osztályban, és beszéljétek meg a rájuk írottakat.
Példa kijelentésre: 
Most azért gyűjtjük válogatva a hulladékokat, hogy a jövőben újrahasznosítsuk azokat, mert ezzel erő for-
rá sokat takarítunk meg.
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Gyűjts tíz szerencsés lóherét. Egy már van, mert végére értél az első tanulási egységnek!
Oldd meg a füzetben, és értékeld az ismereteid.

1   Jelöld I-vel (igaz) vagy H-val (hamis) az alábbi kijelentéseket (  – egy helyes választás) 

2   Egészítsd ki a pontozott részt megfelelő szavakkal. (  – egy helyes választás) 

a) A hulladékokat azért kell külön gyűjteni, mert ... .
b) A ... az agresszor ismételt és szándékos cselekményét feltételezi.

c) A ... környezetben végzett zaklatás neve cyberbullying.

d) A címkézésnek ... hatása van az illető személyre.

3   Karikázd be a helyes válaszok betűjelét. (  – egy helyes választás) 

Ahhoz, hogy védd magad a világhálón fenyegető veszélyektől hasznos, hogy ... .

a) megadd a személyi adataid.

b) használd a biztonsági beállításokat.

c) használj csak általad ismert jelszót.

d) kerüld az ismeretlenekkel való csevegést.

e) időnként cseréld a jelszavaid.

4   Írd be az alábbi tevékenységeket a lenti modell szerinti táblázat megfelelő oszlopaiba.  
(  – egy helyes választás)           

a) Egy személy csúfnévvel illetése.

b) A számítógép túlzott használata.

c) Bekapcsolódás iskolán kívüli tevékenységekbe.

d) Új készségek fejlesztése.

Értékelés

a) Az énhatékonyság az a meggyőződésed, hogy sikerrel tudod teljesíteni a feladataid.

b) A kiemelkedő teljesítmény kiváló eredmények elérését jelenti egy bizonyos területen.

c) A sértés nem egy változata az erőszaknak.

d) A föld erőforrásai korlátlanok.

FELELŐS VISELKEDÉSFORMÁK FELELŐTLEN VISELKEDÉSFORMÁK

Illemtudó nyelvezet használata a közösségi hálókon. Hulladékok eldobása nem arra előkészített helyekre.
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5  Kapcsold össze az A és a B oszlopban lévő összeillő fogalmakat. (  – egy helyes választás) 

6  Írj egy 5–10 soros fogalmazást Kiskamasz vagyok címmel.  
Az elkészítése során tartsd szem előtt a következő szempontokat: (  – egy szempont) 
√ Testi változások
√ Érzelmi változások
√ A te adottságaid
√ A végzett tevékenységeid

7  Fejtsd ki 5–10 sorban a véleményed az újrahasznosításról, figyelembe véve: 
√ Egy vélemény megfogalmazását ( )
√ Két érvet, amely alátámasztja a véleményt ( )
√ Következtetés ( )

Összegyűjtöttem ..................................................................................... .
Legjobban boldogultam a ........................................................................ .
Még foglalkoznom kell a ............................................................................ .
Az volt a legnehezebb, hogy ......................................................................... .
Szeretném, hogy .......................................................................................... .

Értékeld!

A                                                          B

a)  Önismereti adottságok 1.  Az önfegyelem
b)  Közösségi adottságok 2.  Helyes megfogalmazás
c)  Művészeti adottságok 3.  A szabályok betartása
d)  Közlési adottságok 4.  Kifejezés festményen keresztül
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1. A köztünk lévő egyéni- vagy csoport kap cso la-
tok eltérései

2. Gondolatok, érzelmek, reakciók a sokféleség 
előtt

3. Az Empátia és a Sokféleség párbeszéde
4. A szövetkezés és az együttműködés – kölcsönös 

bizalom, támogatás és tisztelet
5. Az asszertív, passzív, agresszív viselkedés a 

kommunikációban
6. Az asszertív kommunikáció nyelvezete

Az érze lmi-közösségi
fe j lődésII.

Egység

√ Empátia. Együttműködés és 
szövetkezés

√ Érzelmek, reakciók, viselkedés 
a sokféleségben, (nem, 
életkor, társadalmi- és etnikai 
hovatartozás, anyagi helyzet, 
egészségi állapot, fogyatékosság 
/ sajátos nevelési igényű 
gyermekek) 

√ Az asszertív, passzív, agresszív 
viselkedés jellemzői

Tartalmak: 

Sajátos kompetenciák: 2.1; 2.2.
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1 Egyéni-  vagy csoportkülönbségek a 
közöttünk lévő  kapcso latokban

√ Az osztály elejébe, a bal sarokba … a kék szeműek.
√ Az osztály végébe, a jobb sarokba … akik tudnak két idegen nyelvet.
√ Az osztály közepére, a padsorok közé … akik szerint az emberek közötti különbségek feszültségforrások.
√ Az osztály végébe, az ablak mellé … akik most fáradtnak érzik magukat.
√ Az osztály végébe, a bal sarokba … akivel egy iskolai vagy otthoni alkalommal igazságtalanok voltak.
√ Az osztály elejébe, a tábla mellé … akik úgy gondolják, hogy a hasonlítók összetartanak.
√ A padokba … akik azt szeretnék, hogy hamarabb legyen vakáció.

Képzeljétek el, hogy mindannyian a Sokféleség nevű ország lakói 
vagytok. Rajzoljátok le annak az országnak a térképét, hogy tudjatok 
tájékozódni azon a helyen. A térkép tartalmazzon az emberek között 
meglévő minél több egyéni vagy csoportos eltérést (sokféleség válto-
zatok), mint az emberek gondolatai, érzelmei, viselkedései amelyek 
sokféleséget, másságot jelentenek.

Számoljatok sorra egytől ötig, majd alkossatok öt új csapatot (az 1-es csapatot, a 2-es csapatot stb.). 
Válasszatok egy jellemző nevet és jelképet a csapatotoknak, majd oldjátok meg a feladatot egy flipchart 
íven. Használjatok színes ceruzákat és készítsetek térképekre való jeleket vagy rajzokat. Végül minden 
csoport képviselője bemutatja az osztálynak Sokféleség ország így elkészített Térképét.

Figyeljétek meg a térképeiteken lévő közös elemeket és eltéréseket.

Fedezd fel!

Tudd meg!

Hallgassátok meg figyelmesen a következő állításokat. Mindannyiszor, 
ami kor úgy ítélitek, hogy illik rátok az állítás, kérem, hogy menjetek a kijelölt 
helyre, hogy csoportot alkossatok azokkal, akik rátok hasonlítanak. Nézzetek 
körül, hogy lássátok, kik vannak veletek ugyanabban a csoportban.

Mi mindannyian egyedi személyek vagyunk, akik kapcsolati hálón keresztül 
kötődünk egymáshoz, amelyik az emberi sokféleség világát hozza létre! A köz-
tünk lévő egyéni vagy csoportos hasonlóságok és eltérések számtalan szempont 
szerint csoportosíthatók: testi vonatkozások (magasság, mellbőség, szemszín, a 
kezek formája stb.), öltözeti, faji, vallási, kulturális, nyelvi, országi, történelmi, ne-
mi, életkori, társadalmi-, nemzetiségi, gazdasági hovatartozás, egészségi állapot, 
fogyatékosság (sajátos nevelési igény), gondolkodási mód, hitek, magatartások, 
ér té kek, érzelmek, viselkedési típusok, megélt élettapasztalatok, amelyek befo-
lyá solták fejlődésünket. Az egyéni vagy csoportos eltérések képezik az alapját 
a csoportok létrejöttének és a többiellek létrejövő kapcsolatoknak, amelyek, 
oly kor, harmonikusak, míg máskor feszélyező tényezőkké válhatnak. Vannak 
az embereket egymástól elválasztó egyéni vagy csoportos eltérések, amelyek 
fe szé lye zik az emberek közötti kapcsolatokat, és amelyek jelentős társadalmi 
kü lönb sé gek okozói lehetnek. Léteznek olyan típusú eltérések is, amelyek tá-
mo gat hat ják a személyek  kapcsolódását/közeledését, a másokkal való 
harmo ni kus kapcsolatokat. Ezek egyedi előnyöket és jellemzőket kölcsönözhet-
nek az életnek.

Gondolkozz!

• Hogyan jártatok el, hogy 
legyetek vagy ne legyetek 
egy csapat tagja?

• Melyek voltak azok a tu laj-
donságok, amelyek alapján 
kialakultak a csapatok?

• Léteztek olyan pillanatok, 
amikor egy csapatban 
vol  ta tok valakivel, és úgy 
gon  dol  tá tok, hogy nincs 
kö zöt te tek semmi közös? 
Mivel magyarázzátok ezt?

• Hogyan magyarázzátok a 
közöttetek meglévő hason-
lóságokat és eltéréseket?

• Szerintetek milyen más 
kü lönbségek vannak az 
emberek között?
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AZ ÉN TERVEM

ÉN és a TÖBBIEK címmel 
készítsd el Az ész és lélek edzés-
naplóját. A Napló első lapjára 
rajzolj egy jelet Az emberek 
közötti harmonikus kapcso-
latokról. Használj folyóiratokból 
kivágott rajzokat, szavakat vagy 
képeket.

Értékelj!
 1. Mi újat tudtál meg a sokféleségről, az emberek közötti ha-

sonlóságokról és különbözőségekről?
2. Mit újat tudtál meg az egyéni vagy csoportos eltéréseknek 

az emberek közötti kapcsolatokra kifejtett hatásáról?
3. Milyen érzéseid és reakcióid lehetnek, amikor a mások 

közötti eltéréseket észleled? 

1   A padtársaddal párban írjatok le egy ívpapírra öt olyan vonást, ame lyek 
alapján szerintetek hasonlítotok. Minden felfedezett hasonló ság hoz 
azonosítsatok egy-egy olyan elemet is, amiben különböztök. Be szél-
jé tek meg ezen hasonlóságoknak/eltéréseknek a hatását a kö zöt te tek 
lévő kapcsolatokra. Ezen különbségek közül melyek hoznak ben ne teket 
közelebb egymáshoz, abban segítve, hogypozitív legyen a kapcsolatot-
ok, és melyek választanak el, és lehetnek feszülstségek forrásai?

2   Másold le a táblázatot és a képen lévő hőmérőt egy ívpapírra, majd ér  té -
keld a körülötted lévőkkel meglévő kapcsolataid hőmérsékletét.  Gon dolj 
a családtagjaidra, iskolatársakra, barátokra vagy más körökhöz tar to zó 
személyekre! Írd ezek neveit a táblázatba. Mérlegeld, hogy me lyek az okai 
a kapcsolataid a hőmérsékleteinek. Mit tehetnél te, hogy meg vál toz tasd 
egyes kapcsolatok alacsony hőmérsékletét? Tedd az ívet a portfóliódba.

Alkalmazd!

Bármilyen kapcsolat találkozás két vagy több személy, vagy az eltérő 
világnézetek között. Az, ahogyan mindenikünk megérti, elfogadja és tiszteli a 
tőle eltérő másikat, hozzájárulás az emberek közötti kapcsolatok fej lesz té sé-
hez és állandósításához. Ezeknek különleges hatásuk van úgy a jóléti állapot, 
mint a  kifejtett tevékenség sikerességére.

Üzenet számodra

A jelre jellemző hőmérséklet Személy az 
én életemből

Köztünk lévő, vonzó/el-
vá lasztó különbségek

„nap +” azt jelenti, hogy harmonikus kapcsola ta id 
vannak, és tudsz kommunikálni, együttmű köd ni 
ezekkel az emberekkel.
„eső” azt jelenti, hogy ezekkel a kapcsolataid inkább 
közönbösek, nem zavarnak, de nem is reagálsz rájuk
„hó –” azt jelenti, hogy ezekkel a kapcsolataid 
feszültek, és jobb neked, ha nem veszed fel velük 
a kapcsolatot.

3   Dolgozzatok párban! Beszéld meg a padtársaddal, majd írd le a füzetedbe egy olyan személy négy 
fontos jellemzőjét vagy viselkedésmódját, aki harmonikus kapcsolatokat tud, és fenn is tart a többiekkel.

Példa: Megérti és elfogadja a másikat, olyannak, amilyen ő • érzékenység • kíváncsiság.

segítség
barátságtámogatás
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2 Gondolatok,  érze lmek, 
reakciók a sokfé leség e lőtt

Fedezd fel!

Gondolkozz! Tudd meg!

Szerveződjetek hat tagú csoportokba. Mindeniketek kap egy címkét, amely fel lesz 
fogva a hátatokra, amelynek a tartalmát a játék végén tudjátok meg.

Példák címkékre:
√ Idős személy! Ajánljatok föl neki állandó segítséget vagy támogatást, amikor mozog vagy közlekedik.
√ Hallási problémákkal rendelkező személy. Beszéljetek hangosan és tisztán, a megértést segítő nagy 

mozdulatokkal.
√ Visszahúzódó, félénk személy! Vigyázzatok rá, legyetek szelídek, türelmesek!!
√ Új kolléga az osztályban! Nem ismeritek, nem veszitek figyelembe, bármit is mondana mellőzitek!
√ Beszédhibás személy! Ahogy mond valamit, megkéritek, hogy beszéljen érthetően, tagoltan, és ismételje 

meg, amit mond!
√ Tekintélyes személy! Mindig kérjétek ki a tanácsát, hallgassátok tisztelettel és kövessétek figyelemmel, 

amit mond!
Minden csoport közös feladata, hogy alkossatok egy emberszobrot, amelyik az emberek közötti 

toleranciát és elfogadást fejezze ki. Csak a saját testeteket vehetitek igénybe és úgy helyezkedtek el, 
hogy az szavak nélkül fejezze a mondandót. Úgy oldjátok meg ezt a feladatot, hogy kizárólag úgy 
viselkedtek, ahogy a kapott címkére van írva.

A játék végén, a tanár jelzésére elmondjátok a szerzett tapasztalataitokat, majd leírjátok egy papír-
lapra, hogy szerintetek milyen szó van az általatok viselt címkén, hogy éreztétek magatokat, mit gon-
doltatok arról, ahogy veletek viselkedtek és az befolyásolta/módosította-e vagy sem a csapattársakkal 
szembeni viselkedéseteket és kapcsolatotokat.

A papírlap kitöltése után minden címkét visszaadtok a tanárnak.

• Hogy sikerült a csoportfeladat? Mi 
segített volna, hogy megoldjátok?

• Mennyire könnyű/nehéz felismerni a 
viselt címkét?

• Egy viselkedési címke milyen 
mértékben fejezheti ki egy személy 
személyiségének egyediségét és 
bonyolultságát?

• Milyen jellemzőkkel/címkékkel 
illetjük mindennapjainkban a 
körülöttünk lévő személyeket?

• Ez hogyan érinti a többiek sze mé lyi-
sé gét és az emberek közötti kap cso-
latokat?

• Melyek az általatok gyakran használt 
viselkedésformák a másféleséggel 
szemben?

Az emberek élete egy kapcsolati hálóban zajlik, egy olyan térben, 
ahol a kapcsolatban lévők megtanulják megismerni egymást és önma-
gukat, de a többieket is, hogy értékeljék magukat és viszonyuljanak egy-
máshoz. A más emberekkel való kapcsolódás és az együttlét érzésének a 
megélése – a viszonyulási igény – ez egyik alapvető emberi szükséglet.

Amikor az emberek az ő viselkedésüktől eltérő vagy/vagyok jel lem-
ző címkéket használva írják le a többieket, akkor minden más vonás és 
ké pes ség, amelyek egyedivé és különlegessé tesznek, arra a használt 
cím ké re korlátozódik, amellyel leírnak. Ez a reakció a köztünk lévő kü-
lönb ségekre, befolyásolja a többiek személyiségét, valamint az emberek 
közötti kapcsolatokat is.

Az emberi egyediség és különbözőség világában fontos az a mód, 
ahogyan megtanulunk a többiekkel kapcsolódni: nyíltan és elismerőn, 
a másik elfogadásával, annak a jognak a tiszteletben tartásával, hogy le-
hetsz eltérő, hogy eltérő értékei és véleményei lehetnek, együttműköd-
ve és kommunikálva, gyakorolva, hogy a másik helyébe helyezd magad.
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Értékelj!
 1. Mi újat tudtál meg az emberek és csoportok közötti eltérésekkel kapcsolatos emberi rekciókról?
2. Mit tudtál meg arról, ahogyan a többiekre, a tőlünk eltérőkre fogott címkék befolyásolják azok 

életét és személyiségét?
3. Melyek azok a viselkedési módok, amelyekkel harmonikus  kapcsolataink lehetnek?

Alkalmazd!

Egy emberi kapcsolatban nagyon fontos a másik iránti tolerancia ki fe-
je zé se: együttműködéssel, beszélgetéssel, eltérő vélemények, értékek el fo ga-
dásának képességével, a különbözőséghez való jog tiszteletben tartásával.

A többiekhez való harmonikus kapcsolódás pozitívan befolyásol ben-
nün ket, mentális, lelki alap, amelyen keresztül minden személy gazdagodik, 
tanulásban, alkotásban  vagy nehéz helyzetek megoldásában támogatódik.

Üzenet számodra

1   Tekints vissza a kollégáiddal, barátaiddal, ismerőseiddel megélt tapasztala-
ta idra. Írd át egy lapra az alábbi mondatokat, és egészítsd ki. Tedd a port fó-
liódba.

√ Szerintem a kapcsolatainkban a tőlünk eltérőkre általunk használt címkék ... .
√ Azt szeretném ha ... kezelnének.
√ Eldöntöm, hogy a tőlem eltérőkkel ... viselkedek.
√ Minden személy egyedi és különleges, és joga van, hogy ... .
2   Újra a Sokféleség országában!

Szerveződjetek öt fős csoportokba. Egy flipchart/A4 ívre olyan utat rajzolja-
tok, amely átszeli Sokféleség országát. Emlékezzetek az emberek közötti 
egyéni és csoportos eltérésekre!
Ennek az országnak a jókedélyű átszeléséhez, és a biztonságos közlekedéshez 
nevezzetek meg hat fontos kapcsolódási = viselkedési szabályt, amelyek 
be tar tása segítene abban, hogy megfelelő kapcsolatot alakíthassatok ki az 
or szág lakosaival. Ezek között a szabályok között ott kell lennie:

√ azoknak az ötleteknek/gondolatoknak, amelyek segítenek ezen az utazáson;
√ azoknak az élményeknek, amelyek elkísérnek az úton;
√ a Sokféleség országának közútjain követendő viselkedési módoknak és reakcióknak.

3   Mutassátok be az osztálynak a csapatban meghatározott Viszonyulási szabályokat a Sokféleség or-
szá gában végigjárt úton. Párban, együtt a padtársaddal, rajzoljatok közösen meghatározott jeleket, 
eltérő színű öntapadó címkékre, Sokféleség országának viszonyulási szabályairól! Helyezzétek 
azokat a csapatban meghatározott viszonyulási szabályokat bemutató flipchart ívekre!
Közlekedési jelzésekre gondolhattok, amelyek:

√ az ész korlátjait jelző figyelmeztetések – gondolatok vagy címkék – amelyek megjelenhetnek az útvonalon;
√ elsőbbségadási vagy segítségnyújtási figyelmeztetések különleges igényűeknek, esetenként különleges sze-

mélyeknek;
√ figyelmeztetések az útvonaltól való eltérésekre, amennyiben olyan viselkedések fordulnak elő, amelyek 

átlépik a korábban említett viselkedési szabályokat (diszkrimináció, konfliktusok).
Végül mutassátok be az osztálynak az általatok alkotott jeleket!

AZ ÉN TERVEM

Az ész és lélek edzés naplójának 
második lapjára rajzolj egy jelet a to-
leranciáról. Használj folyóiratokból 
kivágott rajzokat, szavakat vagy 
képeket.

KEZELJ
MINDENKIT
TISZTELETTEL
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3 Az Empátia és  a Sokfé leség 
párbeszéde

Mi lenne, ha a sokféleségnek ebben a világában egy napon hirtelen megváltozna a kilétetek?
Mindeniketek kap egy címkét, amely tíz percig jelképezi az új kiléteteket, identitásotokat. Ne áruljátok 

el a kollégáitoknak, hogy mi az, de képzeljétek el, hogy ténylegesen az a személy vagytok.

Fedezd fel!

Tudd meg!

Egy személy kilétét egyaránt meghatározza az, ahogyan 
önmagát látja, mint az, ahogy a többiek látják őt. Hogy meg-
értsük a sokféleséget és harmonikus kapcsolataink legye-
nek a tőlünk különbözőkkel, fontos, hogy megértsük annak 
módját, ahogyan ők nézik/érzékelik a világot.

Az empátia az a képesség, hogy a másik helyébe érezd 
ma gad, hogy megértsd látásmódját, gondolatait, érzelmeit, 
hi te it, értékeit, viselkedéseit vagy tapasztalatait. Az empá-
tia nem az jelenti, hogy lemondva saját személyiségedről, 
azo no sulsz a másikkal, hanem hogy az ő eszébe és lelkébe 
he  lye zed magad, hogy megértsd, miképpen érzékeli a va ló-
sá got.

Gondolkozz!

• Hogy tudtatok az új identitási szerepbe lépni? 
• Hogyan vátozott annak a módja, ahogy az életet 

láttátok az „új” identitásban? Milyen érzéseitek 
voltak? 

• Voltak-e pillanatok, amikor azt gondoltátok, 
hogy jogaitok vagy szükségleteitek sérülnek? 

• Most, hogy visszatértetek régi indentitásotok ba, 
mit gondoltok azokról a személyekről, akik nek a 
szerepeit játszottátok? Hát a körülöttetek lévőkről

• Melyek a hasonlóságok/eltérések e gyakorlat és 
a mi valódi világunk között?

Új identitások:

— Egy munkanélküli, elvált anya vagy, aki egyedül neveli gyermekét.
— Egy híres törvényszéki bíró lánya vagy, és egy magániskolában tanulsz. 
— Egy katona vagy, aki háborúba, egy kon�iktusos térségbe megy.
— Egy sérült �atal vagy, aki csak kerekes széken tud közlekedni.
— Egy 17 éves roma lány vagy, és nem fejezted be a négy osztályt.
— Egy hegyi faluba való 14 éves lány vagy, és az iskola, amelybe jársz három kilométerre van a házadtól.
— Egy talunó vagy, aki mostanában iratkozott új iskolába.
— Egy VII-es lány vagy, a nagynénéddel laksz, és a szüleid Angliába mentek dolgozni.

Jegyzet! Más címkék is készíthetők vagy sokszorosíthatók ezek.

Csendben helyezkedjetek el a tanterem végében, hogy meghallgassatok egy sor kijelentést. Gondol-
kozzatok a kapott új kilétetek szerint. Tegyetek egy lépést előre mindahányszor, amikor úgy gondoljátok, 
hogy a bemutatott helyzetre IGENnel válaszolhattok. Ha a helyzetre a válasz NEM, akkor maradjatok helyben.

Helyzetek és kihívások: 
1. Soha nem voltak pénzügyi gondjaid.
2. Úgy gondolod, hogy a társdalom, amelyben élsz, tiszteli az anyanyelved, vallásod 

és kultúrád.
3. Vállalsz tanácsadást különféle problémákkal rendelkező embereknek.
4. Megfelelő társadalmi és orvosi ellátásban részesülsz.
5. Évente 2-3-szor mehetsz, a családoddal együtt, vakációra vagy szabadságra.
A gyakorlat végén adjátok vissza a címkéket és térjetek vissza saját kilétetekbe, a 

ti gondolkodási-, érzési-, viselkedési módotokba!
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2   Szerveződjetek öt fős csapatokba. Kaptok egy-egy forgatókönyvet. A képzelőerőtökkel a vizsgált 
forgatókönyv szereplőjének  „cipőibe” léptek. Minden csapat kitőlt egy ívet, amely a szereplő lehetsé-
ges gondolatait, érzéseit , viselkedését tartalmazza. Végül sorra bemutatjátok a megoldásaitokat. 
Elemezzétek a csapataitok között meglévő eltéréseket/hasonlóságokat, és képzeljétek el, hogy 
hogyan gondolkodott és érzett a többi csapat, hogy megoldja a kapott forgatókönyvbeli feladatát. 
Az osztályban mutassátok be ezeket a vonatkozásokat.

Alkalmazd!

Értékelj!
 1. Mit tudtál meg az empátiáról? 
2. Mit értettél meg arról, ahogyan az empátia befolyásolja a kom-

munikációnkat, kapcsolatainkat és az emberi fej lő dé sün ket?

Az empátia azt a képességed jelenti, hogy kapcsolódhass és meg ért hesd 
más gondolatait, érzéseit és érzelmeit, azt ahogyan ő megéli azokat, és ahogy 
érintik őt, hogy figyelj oda arra, amit veled közöl szóban és bármi módon, 
anélkül, hogy az elítélésének vagy a kritizálásának a csapdájába esnél.

Üzenet számodra

AZ ÉN TERVEM

Az ész és lélek edzés naplójának 
harmadik lapján alkoss egy re-
klámot, amelyben bemutatod 
az empátia fontosságát, úgy 
szá mod ra, mint kapcsolataidra. 
Hasz nálj folyóiratokból kivágott raj-
zo kat, szavakat vagy képeket.

1. Mihályt értesíti egy kollégája, hogy az órák után elmegy hozzá, megbeszélni valami fontosat. 
Bár úgy tervezte, hogy az unokatestvérével moziba megy, Mihály lemond mindent és úgy dönt, 
hogy otthon várja. Három óra várakozás után (miközben az osztálytársa egyetlen telefonhívására 
sem válaszolt), az fölhívta, hogy késik még egy órát, de mégsem érkezett meg.

2. Három nappal korábban volt egy gyűlés az iskolában, amelyen az osztályfőnök tájékoztatta a 
szülőket Viktor kis jegyeiről és a sok hiányzásáról. Már megbüntették. Megint kapott egy hár-
mast az ellenőrzőre és lógott a magyar óráról. Az utcán találkozott az osztályfőnökkel, aki szi-
gorúan közölte vele, hogy fölhívja a szüleit és tájékoztatja őket a történtekről.

„Lépj a szereplő cipőibe!”

3. Mara szeptembertől több osztály angoltanára. Az egyik VIII. osztály tanulói, ahol Mara tanít, angol óra közben folyton kérdezetlenül beszélnek, és 
csipkelődnek egymással, utánozzák a tanárnőt, ráadásul olykor úgy tesznek, mintha nem hallanák a kéréseit.

4. Irénke egy olyan tanuló, aki egy hónapja iratkozott át egy falusi iskolából egy városiba. Úgy tűnik neki, hogy nem sok szimpátiával nézik az 
osztálytársai, különösen azért, mert a tanárok igen elnézők voltak vele, és jóindulatúan próbálták segíteni ebben a kezdeti időszakban. Az 
osztálytársai elégedetlenek, és azt mondják, hogy ez nem helyes.

5. Sanyi megtudta, hogy a szülei elválnak. Nagyon megviseli ez a hír, amit véletlenül tudott meg, amikor megérkezett a törvényszéki értesítő. Mivel 
kíváncsi természete van, kinyitotta a borítékot, és így megtudta, hogy a szülei hat nap múlva kell megjelenjenek a bíróságon.

3   Dolgozzatok párban. Írjátok föl egy lapra azokat a példákat, amelyek megakadályozhatják az empá-
tia megnyilvánulását. Azonosítsatok mindenikre személyes képességeket vagy olyan segítségeket, 
ame lyek kel átléphetők ezek a korlátok. Végül határozzátok meg, hogy melyek a következményei az 
empátiának az emberek közötti kapcsolatokra kifejtett hatásának. Mutassátok be az osztálynak, amire 
jutottatok. Tegyétek a lapot a portfólióba.

1   Emlékezz és írd le a füzetedbe egy személyes tapasztalatod, amikor „a másik 
bőrébe” sikerült bújnod, hídként használva az empátiát, és a barátod szemein 
keresztül láttad a világot. Sikerült megértened a látás- és gondolkodásmódját, 
érzelmeit vagy szándékait. Hogyan befolyásolta az empátia a kapcsolatotokat?
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4 Szövetkezés  és  együttműködés , 
b izalom, kölcsönös  segít ség és  t i szte let

Fedezd fel!

Tudd meg!

A játék szabályai:
• Csukjátok be a szemeiteket, és csendben várjátok meg, hogy hozzátok érjen az OLVASÓ.
• Az OLVASÓ lesz az egyetlen, akinek el szabad olvasni a céduláitokat. Az ő feladata az lesz, hogy úgy 

ültessen sorba benneteket, az Eleven szavakat, hogy érthető mondatot alkossatok.
• Amikor az OLVASÓ szerint ő befejezte az Eleven Szavak értelmes mondattba illesztését, akkor azt 

tapssal jelzi a tanárnak.
Az Eleven Szavak (a cédulák):   EGYÜTT    NEM    TENNI    AMENNYIT    EGYEDÜL    TUD    SENKI    MI    

TEHETÜNK    ANNYIT (Senki nem tud egyedül annyit tenni, amennyit mi együtt tehetünk.)

√ Alakítsatok egy másik, tizenegy fős csoportot és gyertek az osztály elé. Sorban, anélkül, hogy 
megszólalnátok, mindeniketek kiválaszt egy cédulát, amelyre egy szó van írva.
A játék szabályai: 

• Senki sem beszélhet, de mindenki elolvashat minden cédulát.
• Az a feladat, hogy logikus sorrendbe, mondatba illesszétek a szavakat.

• Jelekkel kommunikálva segíthettek egymásnak, hogy megoldjátok a feladatot.
A cédulák:     MEGOLDÁSÁBAN     EGY     AZ     MÁSOKKAL     JELENT     EGYÜTT     EGYÜTTMŰKÖDÉS     

KÖZÖS     VALÓ     FELADAT     RÉSZVÉTELT     (Az együttműködés másokkal együtt való részvételt jelent 
egy feladat közös megoldásában.)

Az együttműködés feltételezi a mások mel-
letti aktív részvételt, egy közösen véghezvitt te-
vékenység, mű vagy üzlet megvalósításában. 

A szövetkezés azt jelenti, hogy együtt dol-
gozz másokkal, úgy, hogy a csoport minden 
tagja javítsa saját teljesítményét, és járuljon 
hozzá mások teljesítményének javulásához is.

Az együttműködést elősegítő legfontosabb 
tényezők: egy közös cél, kölcsönös bizalom és 
támogatás. A csapatban a tagok tudják, hogy az egyéni és a közös célok 
jobban teljesülnek, ha kölcsönösen hozzájárulnak. Az együttműködés a 
megértésre, elfogadásra, bátorításra, a gondolatok nyílt kifejezésére ala-
puló emberi kapcsolatok kialakulásához vezet.

Minden személy hozzájárul a feladatok megvalósításához, miközben 
felelősen vállalja azokat, segítséget nyújt, és fogad el a többiektől.

A csapat tagjai segítik egymást a tanulásban, megosztják a gondolata i-
kat, egymás mellett állnak, elmagyarázzák a többieknek, amit tudnak, meg-
be szé lik a közösen megoldandó feladat minden vonatkozását, egymást 
tanítják.

Gondolkozz!

• Hogy éreztétek magatokat a 
játékok közben?

• Milyen nehézségekbe 
ütköztetek a feladatok 
megoldása közben? 

• Melyek azok az erőforrások/
erős ségek, amelyek se gí tet-
tek a játék lebonyolításában? 

• Milyen szabályt szerettetek 
volna bevezetni vagy 
kivenni? Melyik játéknál?

• Mit gondoltok, melyek voltak 
e játékok céljai?

• A két játék közül melyikben 
működtetek együtt 
hitelesen?

√ Alakítsatok egy tíz fős csoportot és gyertek ki az osztály elé. Sorban, 
anélkül, hogy megszólalnátok, mindeniketek kiválaszt egy cédulát, 
amelyre egy szó van írva. Így ti Eleven szavakká váltok.
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Alkalmazd!

AZ ÉN TERVEMÉrtékelj!
 1. Mi újat tudtál meg a szövetkezésről és együttműködésről? 
2. A szövetkezés és együttműködés milyen hatásokat fejtenek ki 

a társainkkal fenntartott kapcsolatainkra?

1  Alakítsatok öt tanulócsoportot, hogy kifejezzétek a kreativitás 
általi együttműködést. Beszélgessetek a családjaitokban, az 
iskolában, más életkörülmények között általatok eltöltött 
eseményekről, amelyekben a résztvevőkkel való együttműködési 
tapasztalatokat szereztetek. 
Minden csoport elkészít egy beszámolót a tisztelet, a segítség és a bizalom fontosságáról az együtt-
működésben. Minél kreatívabb kifejezési módokat választva: tánccal, zenével, versekkel, rajzokkal 
vagy a testetekkel létrehozott „fényképekkel” és szobrokkal  mondjátok el gondolataitokat, élménye-
iteket, viszonyulásotokat. Adjatok címet az alkotásotoknak.

2  Alakítsatok négyszemélyes csoportokat. A csoportok flipchart ívet és négy-négy cédulát kapnak 
azokkal a szerepekkel, amelyeket a tagok játszanak el. A szerepek, amelyeket kaptok a következők: 
titkár, jelentéstevő, moderátor és időfelelős. A szerepek átvétele után minden tanuló megoldja a  
kapott feladatát. Egymást segítve, mind együtt dolgoztok, kölcsönösen tisztelve a véleményeiteket.

• Végül a jelentéstevők bemutatják a csapat tevékenységének az eredményét. A flipchart lapokat az osztály 
egyik falára ragasztjátok, létrehozva az osztály A mi együttműködésünk című puzzleját.
1. Csoport – Szavakkal, rajzokkal vagy megfelelő jelekkel írjátok le, hogy mi az együttműködés. 
2. Csoport – Kijelentésekből és rajzokból alkossátok meg egy együttműködni tudó személy portréját.
3. Csoport – Dolgozzatok ki egy rövid szabályzatot olyan pozitív viselkedési módokkal, amelyek biz tonsá-

gos, barátságos, elviselhető légkört teremthetnek az együttműködésen alapuló tevékenységeken.
4. Csoport – Mutassátok be azokat az akadályokat, amelyek lehetetlenné teszik az együttműködést.

Fontos, hogy egy tevékenységben, játékban vagy tervkészítésben 
gya ko rold a többiekkel a szövetkezést és az együttműködést! 
Együttműködéssel, a csapattársakat tisztelve és segítve, minden résztvevő 
a saját erejével, bizalmi légkörben járulhat hozzá, a cél eléréséhez.

Üzenet számodra

Az ész és lélek edzés naplójának har-
madik lapján alkoss egy posztert, 
amelyen mutasd be a szövetkezés 
és együttműködés fontosságát 
úgy számodra, mint, a többiekkel 
fentartott kapcsolatokra. Használj 
folyóiratokból kivágott rajzokat, sza-
vakat vagy képeket.
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5 Az asszert ív ,  passz ív ,  agressz ív 
v i se lkedés  a kommunikációban

Nézzétek a képeket! Beszélgessetek azokról a kommuniklációs típusokról, amelyekben a képeken látható 
gyermekek vesznek részt. Képzeljétek el minden egyes személynek a gondolatait és érzéseit. Szerintetek 
milyen információkat osztanak meg a társaikkal? Mondjátok el következtetéseiteket az osztálynak. Közösen 
állítsátok össze minden elemzett kommunikációs mód jellemzőinek listáját. Tedd a listát a portfóliódba.

Fedezd fel!

Tudd meg!

Az élet során a kommunikáció az, amely emberek közötti kapcsolatokat építhet 
és harmonikussá tehet, de meg is zavarhatja azokat. Minden személy sokféle módon 
kommunikál, úgy a kapott üzenet vagy adott válasz sajátos érzékelési és értelmezési 
módjától, mint a másokhoz vagy önmagához való szokásos viszonyulásától függően. 
Ahhoz, hogy tiszteleten és a másik elfogadásán alapuló harmonikus társadalmi kap-
csolataink legyenek, fontos, hogy megtanuljunk asszertíven kommunikláni.

Az asszertív kommunikációs viselkedésen keresztül egy személy közvetlenül, 
őszintén és nyíltan, nyugodt, tisztelettudó hangon fejezi ki véleményeit, érzéseit és 
vágyait, anélkül, hogy támadna vagy sértené a többiek jogait; szerinte úgy a saját 
jogai, mint a többieké is fontosak, és tiszteletben tartandók; követi saját céljának 
elérését, olyan megoldás találását, amellyel minden érintett nyerhet, anélkül, hogy 
bántana másokat.

Az agresszív kommunikációs viselkedéssel egy személy a másikat vádolva és 
támadva fejezi ki a véleményeit, óhajait vagy szükségleteit, gyakran használ autori-
ter és ellenséges hangnemet; szerinte a saját jogai fontosabbak, mint a másokéi, és 
megszorítással meg megfélemlítéssel próbálja elérni azt, amit szeretne; úgy gondol-
ja, hogy neki mindig igaza van, és hogy a körülötte lévők tévednek vagy igazságtala-
nok vele; a problémák erővel és erőszakkal oldódnak meg.

A passzív kommunikációs viselkedéssel egy személy megpróbálja elkerülni 
a konfliktust és az összeütközést, anélkül, hogy kifejtené saját véleményeit, 
érzéseit, szükségleteit vagy vágyait; nem mondja el a véleményét, összetéveszti 
a közömbösséget az udvariassággal; azt szeretné, hogy az egész világ elégedett 
legyen, anélkül, hogy a jelentéktelennek tartott saját jogait és szükségleteit figye-
lembe venné.

 Marika: Nehezmre esik beszélgetést kezdeni valakivel.
Irén: Hiszem, hogy a jogaim és értékeim ugyanolyan fontosak, mint a többieké.
Sanyi: Amikor kritizálnak, fölmérgelődöm, és azonnal rendreutasítom a másikat.
Marika: Szerintem jobb lemondani a saját véleményeimről, hogy ne zavarjam a többieket.
Irén: Világosan ki tudom fejteni, amit gondolok és érzek, anélkül, hogy zavarba esnék vagy, hogy 
megsértsem a másikat.
Sanyi: Nem érdekel mit gondol a másik, csak az én véleményem a fontos.
Marika: Amikor a többiek bókolnak nekem, akkor zavarba jövök.
Irén: Vissza tudok utasítani valakit anélkül, hogy azért vétkesnek érezzem magam.
Sanyi: Tudom, hogy mindig igazam van!

Gondolkozz!

• Mit jelent szá mo-
tok ra az ered mé-
nyes kom mu ni ká-
ció?

• Mit gondoltok, 
me lyik személy 
kom mu ni kál ha té-
ko nyan? Hogyan 
indokoljátok meg 
a véleményeteket?

• Mi a hatása az 
ilyen kom mu-
ni ká ciónak a 
önmagunkra 
és a többiekkel 
fenntartott 
kapcsolatokra?
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Dolgozz Az ész és lélek edzés nap-
l ódban. Az ötödik lapon alkoss egy 
reklámot, amelyben mutasd be az ass-
zertív kommunikáció elő nye it szá mod-
ra, és a másokkal fenn tar tott kap cso la-
tok ra. Használj fo lyó i ra tok ból ki vá gott 
rajzokat, szavakat vagy képeket.

Értékelj!
 1. Melyek az asszertív kommunikációs viselkedés jellemzői?
2. Melyek egy asszertív viselkedési mód hatásai ránk, és a 

többiekkel fenntartott kapcsolatokra?

Az asszertív kommunikációs viselkedés nem velünk született, hanem 
neveléssel teszünk rá szert – tehát egy képesség, amelyről tudni kell, majd 
fejleszteni. Az asszertív viselkedés a leghatékonyabb kommunikációs 
mód, aminek fontos hosszú távú következménye az önmagunkról 
kialakuló  pozitív kép, az önbizalom fejlesztése és az emberek 
közötti kapcsolatok javítása.

1   Alakítsatok 4–5 fős csoportokat. Minden csapat kap egy nagy ív fehér papírt és egy filctollat. Elolvassátok 
a kapott üzeneteket, és passzív, agresszív és asszertív válaszokat adtok rájuk. A feladat végrehajtása 
után felolvassátok és elemzitek az adott válaszokat.

•  A kollégád elveszi a házifüzeted a táskádból, anélkül hogy tőled engedélyt kért volna rá, hogy lemásolja rólad. 
Nem is tudod, hogy hányadszorra történik meg.

•  Egy iskolai terven dolgozol együtt egy kollégáddal. Felosztottátok 
a feladatokat, és te megmutatod, hogy mit dolgoztál. A terv bemu-
tatásakor ő a te megoldásodat hozza, és azt állítja, hogy ő készítette.

•  Megtudtad, hogy egy kolléga hamis dolgokat írt rólad az iskolai 
illemhely falára vagy a Facebookra. Minden osztálytársad derül.

•  A barátod nem tanulta meg a leckét és lógni akar. Kérlel, hogy lógj vele, 
mert úgy gondolja, hogy azzal bizonyítod a barátságod.

Alkalmazd!

AZ ÉN TERVEMÜzenet számodra

2   Az alább leírt szempontok szerint egészítsd ki egy lapon minden kommunikációs viselkedési mód 
sajátos jellegzetességeit. Végül állapítsd meg, hogy rád milyen kommunikációs viselkedés jellemző.
Tedd a lapot a portfóliódba.

Szempontok:            
• Érthetőn/érthetetlenül kommunikál
• Tiszteli/áthágja a többiek személyi jogait
• Meghallgatja/félbeszakítja a többieket
• Önbizalmat/önbizalom hiányát sugallja
• Grimaszol, mimikázik, megváltoztatja a hangját,
 megfelelő/nem megfelelő testhelyzetet vesz fel
• Eléri/elszalasztja a céljait

3   Alakítsatok hármas csapatokat. Minden csapat kidolgozza 
egy asszertíven, agresszíven vagy passzívan kommunikáló 
személy Portréját. Dolgozzatok együtt, osszátok meg a 
feladatokat, és írjátok a flipchart ívre a sajátos jellemzőket, 
az alábbi adatok szerint. Használhattok folyóiratokból 
kivágott szavakat, rajzokat, képeket. Végül mutassátok be 
a megoldásaitokat és készítsétek el a Portrék Kiállítását, 
kifüggesztve a munkáitokat az osztály egyik falára.

elismerő

boldogság

békés

optimistabátor
egészséges

optimista
viszonyulás

stratégia

szépség

barátságos

érzések

békés
jámbor

pozitív gondolkodás
hatalom

szépség
szórakoztató
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6 Kommunikáció az 
asszert iv i tás  nyelvén

• Szerintetek melyek az 
asszertív viselkedés 
fontos jellemzői?

• Melyek azok a 
helyzetek, amelyekben 
szükséges, 
hogy asszertív 
kommunikációt 
folytassunk?

Alakítsatok 4–5 fős csapatot. Min-
den csapatnak az a feladata, hogy 
egy flipchart ívre válasszon minél 
több szót vagy kifejezést, ame lyek 
beilleszthetők Az Asszertivi tás Szó tá-
rá ba. Meggyőződésekre, gon do la-
tokra, érzelmekre, értékekre, jo go k-
ra, a többiekkel folytatott asszer tív 
kommunikációban fontos szavakra 
és kifejezésekre gondolhattok. Mu-
tassátok be az elkészült Szótárat az 
osztálynak.

Fedezd fel!

Gondolkozz! Tudd meg!

Empátia

Asszertív 
kommunikáció

Harmonikus
kapcsolat

Elfogadás 
Meghallgatás

Méltóság
Az én 

jogaim 
fontosakEgyüttműködés

Nyugalom   

Jóakarat

Az asszertivitás egy sor tanult magatartási és viselkedési mód ered-
ménye, de egy olyan gondolkodási mód is, amely lehetővé teszi, hogy hi-
telesek és felelősek legyünk. Az asszertivitás a kapcsolatban lévőknek az 
eredményre/kölcsönös előnyökre törekvő viselkedése, amellyel:
• úgy véded saját jogaid, hogy közben nem sérted a másokét.
• nyíltan kifejted az álláspontod, őszintén elmondod, amit szeretnél.
• megpróbálod megérteni a többieket és a kölcsönös őszinteség jegyében 

pró bálsz velük kapcsolatban lenni.

Az asszertív kommunikációnak van egy sor sajátossága:
• az a meggyőződés, hogy minden személy egyenlő: a te jogaid, érzéseid, 

szükségleteid, óhajaid ugyanolyan fontosak, mint a többieké, de nem fonto-
sabbak, mint a körülötted lévőké.

• az a meggyőződés, hogy jogod van hozzá, hogy minden helyzetben 
tisztelettel és méltósággal kezeljenek.

Hogyan kommunikálunk asszertíven?
• Empátiával, tisztelettel hallgatjuk meg annak az üzenetét, akivel kommu-

nikálunk.
• Én ... típusú üzeneteket használunk: „Én azt hiszem, ... érzem magam”.
• A személy viselkedésének/tetteinek leírásával, és nem a személy 

megítélésével vagy címkézésével.
• Szemkontaktussal, a hangnem és a hang megválasztásával, mimikával/arcki-

fejezéssel, gesztusokkal vagy a testtartással.
• A verbális és non-verbális, kimondott és kimondatlan üzenet azonosságával 

(hanglejtés, arckifejezés és gesztusok).
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Értékelj!
 1. Mit tudtál meg az asszertív kommunikációról?
2. Mit tudtál meg arról, hogy te hogy kommunikálj asszertíven?

AZ ÉN TERVEM

Ahhoz, hogy új kommunikációs módokat sajátíts el türelmet, gyakorlást 
és időt kell. Fogadd ezt el, ne bátortalanodj el az első sikertelenségre, ne add 
fel az első kritikánál vagy a legkissebb visszautasításnál. Folytasd a gyakorlást 
a te ritmusodban!

Üzenet számodra

2   Másold le a táblázatot egy A4-es ívre, majd értékeld az asszertív kommunikációs képességeid. Tölts ki egy 
Celekvési tervet azokkal a viselkedési módokkal, amelyeket javítani szándékozol a különféle személyekkel 
folytatott kommunikációdban (otthon, az iskolában, az utcán stb.). Tedd a lapot a portfóliódba.

3   Alakítsatok 4–5 fős csapatokat, hogy kidolgozzák Az asszertivitás tízparancsolatának plakátját. Kijelentéseket, 
rajzokat vagy megfelelő jeleket használva, tegyétek be ebbe a „tízparancsolatba” a 10 legfontosabb 
jellemzőjét az asszertív kommunikációnak. Mutassátok be minden csapat tízparancsolatát, majd 
válogassátok ki azokat a szempontokat, amelyekkel mindannyian egyetértetek, és határozzatok közösen 
Az osztályotok asszertív kommunikációjának tízparancsolatáról. Függesszétek ki az osztályotok egyik falára 
és alkalmazzátok minden nap. Figyeljétek meg a kapcsolataitok változását.

1   Dolgozzatok párban. Másoljátok be a füzetbe az alábbi táblázatot és Én ... ki-
jelentésekkel fogalmazzatok meg asszertív válaszokat a bemutatott helyzetekre.Alkalmazd!

Írd le a másik viselkedését, anélkül, hogy ítélkezz/értelmezz 
vagy, támadd az illető személyt.         
Fejezd ki világosan és tömören, hogy melyek a viselkedésének a 
következményei rád / hogy érint.
Mondd meg mit érzel, becsületesen és világosan.

Fejtsd ki, hogy szeretnéd, hogy viselkedjen vagy milyen igényed van.

Amikor hallom, hogy a zene ennyire hangos, ...

... én nem tudok arra �gyelni, hogy befejezzem a házi feladataim 

... én  aggódok és nyugtalan vagyok

... úgy, hogy nekem az kell, hogy csökkentsd a hangerőt.

Asszertíven kommunikálok? Igen Sűrűn, 
olykor, ritkán Nemigen

Szerintem mindenki felelős saját viselkedéséért.
Ismerem és kifejezem a szükségleteim, anélkül hogy a többiekét sérteném.
Ellenőrzött és egészséges módon tudom kifejezni a negatív gondolataim és érzéseim.                                                                                                                      
NEMet tudok mondani mások elvárásainak, amikor úgy érzem, hogy túllépik lehetőségeim.
Oda�gyelek a nonverbális kommunikációra: a tekintetre, a gesztusokra, és a hangszínemre.
Használom az: „Én...”: „Én akarok...”„Nekem szükségem van...”„Én ... érzem magam.” 
Meg tudom hallgatni, amit a másik mond és empatikus vagyok azzal, akivel kommunikálok.
Kimutatom a másik viselkedésének rám tett hatását, anélkül, hogy kritizáljam!
Tudok fogadni egy negatív visszacsatolást, anélkül hogy agresszívan reagáljak.

Helyzet: A nővéred két barátnőjével van, és hangos zenét hallgat, míg te megpróbálsz tanulni.

Egészítsd ki Az ész és lélek edzés-
nap l ód. A hatodik lapra alkoss egy 
képet magadról, amivel az asszer tí ven 
akarok kommunikálni állítást fejezed 
ki.

a) Vettél magadnak kekszet, és a kollégád addig mind vett belőle, amíg elfogyasztotta az egészet.
b) Miután két héten keresztül kérted a szomszédot, hogy adja vissza a könyvet, amit kölcsön adtál neki, visszahozta tele aláhúzásokkal és foltos borítóval.
c) A testvéred ragaszkodik hozzá, hogy elkísérd a boltba. Nagyon fáradt vagy, és nem tudod, hogy utasítsd vissza.
d) A barátod mindig egyedül dönt a ti közös programotokról.
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1   Olvassátok újra ennek az egységnek a leckéiből a Tudd meg rovatot. Dolgozzatok 3–4 fős csopor tokban. 
Készítsetek egy rejtvényt a SOKFÉLESÉG szóból kiindulva. Találjatok olyan szavakat, amelyek a megadott 
szó betűivel kezdődnek, végződnek vagy tartalmazzák ezen betűk valamelyiket. Használjátok e leckék 
szavait. Segít az alábbi példa.

Ismétlés

2   Tartsatok egy, az alábbiak közül választott osztálytevékenységet. A döntést az osztályban lefolytatott 
tárgyalás után hozzátok meg.

 A.  A más cipőiben Alakítsatok három csoportot. 3 flipchart lapra és 3 eltérő színű filctollra van szük sé-
ge tek. Minden lapra rajzoljatok egy-egy pár cipőt, amilyen nagyot csak tudtok. Az egyik lapra írjátok, 
hogy TANULÓK, a másikokra SZÜLŐK, illetve TANÁROK. 
Minden csoport megkapja az alábbi helyzetek egyikét és elhelyezkedik az egyik lap mellett. Attól 
függően, hogy kiké a cipők, elemezzétek a helyzetet a tanulók/szülők/tanárok szemszögéből az 
alábbiak szerint:

Mit gondoltok?    •     Milyen érzéseitek vannak (mit éreztek)?    •     Mit csináltok?
15 perc után a csoportok helyet cserélnek, mások cipőibe lépnek, és új szemszögből elemzik a 
helyzetet. Minden csoport el kell jusson mind a három laphoz, és mindannyiszor ugyanazzal a filctollal 
kell ráírja a véleményeit.
Végül függesszétek ki a lapokat. Minden csoport bemutatja a kollégáknak a kapott helyzetet, és a 
lapokra írtakat.
Tárgyaljátok meg az osztályban, hogy hogyan éreztétek magatokat a szüleitek/tanáraitok cipőiben és 
azt, hogy mit jelent a helyzetek több szempontból való megfigyelése. Könnyű-e vagy nehéz rájönnöd, 
hogy hogyan látszanak a dolgok egy másik személy szemeszögéből?
Elemezni való helyzetek:

G. az utóbbi időben sokat hiányzik az iskolából, az 
osztályfőnök behívja a szülőket az iskolába.

M. azt hiszi, hogy az iskola nincs hasznára, már nem 
akar tanulni, egyész nap a telefonját nézi.

P. elzárkózottan ül az osztályban, nem beszél sen-
ki vel, és úgy tűnik, hogy akármelyik pillanatban 
sírhat.

Másoljátok a rejtvényt egy új lapra, 
csak a SOKFÉLESÉG szót hagyva 
rajta, meg a hiányzó szavak helyei-
nek négyszögeit. Írjátok le minden 
meg talált szó rövid meghatározását 
is.  Cseréljétek ki egymás között a la-
pokat, és próbáljátok megfejteni a 
kollégáitok készítette rejtvényeket.

S
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Megoldás: 
   2. Minden, amit szabad.

   7. Beleérző képesség.
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 B.  Mit mondok én, mit értesz te?  Dolgozzatok párban. Egy lapra készítsetek az alábbihoz hasonló 
táblázatot. Gondoljatok olyan kifejezésekre, megfogalmazásokra, amelyek félreérthetők, ha nem jól 
hallják azokat, és hogy hogyan lehetne azokat másként fogalmazni. Egyikőtök töltse ki az első két 
oszlopát a táblázatnak (Amikor azt mondom ... és Várom, hogy azt értsd, hogy ... ). Majd megkéri a tár sát, 
hogy töltse ki a másik két oszlopot (Én azt érthetném, hogy ... és Szeretném, ha így fogalmaznál: ... .).

√ Cseréljétek föl a szerepeket, és folytassátok a tevékenységet. 

√ Miután egymás után mindketten voltatok mindkét szerepben, vátoztathattok a párokon. Folytassátok 
legalább háromszor.

Például:

Aki közli az üzenetet Aki fogadja az üzenetet

Amikor azt mondom ... Azt várom, hogy azt értsd, 
hogy ...

Én azt érthetném, hogy ... Szeretném, ha így fogalmaznál 
...

Mozogj gyorsabban! Kevés időnk van. Az én ritmusom túlságosan 
lassú.

Már csak két perc áll ren-
delkezésünkre.

Függesszétek ki a lapjaitokat az osztályban. Beszélgessetek arról, hogy hogyan éreztétek magatokat 
a tevékenység közben, azokról a különbségekről ami az között van, amit közölni szeretnénk és azt 
hogyan érthetik a többiek, hogyan kerülhetjük el ezeket a helyzeteket. Mely üzenetek voltak asz-
szertívek? Hát agresszívak?

Megoldás: 
   2. Minden, amit szabad.

   7. Beleérző képesség.
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 C.  Rendkívüli sokféleség-ajánlat! Dolgozzatok 3–4-es tanulócsoportokban. Azonosítsátok a köztetek 
lévő egyéni különbségeket. Utalhattok a testi kinézetre, etnikumra, életkorra, családra, gazdasági 
helyzetre, egészségi állapotra, hitre, értékekre stb. Majd határozzátok meg, hogy milyen tapasztalatot 
adhattok át a többieknek abból, ami titeket boldoggá tesz?

Például: 

• Allergiás vagyok, élelmiszerekről vagy allergiát kiváltó anyagokról tájékoztathatlak benneteket.

• ... etnikumú vagyok, mesélhetek nektek a kultúrám szokásairól. 

• Versenysportoló vagyok, megtaníthatlak néhány egyszerű gyakorlatra, amelyeket otthon végezhettek.

√ Szavakból és képekből készítsetek egy posztert, amellyel mutassátok be a többieknek az ajánlatotokat. 
Függesszétek ki a posztereket, és nézzétek meg a kiállítást.

√ Beszélgessetek az osztályban arról, hogy hogyan gazdagíthatja a sokféleség  az élettapasztalatainkat.
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1   Írj legalább 8 szempontot amelyek szerint az emberek hasonlítanak vagy eltérnek egymástól.
 (  – egy jó megfelelés) 

Gyűjts 10 szerencsés lóherét. Egy már van, mert a második tanulási egységnek is a végére értél!
Oldd meg a füzetedben és értékeld az ismereteid.

2   Válassz és írj csak olyan szavakat, amelyek egy olyan személy fontos jellemzőit mutatják be, akinek 
harmonikus kapcsolatai vannak a többiekkel:
címkézés, az eltérések elfogadása, kritizálás, kommunikáció, elzárkózás, tolerancia, sértés, együttműködés.

 (  – egy jó választás) 

3   Egészítsd a pontokat megfelelő szavakkal.
 (  – egy jó választás) 

a) A másik helyébe való helyezkedés képessége, hogy megértsd gondolkodásmódját, érzelmeit, 
hiteit, értékeit, viselkedéseit és tapasztalatát az ... .

b) A mások melletti aktív részvétel egy közösen elvégzett tevékenység, alkotás, vállalkozás stb. 
megvalósításában a ... .

c) A viselkedés, amellyel egy személy közvetlenül, őszintén, nyugodt hangon, tisztelettudón fejezi 
ki a véleményeit, érzéseit és kívánságait az  ... viselkedési mód.

d) Ahhoz, hogy harmonikus kapcsolataid legyenek a többiekkel fontos, hogy ... az emberek 
közötti különbségeket.

4  AZ alábbi állításokat írd az alábbi táblázat megfelelő oszlopába.
 (  – egy jó választás) 

a) Világosan közlöm, amit gondolok és érzek, anélkül, hogy zavarba jönnék vagy megsérteném a másikat.
b) Tudok agresszívan reagálni, hogy rendereutasítsam a másikat.
c) Nem érdekel, hogy mit gondol a másik, csak az én véleményem fontos.
d) Azt hiszem, hogy az én jogaim és értékeim pont olyan fontosak, mint a többiekéi.

Értékelés

Például: Az emberek a meghallgatás igényében hasonlítanak.

Hatékony kommunikációs módok Nem hatékony kommunikációs módok
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7   Készíts egy 6–7 soros esszét Harmonikus kapcsolatok a család többi tagjaival, az iskolában, a barátokkal 
címmel.

 (  – egy szempont) 

Jogom van, hogy … A F

pozitív társas kapcsolataim legyenek, amelyekben biztonságban és tisztelve 
érezzem magam.

címkézzem a tőlem eltérőeket.

legyenek saját értékeim, hitem és érzéseim.

sértsek, ha nem értek egyet más véleményekkel.

Az esszé összeállításakor �gyelembe kell vedd:
√ A közted és a többiek közötti hasonlóságokat és eltéréseket.
√ A különbözőséghez való jog elfogadását.
√ Hogyan segít az empátia alkalmazása a kapcsolataidban.
√ Hogyan befolyásolja a szövetkezés a kapcsolataid.
√ Az asszertív kommunkáció hatása a kapcsolataidban.

5   Feleltesd meg az A oszlop fogalmait a B-ben lévőkkel.
 (  – egy jó megfeleltetés) 

6   Jelöld I-vel (igaz) vagy H-val (hamis) az alábbi kijelentéseket:
 (  – egy jó megfeleltetés) 

Például:
Asszertív kommunikáció – Zavar, hogy szétterítettétek a dolgaitokat az egész asztalon, és nincs hol 
dol goz nom.

A                                          B

→ Asszertív kommunikáció • A problémát és a személyt támadják.
• Maradj visszavonult, és ne kapcsolódj be a kommunikációba.
• Zavar, hogy kiterítetted a dolgaid az egész padra és nincs helyem dolgozni.
• Csak a te jogaid fontosak.

→ Passzív kommunikáció • A te és a többiek jogai fontosak.
• Lehúzok egyet, ha nem hallgatsz.!
• Szeretnám, ha elmondanád a te véleményed is!

→ Agresszív kommunikáció • Azt akarom, hogy úgy csináljuk, ahogy te mondod!
• Harmonikus kapcsolatok hosszú távon.

 ............................................................................................. gyűjtöttem   .
Legjobban a .......................................................................... boldogultam .
Még a ....................................................................................... van dolgom .
Nekem az volt a legnehezebb, hogy ........................................................ .
Az a célom, hogy ......................................................................................... .

Értékeld!



Tanácsadás és személyiségfejlesztés 47

1. Az idő – szövetséges vagy ellenség? 
2. Hogyan szervezem a tanulási helyemet
3. Aki tanul az nyer!
4. Hatékony tanulási módszerek
5. Hogyan értékelem önmagam
6. Szakértővé válhatok a tanulásban

A tanulás  menedzsment jeIII.
Egység

√ Az idő menedzsmentjének 
elemei: szervezés, tervezés 

√ Siker és kudarc a tanulásban

√ A növekedés szemlélete 
szemben az állandóság 
mentalitásával a tanulásban

Tartalmak: 

Sajátos kompetenciák: 3.1, 3.2.
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1 Az idő  –  szövetséges  vagy e l lenség?

Egy tanár az osztály előtt állt, az asztalon néhány tárgy volt. 
Amikor megkezdődött az óra, análkül, hogy megszólalt volna, vett egy 

nagy, üres befőttesüveget, amit megtöltött golflabdákkal. Megkérdezte a tanulókat, hogy tele 
van-e, megegyeztek, hogy igen. Akkor a tanár vett egy apró kavicsokat tartalmazó dobozt, amit 
a labdákra szórt, megrázva kicsit az üveget. A kavicsok kitöltötték a golflabdák közötti helyeket. 
Ismét megkérdezte a tanulókat, hogy teli van-e az üveg, és ők egyetértettek, hogy igen. A tanár 
akkor vett egy doboz homokot, amit az üvegbe öntött. Nyilván, a homok kitöltötte az üveget. 
Ismét megkérdezte a tanulókat, most hogy is van, amire kórusban válaszolták: Teliiii!

Akkor kivett a katedra alól két pohár üdítőt, megtöltve végül az üveget. Mindannyian nevettek.
— Most, mondta a tanár, amikor a nevetés lecsendesedett, szeretném ha megértenétek, hogy 

ez az üveg az életeteket jelképezi. A golflabdák a számotokra fontos dolgokat jelképezik: család, 
egészség, közeli emberek, tanulás. A kavicsok nektek számító dolgok, amikért rajongtok, a sport, 
míg a homok a többi apróság. Ha a homokkal kezditek, akkor már nem lesz ahová tegyétek 
a  golflabdákat és a kavicsokat. Ha elpocsékolod az időd és az energiád az apróságokra, akkor 
sohasem lesz időd a számodra fontos dolgokra.

Az egyik tanuló fölemelte a kezét és azt kérdezte, hogy mit jelképezett a két pohár üdítő?  
A tanár mosolygott: 

— Azok csak azt szerették volna megmutatni, hogy bármennyire is telítettnek tűnne az életed, 
mindig lesz hely két pohár üdítőre, egy barátoddal.

Egy dinamikus környezetben 
élünk, amelyben minden sürgős, és 
számos feladatot kell elvégeznünk 
rö vid idő alatt. Ebből az következik, 
hogy a célok elérése, a motiváció 
meg ma ra dása és a tevékenységek 
el vég zé se érdekében lényeges a 
sza bad i dő megszervezése.

Minden nap te választasz ma-
gad nak tevékenységeket, a te időd ben. Ezek tanulási, lazítási/pi he né-
si és kapcsolattartási te vé keny sé gek. Sikereid és jövőd szempontjából 
fontos tényező az időd felhasználásának módja. Nem csinálhatsz min-
dent egyszerre, ezért az szükséges, hogy adott pillanatban azonosítsd 
a fontosabb feladataid, több figyelmet, energiát és időt szánva rájuk, 
vagyis, hogy rangsorold azokat.

Fedezd fel!

Gondolkozz! Tudd meg!

• Hogy érezted magad a tanár 
óráján? Indokold.

• Melyek azok a tevé keny sé-
gek, amelyekre érdemes 
időt szánnunk?

• Hogy tudod elérni, hogy 
mindenre jusson időd, amire 
szeretnéd?

• Mit jelent számodra a
sza badidő?

• Mikor lehet az idő a 
barátod? Hát az ellenséged?
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AZ ÉN TERVEM

Hogyan tanulok címmel 
készítsd el ennek az egységnek az 
Ész és lé lek edzés naplóját.

Alkoss egy megfelelő borítót. 
Írd le, hogy szerinted mi az idő, 
vagy egy idézetet a használatáról.

Értékelj!
 1. Milyen szempontok szerint választod ki, hogy mit csinálsz egy 

napon?
2. Miért fontos, hogy oszd be az időd?

Alkalmazd!

Az idő gondatlan felhasználása lehetetlenné teszi az általad kitűzött 
céljaid elérését, stresszt és fáradtságot okoz. A fáradtság a többé-kevésbé 
hosszú testi vagy szellemi tevékenység után lép föl, és a hatékonyság 
csökkenéseként, valamint az adott tevékenység iránti negatív érzelmi és 
viszonyulási állapotként nyilvánul meg. Ezért kell:

• az időt tervezni;
• a tanulás és a pihenés megfelelő arányát biztosítani;
• betartani az étkezések idejét és odafigyelni az ételek összetételére;
• betartani az alvási időt.

Tudd meg!

Tervezd meg a tanulásod, a szórakozásod, a kapcsolattartási időd. 
Akkor érheted el könnyebben a célod, ha egyforma fontosságot tulaj-
donítasz a számodra fontos dolgoknak. Az időbeosztást megtanuljuk. 

Üzenet számodra

1   Számítsd ki az időd.
Egy héten rendelkezésedre áll: 7 × 24 = 168 óra,
amiből: órák az iskolában = … óra (5 × … óra);
alvás = … óra (7 × … óra);
étkezés = … óra (7 × … óra);
közlekedés = … óra (7 × … óra);
pihenés, lazítás = … óra (7 × … óra).

                     Összesen = … óra
Tanulásra marad heti … óra. Hogyan osztod be a tanulásra szánt 
idődet? Milyen sorrendben tanulod a tantárgyakat másnapra? Írd le. 
Beszéljétek meg, mit gondoltok minderről. 

2  Készíts egy tervet a holnapi napra. Előbb határozd meg, hogy:
– mi sürgős és fontos – meg kell tenned; 
– mi fontos de nem sürgős – elhalaszthatod;
– mi az, ami sem nem sürgős, sem nem fontos – kihagyhatod.

3  Gondolkozz – Dolgozz párban – Beszéld meg
Mi a véleményed az alábbi idézetről? Írj le egy gondolatot.
Beszéld meg egy társaddal, egyezkedjetek, majd mutassátok be a 
véleményeteket.
Az, ahogyan a szabadidőnket használjuk, elárulja a jellemünket.
                 (Plinius)
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2 Hogyan szervezem a tanulás i 
he lyemet

Fedezd fel!

• A két tanuló közül melyikre 
hasonlítasz? Indokold meg.

• Miért fontos, hogy megszer-
vezd a helyet, ahol dolgozol?

• Vannak más helyek is, ahol 
tanulhatsz? Te hol tanulsz 
eredményesebben?

Gondolkozz!

A hely, ahol tanulunk majdnem olyan fontos, mint az, amit ta-
nulunk. Ha van egy jól kiszellőztetett, szervezett és megvilágított 
helyünk, akkor a tanulás sokkal kellemesebbé válik.

A te szobád a te tanulási helyed. Itt van a te tanulóhelyed, és az 
egyéni tanuláshoz komolyság kell, ezért a telefon, a játékkonzol vagy 
a szórakoztató poszterek nem ezen a helyen kellene, hogy legyenek.
Ha mindenképpen ki akarod díszíteni az a helyet, ahol dolgozol, akkor 
próbáld meg ösztönző poszterekkel vagy olyan öntapadó címkékkel, 
amelyeket a szüleid, a kollégáid neked készítettek. 

Tudd meg!

Reggel sokkal gyorsabban 
si került befejeznem a mértan 
fel adatom. Meghallgattam az 
is ko lai tanácsadó javaslatát: 
ren det tettem az asztalomon 
és a szobámban, kiszellőztet-
tem, és csak utána kezdtem el 
a dolgom. Kivittem a telefo-
nom a konyhába, hogy ne 
vá la szol hassak az üzenetekre. 
Jól jöttek a falra kifüggesztett, 
ed dig tanult képletekből ké-
szült jegyzeteim is.

Cs
on

go
r

Off, megint belegaba-
lyod tam a mértan házi 
fel a dat ba! Vagy tíz percig 
ke res tem a szekrényben 
a példatáram, és amikor 
rá a kad tam elment a ked-
vem. Mégis hozzáfog-
tam... Hon nan tudnám én 
be bi zo  nyí  ta ni ezt a tételt?! 
Mint ha magyarázott volna 
va la mit a tanárnő, de én az 
órán egy lapra írtam és bi-
zonyisten sehol sem talál-
tam meg. És a szobában is 
nagyon meleg volt!

Vi
llő

√ A gyerekek által elmeséltek alapján azonosítsd, hogy melyik szoba kié. 
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AZ ÉN TERVEM

Edészítsd ki a Naplót.
A második lapjára rajzolj 

egy kört. Határold el azt a részt, 
amely a te esetedben a heten-
te ismétlődő tevékenységeké. 
Színezd be, majd készts egy 
színmagyarázatot mellé.

Értékelj!
 1. Milyen kapcsolat van a szabadidő és a tanulóhely megszer-

vezése között?
2. E lecke melyik eleme fog neked segíteni a jövőben?

A tanulóhelyed a tied, az a hely, ahol jobbá szeretnél válni, és tökéle-
tesíted magad. Az a hely, ahol megtanulsz független és önmagad edzője 
lenni.

Üzenet számodra

1   Minél rendezettebb a helyed, annál nagyobb rend van a gondolataid 
között is, és ettől jobban tudsz összpontosítani és hatékonyabban 
tudod felhasználni az időd. Ebből kiindulva készíts egy listát azokkal 
a szabályokkal/gondolatokkal, amelyeket figyelembe fogsz venni, 
amikor a tanulóhelyed berendezed.

2  Dolgozzatok négyes csoportokban.
A hatékonyan tanuláshoz egy tanulónak többletforrásra van szüksége. Készítsetek egy listát azokkal, 
amelyek leginkább kellenek. Rangsoroljátok fontosságuk szerint. Mutassátok be a ti listátokat. 

3  Dolgozzatok párban.
Képzeld el, hogy a képeken látható tevékenységek részei a heti programodnak. Mondd el a kollégádnak, 
hogyan járnál el, hogy legyen időd a tevékenységekre és a tanulásra is.

Alkalmazd!
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3 Aki  tanul  az nyer !

Fedezd fel!
√ Ötletzuhatag – (osztálytevékenység) Osszatok fel egy flipchart ívet 

két oszlopra. Az egyikbe írjatok szavakat/ötleteket, amelyek segítenek 
a sikeres tanulásban, míg a másikba a kudarcban. Beszéljétek meg.

√ Olvasd el figyelmesen, amit a gyerekek mesélnek.  Ezek sikeres 
tanulási helyzetek? Beszéld meg a padtársaddal, majd mondjátok el 
az osztálynak.

Nekem csak kilenceseim és tízeseim vannak. Matematikai olimpikon vagyok. Nem 
mond hatom, hogy lenne kedvenc tantárgyam. Minden órára egyformán tanulok. Elsőnek 
lenni az osztályban számomra annak az igazolása, hogy sikerült.

Van, hogy nem olyan jegyeket kapok, mint szeretném. De mindig lelkiismeretesen 
készülök: elolvasom a leckét a füzetből és a tankönyvből, megtanulom a meghatároz áso-
kat és a tételeket, leírom a házi feladatot. Szeretek pluszban olvasni, és további informá ci-
ó kat keresni. Megpróbálom az élethelyzeteimben használni a tanultakat.

Most egy hónapja eltörtem a lában és kénytelen voltam hiányozni az iskolából vagy há-
rom hetet, úgyhogy egyedül tanultam minden tantárgyból. Az osztálytársaim WhatsApp-
on elküldték az órákon készült jegyzeteiket, amelyeket figyelmesen tanulmányoztam. 
Visszatérésemkor rájöttem, hogy nem maradtam le az anyaggal. Számomra ez egy siker!

Nagyon jó vagyok sportból. Kis korom óta atlétizálok és országos bajnok vagyok a kor-
osz tá lyomban. Van, hogy nemigen értem a matematika- és fizika leckéket, de igyek szem 
annyit tenni, amennyit tudok és nem hagyom magam. Tudom fontos, hogy megpróbáljam.

A legutóbbi történelem ellenőrzőn kis jegyet kaptam, bár meg voltam győződve, hogy 
megtanultam. Anyával együtt gondoltuk ki, hogy hogyan készüljek az ellenőrzőre. Rájöt-
tem, hogy az én tanulásom dátumok és események memorizálásából áll. Azóta kikeresem 
a kulcsszavakat, minden új leckére tanulási jegyzetlapokat készítek, az események között 
logikai kapcsolatokat keresek. Ma meglátszott az eredmény. Tízest kaptam az ellenőrzőre. 
Ez egy siker, nem?

Tudd meg!

Amikor a tanulási sikerekről beszélsz, akkor minden 
eredményed figyelembe kell vedd, úgy a tudományos 
felkészültséged (a felhalmozott ismereteket és ezek alkal-
mazási képességét), mint a szellemi képességeid fejlődését, 
személyiségi jegyek kialakulását, a tanulás iránti érdeklődést 
és motivációt,  az önképzési és fejlődési képességed.

A tanulási kudarc az egyes tanulók lemaradása a ta-
nulásban, akiknek nem sikerül a tantervek elvárásai szerinti 
iskolai teljesítményt  elérni.

Gondolkozz!

• Mi számodra a siker a tanulásban?
• A fenti helyzetek közül melyek taníthat-

nak meg arra, hogy reagálj a kudarcra? 
Mit tanulsz ezekből?

• Milyen iskolában vagy máshol tanult 
dolgok segíthetnek, hogy sikered 
legyen?

Mária

Jani

Ilona
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1   Egészítsd ki a mondatokat:
• Érzem, hogy sikerülni fog akkor, amikor ... .
• Több iskolai sikerem lenne ha ... .
• Amikor tévedek, akkor én ... .

2  Írd le, hogy milyen tanulási hibát vétettél a mút héten, és egy módját 
annak, hogy a jövőben elkerülj egy ilyen helyzetet. 

3  Hármas csoportokban készítsetek egy posztert A tanulási sikeresség 
kellékei címmel. Függesszétek ki a posztereket és nézzétek meg a 
kiállítást.

Értékelj!
 1. Mit tudtál meg a kudarc és a siker közötti kapcsolatról?
2. Mit lenne jó tenned, ha nem éred el a kívánt eredményeket?

A tanulásban való sikeresség ismereteket, kialakult szellemi ké pes sé ge ket, 
az ismeretek alkalmazási készségeit, személyiségi vonásokat tartalmaz, de ré-
szét képezik az iskolán kívüli tevékenységed eredményei is. Ahhoz, hogy ta  nu -
lási sikereid legyenek, bármi előtt arra van szükséged, hogy jól érezd magad.

Tudd meg!

Üzenet számodra

A szakértők bebizonyították, hogy leginkább a kudarcokból lehet tanulni. Nem csak, hogy tanulunk 
a kudarcból, de nehezebben is felejtjük el. Ahhoz, hogy a tanulásban a kudarc hozzásegítsen a sikerhez 
van egy szükséges feltétele: a felelősségvállalás. Ha úgy gondolkodsz, hogy „nem az én hibám”, 
„másvalaki miatt nem sikerült” vagy, „rossz volt az óra”, „pechem volt”, akkor az árt a tanulásnak. 

A tanulási kudarc kezelésének lépései:
1. Beismerés (Azonosítod, hogy hol hibáztál, mi nem ment jól.)
2. Felvállalás (Megtalálod azokat a helyzeteket/cselekedeteket, amelyek neked tulajdoníthatók.)
3. Tanulás (Megválasztod a jövőbeni munkamódszereket/stratégiákat.)
4. Alkalmazás (Gyakorlatba ülteted az új tanulási módszereket.)

A lemaradást a tanulásban az iskolai tevékenységeknek való megfelelés képtelensége, a ta nu-
lás megtagadása vagy az elért eredményhez képest kifejtett nagy erőfeszítés miatti kényelmetlenség 
okozza. Van, hogy az iskolai sikertelenség oka a fáradtság, az egészségi állapot, a családi élet stresszes 
eseményei. Minden ilyen esetben javítható a helyzet, ha hozzáértő személyek: tanárok, iskolai tanácsadó, 
szülők stb. segítségét kéred.

Elfogadni a diákélet szabályait, és az iskolai elvárásoknak való megfelelés igyekezete fontos feltételei 
az iskolai tantervekkel való lépéstartásnak. 

Edészítsd ki a Naplót.
Készíts egy személyes elemzést 

az alábbi vázlat szerint:

AZ ÉN TERVEM

ERŐSSÉGEK
(képességek, kész-

ségek, tanulást segítő 
jártasságok)

LEHETŐSÉGEK
(személyek, és 

hely zetek, amelyek 
se gí te nek a siker 

elérésében)

GYENGESÉGEK
(tanulást akadályozó 

személyes 
jellemzők)

VESZÉLYEK
(személyek, és 

hely zetek, amelyek 
megakadályoznak a 

siker elérésében)

Alkalmazd!

Az álmok útja

FÁJDALOM

SIKER

NEHÉZ MUNKA

TÜRELEM

KITARTÁS
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4 Hatékony tanulás i  módszerek

• Melyek a fontos szempontok, 
amikor megválasztod azt, 
aho gyan egy leckét meg ta-
nulsz?

• Fontos neked, hogy javítsd a 
tanulási technikád? Miért?

• Melyik tantárgyaknál 
szeretnéd a tanulási 
technikát a tanárotokkal 
együtt elsajátítani?

Ahhoz, hogy javulj a tanulásban meg kell találd azokat a módokat 
vagy technikákat, amelyek egyre jobb eredmények eléréséhez segíte-
nek téged.

Ahhoz, hogy tanulj, meg kell értsd a lecke fontos gondolatait és üze-
netét. Ehhez használhatod az aktív olvasást, ami a lényeges gondola-
tok kiemelését feltételezi, a kulcsszavakét, a fontos érvekét.

A megtanulandó információkat rendszerezni kell. Sokkal könnyeb-
ben jegyzed meg az ismereteket, ha az anyag rendezett és egy átgon-
dolt terv szerint, logikus sorba van rakva. A tankönyvekben lévő címek 
és alcímek egyszerűbbé teszik a memorizálás folyamatát. Alcímek 
hiányában magad készíthetsz vázlatot. 

Gondolkozz! Tudd meg!

1. Csoport
Hallok és felejtek. Látok és eszembe jut. Teszek és 
értek.                                                                      Confucius

2. Csoport
Az a legjobb iskola, amelyben elsősorban tanulni tanulsz 
meg.                                                                  Nicolae Iorga

√ Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat és válaszd ki a rád jellemzőket. 
 Készítsetek egy táblázatot/grafikont minden kollégátok választásaival, rögzítve minden mondat vá lasz tá-

sá nak a számát. Indokoljátok meg mindenik javasolt tanulásszervezés előnyeit.

   √   Alakítsatok páros számú diákból álló csoportokat. Minden csapat ketté vá lik, 
így: számoltok 1, 2, majd ismét 1, 2. Az 1-es tanulók alkotják az 1-es csoporotot, a 
többiek a 2-est. Minden csoport három percen keresztül írja a gondolatait egy lapra 
az alábbi idézetekről, majd lapot cseréltek. 3 percen át egészítsétek ki a kollégák 
gondolatait, majd adjátok vissza a lapot. A lapokat a csoport egy tagja mutatja be.

1. Amikor tanulok, csoportosítom a hasonló tan tár gya kat 
(például: matematika, fizika, kémia), mert ugyan a zo kat a 
képességeimet veszik igénybe és könnyebben tanulok.

2. Rövid szüneteket tartok (5–10 perc), amikor egyik tan tárgy-
ról a másikra váltok.

3. Alá szoktam húzni egy szöveg megjegyzendő gondolatait.
4. Amikor tanulok, akkor leírom a fontos gondolatokat, és el-

ké szítem a lecke vázlatát.
5. Amikor befejeztem a tanulást, akkor ellenőrzöm önmagam
6. Minden leckénél elkészítem a kulcsszavak lajstromát.

Fedezd fel!
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A tanulás nem egy olyan folyamat amellyel egy adag ismeretet 
átteszünk egyik helyről egy másikra, hanem egy átalakulási folya-
mat, valamit másvalamivé alakítunk. A hatékony tanulási módszerek 
biztosítják a sikerességed.

AZ ÉN TERVEM

Értékelj!
 1. Milyen módszerek vannak bemutatva a leckében?
2. Mi az előnye ezen módszerek használatának?

Az aláhúzás a legegyszerűbb és elterjedtebb tanulási technika, 
mert nem igényel előkészítést, az egyetlen erőfeszítés a szöveg el-
ol vasása. De sokkal hatékonyabb, ha más módszerekkel használod.

A kulcsszavak megjelölése aláhúzásokkal, dőlt-, nagy- és nyom-
ta tott betűs írással, kiemelésekkel, csillagokkal, bekarikázással stb. 
va ló sítható meg. Amikor újraolvassuk a jegyzeteinket, akkor ezek a 
je lek eszünkbe juttatják, amit fontosnak tartottunk a lecke ta nu lá-
sakor.

Az vázlatok vagy vázlatos jegyzetek grafikusan vázolt módon 
mu tat ják meg, mint egy írott diagramm, a fontosabb, lényeges pontjait és logikai sorrendjét egy témának. 
Ez a két mód biztosítja a lényegesnek a lényegtelentől való elkülönítési képességet, egy lecke tartalmának 
újragondolását. A vázlatok olyan ábrákat, rajzokat, nyilakat jelentenek, amelyek lehetővé teszik a fontos 
gondolatok megértését vagy a közöttük lévő kapcsolatokat.

Az összefoglalás bővített változata a vázlatnak. Nagyon hatékony technikája a tananyag szervezésének 
és ismétlésének. A tartalom egy dolgozat legfontosabb gondolataira korlátozódik, semmiféle sze
mélyes megjegyzéssel. 

Tudd meg!

Üzenet számodra

2   Reklámügynökség. Gondolj egy általad használt tanulási mód -
szer re. Hirdetési ügynök vagy, és el szeretnéd „adni” ezt a mód-
szert. Úgy mutasd be kollégáidnak, hogy meggyőzd őket, hogy 
„vegyék meg” (használják ők is).

1   Tanuld a biológia- vagy a történelem leckét a tankönyvet használva. Olvasd el 
egyszer a szöveget, majd tölts ki egy, az alábbi szerinti felosztott A4-es lapot. 
Tedd a tanulási lapot a portfóliódba.

Egészítsd ki a Naplót.
Képes vagyok címmel állíts össze egy 

személyi lapot, létrehozva az általad használt 
tanulási módszerek leltárát. 

– Kulcsszavak
– Kérdések
– Kapcsolódások előző gondolatokhoz
– Személyes észrevételek

A lecke főbb gondolatai

A lecke összefoglalása
(mondatok, amelyek összefoglalják a lecke gondolati tartalmát)

Alkalmazd!
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5 Hogyan értékelem önmagam

Fedezd fel!

• A szövegelemzés melyik módját 
választottad? 

• Hogy jártál el? Milyen lépéseket 
követtél?

• Találtál ismeretlen szavakat 
a szövegben? Mit tettél, hogy 
megértsd?

• Mi tűnt a legnehezebbnek a szöveg 
megértésében? Mit tettél, hogy 
megértsd ezeket az információkat?

Gondolkozz! Tudd meg!

Hogy a tanulás eredményes legyen, fontos, hogy meg értsd az 
olvasott szavak értelmét, és hogy újrafogalmazd más sza vak-
kal, mint a tankönyvben vagy a füzetben hasz nál tak, ne csak 
memorizáld őket. Értékelve azt, ahogy ez si ke rült neked te ön-
ma gad értékeled. Szintén önmagad ér té ke led, ha kérdéseket 
te szel fel magadnak annak mód járól, ahogy tanultál.

Kérdések, amelyek segítenek neked a tanulás ön ér té ke lé-
sé ben:
• Van-e más módja, egy másik módszer e feladat megol dá sá-

nak?
• Elég jól oldottam meg a feladatot?

Híres beidegződések:
√ Arianna Huffington (a Huffington Post alapítója) minden reggel szakít magának időt az adott napja 

megtervezésére, majd meditál és sportol. Este kiviszi a telefonját a hálószobájából, és olvas.
√ Bill Gates éjszakánként 7 orát alszik, reggelire eszik valami édeset és minden nap egy órán keresztül 

különféle tárgyú dokumentumfilmeket néz. Szintén folyamatosan kapcsolódik az éppen történ tek-
hez, a New York Times-t és a și Wall Street Journal-t olvasva.
Számos ilyen példát találsz, és meglátod, hogy mindennek van néhány közös eleme. Mind a tanulásra 

összpontosít, az öngondoskodásra, alvásra, testgyakorlatokra és a fejlődés önértékelésére. 
Egy beidegződés tulajdonképpen egy jószokás-lánc, amely segít, hogy fejlődj.

√ Olvasd el figyelmesen az alábbi cikket. Megfelelő módszert 
használva készíts egy tartalmi bemutatót: fontosabb gondolatok 
vázlata, kulcsszavak felsorolása, grafikai rendező stb.

A beidegződés, a rutin jó!
Általában menekülünk a beidegződéstől, ahogy csak tudunk. Fé-

lünk a konformizmustól és az unalomtól, és a beidegződések ép pen 
ezzel vannak társítva. De ugyanakkor a legsikereseb emberek a világon 
beidegződéseket alakítanak ki maguknak, amelyek si ke res ség hez se gí-
tik őket. Tulajdonképpen egy beidegződést úgy kel le ne felfogni, mint 
az a valamit, ami biztosítja számunkra a céljaink el é ré sé hez szükséges 
teret és időt, anélkül, hogy lemondanánk a kedv te lé seinkről.

E beidegződés egy sor szokásból áll. A szakértők szerint „annak, 
amit naponta teszünk 40–45%-a egy döntésnek tűnik, miközben egy 
szokás”. Következésképpen, ahelyett, hogy ellenállnánk a beidegződés 
gondolatának, jobb lenne, ha olyan beidegződéseket alakítanánk ki, 
amelyek hasznunkra legyenek

(https://thesmart.ro/2018/05/30/rutina-un-element-important-din-viata-oamenilor-de-succes/)
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• Milyen szempontok szerint fogja értékelni a tanár az eredménye-
imet? Teljesítem azokat?

• Mi kellene legyen a következő lépésem?
• Milyen rám jellemző terméket kellene értékesítsek?

Az önértékelés annak a módnak az értékelése, ahogy tanulsz 
és az elért eredményeidé, mert kifejezik a tanulás iránti belső 
motivációd. Így meg tudod érteni, hogy miként fejlődnek a 
lehetőségeid a megvalósított fejlődésed  és az általad  legyőzött 
akadályok függvényében. Az, hogy jobban ismered magad segít, 
hogy saját tanulási programod legyen és hogy érvényre juttasd 
saját magatartásod és képességeid.

AZ ÉN TERVEM

Egészítsd ki a Naplót.
Nevezd a következő oldalt Ér-

té kelem a tanulástnak.
Írhatsz egy minifogalma zást 

arról, hogy mit jelent szá mod ra a 
tanulás vagy készíthetsz egy fény-
kép össze állítást amelyik kü lön-
féle tanulási helyzetekben mutat 
be téged

Értékelj!
 1. Hogyan segít neked az önértékelés és a kollegiális értékelés?
2. Mit tudsz önértékelni?
3. Miért fontos, hogy ismerd azokat a szempontokat, amelyek sze-

rint értékelni fog téged a tanár?

Tudd meg!

Ha valaki sosem tévedett, az azt jelenti, hogy sohasem próbált semmi 
újat tenni. Fontos, hogy sosem szűnj meg kérdéseket feltenni magadnak.

(Albert Einstein)

Üzenet számodra

1   Hasonlítsd össze a mindennapi beidegződéseid az egyik említett 
személyiségével az olvasott cikkből. Mit tudnál átvenni ezekből a 
szokásokból?

2   Térj vissza a Fedezd fel! rovat feladatának a megoldásához. Töltsd 
ki az alábbi önértékelő lapot, majd tedd a  portfóliódba. Használd a 
lapot modellként más tanulási feladatokhoz.
•  ... tanultam.
• Meglepett az a tény, hogy ... .
• Felfedeztem, hogy ... .
• A ... módszert használtam, mert ... .
• Ennek a feladatnak a megoldása során a következő nehézségekbe ütköztem ... .

3   A kölcsönös, kollegiális értékelés ugyanolyan fontos, mint az önértékelés. Gyakoroljátok párban ezt a 
tanulásértékelési módot.
Használjatok egy mostani leckét. Öt percen belül mindenikőtök tegyen föl 5 kérdést a lecke tartalmáról. 
Ezt követően felváltva tegyetek fel egymásnak egy-egy kérdést és értékeljétek kollégátok válaszát.
A gyakorlat végén közösen határozzátok meg, hogy mi az amin javítani tudtok.

Alkalmazd!
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Fedezd fel!

1. Gondolod, hogy van valami, ami eltéríthet a minél jobb körülmények közötti tanulástól?
2. Minden nap ugyanazon a helyen szoktál tanulni?
3. Rendszerint reggel megtervezed, hogy hogyan töltsd el a napod?
4. Van az asztalodon valami, ami elvonhatja a figyelmed a tanuláslól?
5. Este, lefekvés előtt átismétled azt, amit napközben tanultál? 
6. Amikor ellenőrzőkre tanulsz, akkor mindent igyekszel megjegyez-

ni, akár a kevésbé fontos részeleteket is?
7. Amikor tanulsz, akkor igyekszel mindent adott idő alatt elvégezni? 
8. Megszoktad-e időközönként nézni, hogy hol vannak gondjaid? 

√ Szakértő szinten tanulsz, ha Igennel válaszoltál a 2., 3., 5., 7., 8., és 
Nemmel az 1., 4., 6. kérdésekre.

√ Ahhoz, hogy tökéletesíteni tudd a tanulási módszered, jó, hogy értékeld azt 
a színvonalat, amelyen most vagy. Ehhez használd az alábbi kérdéssort. A 
lehető legőszintébben válaszolj Igennel vagy Nemmel ezekre a kérdésekre:

6 Szakértővé válhatok a tanulásban

Gondolkozz! Tudd meg!

A te mentalitásodnak különleges hatása van az eredményességedre és 
a motivációdra, úgy a mindennapi életben, mint az iskolai tevékenységeid 
tekintetében. 

Azt mondjuk, hogy egy személynek növekedési mentalitása 
van, ha elhiszi, hogy fejlődhet és értékeli a teljesítménye javításáért 
kifejtett erőfeszítéseit. A másik véglet a fix mentalitás, akik azt hiszik, 
hogy az intelligencia, a tehetség és az eredményesség adottak, és nem 
fejleszthetőek. A tanulmányok azt mutatják, hogy a növekedési mentalitású 
személyek sokkal jobban boldogulnak nehéz helyzetekben, és sokkal 
kitartóbbak ha kihívásokba ütköznek. Fontos, hogy elhidd: erőfeszítéssel 
és gyakorlással javíthatod a képességeid és az eredményességed. 

Ha tudatosan végiggondolod és ellenőrzöd a saját tanulásod, ak kor 
jelentősen javítod sikerességi esélyeid. A leghasznosabb tanulás el len őr-
zé si stratégiák a tervezés, a követés /megfigyelés/ és az értékelés.

A tanulás tervezése azt jelenti, hogy kérdéseket tegyél fel önmagadnak 
arról, amit tenned kell, és a saját lehetőségeidről, hogy elvégezd a dolgod. 

A tanulás követése, megfigyelése azt feltételezi, hogy követed a 
munkád fejlődését. Hasznos, hogy kapcsold össze az új és a korábbi 
ismereteidet a saját életeddel,  jöjj rá, hogy hol tévedsz,  és változtasd meg 
a stratégiáid, ha az addigiak nem bizonyultak eredményesnek. 

A tanulás értékelése az általad elért eredmények értékelését jelenti.

• Ha minősítened kellene a 
tanulási stílusod, akkor az 
hányas lenne?

• Milyen szempontokat 
vet tél figyelembe, amikor 
értékelted magad?

• Gondolod, hogy a tanulási 
eredményességet be fo lyá-
sol ja a véleményed a saját 
tanulási képességeidről? 
Indokold. 

• Gondolod, hogy fej leszt he-
ted a tanulási kész sé ged?

• Szerinted mit jelent az, 
hogy szakértő legyél a 
tanulásban?
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1   Olvassátok el az alábbi cikket, majd osszátok meg a kollégáitokkal, amit 
erről a kérdésről tudtok. Hol találhatnátok még információkat erről a 
dologról?

„Bár a sci-fi világába tartozónak tűnik, a mesterséges intelligen-
cia egy olyan fogalom, amely már az ókorban megjelent. Például a 
görög mitológiában Hefaisztosz isten mechanikai alkotásaiban. A zsidó 
folklórban a gólemek varázsigék segítségével, agyagból készült emberi 
alakok* (lásd lent a csillag alatti magyarázatot). Frankenstein doktor 
szörnye, a Mary Shelley történet főszereplője is utal az ember által létre-
hozott mesterséges intelligenciára.

A mesterséges intelligencia története – az emberhez hasonló módon 
gondolkodó technológia, ahogy azt napjainkban felfogjuk –, azonban 
az előző évszázad közepén kezdődik. A számítógép felfedezésével,  
a ’40-es években egyre jobban körvonalazódott egy mesterséges, 
„elektronikus ész” megépítésének a gondolata.

A mesterséges intelligencia alapjainak kutatását, kutatási területként, 
1956. nyarán rakták le az amerikai Dartmouth egyetem egyik work-
shopján, tanácskozásán. Akkor, majdnem hat héten keresztül, fektették 
le az IT kutatás vezérelveit a következő évtizedekre.”

2   Dolgozzatok párban. Kiindulópontként használjátok a fenti cikket, és  
a hat lépés módszerével – egy információkereső stratégia, a tanulás 
logikájának egyik eleme –, készítsétek elő egy dolgozat megírását.

Egészítsd ki a Naplót.
Használd az Üzenet számodra 

rovat értékelési vázlatát, hogy ele-
mezz egy tanulási kudarcot.

Értékelj!
 1. Mit értünk növekedési mentalitáson?
2. Mit tanultál ebből a tevékenységből?

Használd minél sűrűbben ezt a vázlatot: Amikor (leéírom a helyzetet) 
tévedtem, mert (…) és úgy érzem (…), de a jövőben tudok javítani (…) és 
eljárhatok így (…), hogy elérjek különféle eredményeket. 

Amikor azt hiszed, hogy tanulhatsz, akkor tényleg tudsz is!

AZ ÉN TERVEM

Üzenet számodra

Lépés Mit kell tennem

1. A feladat meghatározása Meghatározom a tulajdonképpeni feladatot és a szükséges információk típusát.

2. Az adatok azonosítása Összeállítom a legmegfelelőbb adatok listáját

3. Az adatok lehívása Azonosítom a lényeges információkat, amelyek szükségesek az azonosított adatokból.

4. Az információ felhasználása Eldöntöm a dolgozat tervezetét, kiválasztom a fontos gondolatokat, összeállítom az információkat, 
megemlítem az adatokat.

5. Szintézis Véglegesítem a dolgozatot.

6. Értékelés Ellenőrzöm, amit elvégeztem, megszervezem a bemutatót. Min tudnák javítani a jövőben?

*   antropomorf (mn.) – emberi alakú vagy 
kinézetű.

Alkalmazd!
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 Olvassátok újra ezen egység Tudd meg rovatának információit. Készítsetek a táblára egy, az alábbihoz 
hasonló vázlatot.

Ismétlés

2   Figyelembe véve az alábbi javaslatokat, készítsetek egy általatok választott tervet az osztálynak. A 
döntést az osztályban lefolytatott beszélgetés után hozzátok meg.

A. A tanulás lánca Hosszában osszatok fel 8 egyenlő részre egy A4-es lapot, és vágjátok ki az így 
kapott 8 csíkot. Minden tanulónak két csíkra van szüksége. Először egyénileg dolgozzatok. Minden 
papírdarabra írjatok egy-egy személyes stratégiát a tanulási siker elérése érdekében. Utána illesszétek 
össze a csíkokat egy tanulási láncba. Mielőtt odaragasztanátok, olvassátok el a kollégáitoknak, amit 
írtatok. Végül beszéljétek meg a stratégiáitok hasonlóságait és eltéréseit. Függesszétek ki az osztályban 
a sikeres tanulás láncát.

Például: A tantárgyak jellegzetességétől függően, eltérő tanulási módokat választok.

• Fogalmazzatok meg minél több mondatot, amelyekben társítsátok a tanulás szót a körülötte 
lévőkkel.

 Például: A sikeres tanulás egyik fontos tényezője  az idő felhasználásának a módja.

tervezés
idő

tér

sikerszemléletmód
mentalitás

kudarc
módszerek

önértékelés

Tanulás
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B. Az idő és a tanulási hely Dolgozzatok 3–4-es tanulócsoportokban. Képzeljétek 
el, hogy a tanulási Idő és Hely két szereplő. Gondoljátok el, hogy hogyan nézne 
ki, hogy lenne felöltözve, mit mondana, mit tenne stb. Ábrázoljátok rajzokkal 
a két szereplőt, figyelembe véve ezek szerepét a tanulásban. Használjatok két 
A3-as lapot, hogy minél több részletet bemutathassatok. Egészítsétek ki a 
rajzokat olyan üzenetekkel, amelyeket ez a két szereplő küldene a diákoknak, 
hogy a tanulásuk hatékony legyen.
Például: Idő: Nem vagyok megfordítható az utamon, vigyázzatok, el ne veszítsetek!

• Függesszétek ki a rajzokat az osztályban, és nézzétek meg a Kiállítást. Beszéljétek 
meg az észrevételeket.

C. A mások hibáiból tanulni Ezt a tevékenységet a családtagokkal, a barátokkal folytatott be szél ge-
té sekkel készítsétek elő, amiből minél több példát és helyzetet ismerjetek meg, amelyekben sze rin-
tük ők hibákat követtek el nevelkedésük során, és hogyan alakították át azokat az élet leckéivé.

Például: Nem sokat foglalkoztam a fizikával, és nem jutottam be arra az egyetemre, ahova szerettem 
volna, mert nagy általánost kértek. Megtanultam, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítsak azoknak a 
fontosabb dolgoknak, amit a jövőben szeretnék elérni.

• Dolgozzatok 3–4-es csoportokban. A csoportban beszélgessetek arról, amit megtudtatok, valamint 
a személyes tapasztalataitokról. Válasszatok három, szerintetek mérvadó példát, és írjátok azokat 
két oszlopba, egy flipchart-lapra: helyzet, mit kell tanulni. Mutassátok be társaitoknak, amit írtatok.  
Beszéljétek meg az osztályban, hogy hasznos-e a mások hibáiból tanulni.
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D. Szemlélet képek Dolgozzatok 5–6-os csoportokban. Egy flipchart lapra és színes filctollakra van 
szükségetek. Húzzátok meg a lapon a kép keretét és helyezkedjetek el köréje. Öt percen keresztül 
mindenki a növekedési mentalitású személyek minél több jellemzőjét írja rá a keretre, maga előtt.

Például: bízik benne, hogy fejlődhet, erőfeszítést tesz, hogy javítsa az eredményeit.

• Az idő letelte után olvassátok el a csoportban a leírtakat, azonosítsátok a hasolóságokat és az el té-
ré se ket. Beszélgessetek a tanulási mentalitásotokról. Milyen mértékben illenek rátok a leírt jellegze-
tességek?

• Utána, a keretre írt jellegzetességekből kiindulva, rajzoljatok a keret belsejébe egy jelet a növekedési 
mentalitásnak. Mutassátok be a képeteket a kollégáitoknak és magyarázzátok meg a jelet. Készítsetek 
egy kiállítást az összes képpel.
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Gyűjts össze 10 szerencsés lóherét. Egy már van, mert a harmadik egység végére értél!
Oldd meg a füzetedben, és értékeld az ismereteidet.

2   Azonosíts egy dolgot az alábbi képeken bemutatott minden helyzetre, ami abban segít téged, hogy 
jó eredményeket érj el a tanulásban.

 (   – 2 szirom – 1 dolog) 

Értékelés

1   A felsorolt tulajdonságokból csak azokat írd le, amelyek segítenek neked a sikeres tanulásban. 
 (  – 1 tulajdonság) 

Például: lelkesedés

Például: Együtt dolgozva apával a konyhában megtanulom, hogy tiszteletben tartsak utasításokat/
receptet.
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4   A testvéred/Egy barátod folyton időválságba kerül. Írj négy tanácsot neki, amelyek segítsék őt az 
idejének a jobb megtervezésében.

 (  – egy tanács) 

Például: Határozd meg, hogy mi a fontos és sürgős.

5   Siker a tanulásban címmel szerkessz egy 6–7 soros szöveget, amelyben rögzítsd: 
 (  – egy dolog) 

a) mit értesz tanulási sikeren;
b) kudarc esetén hogyan jársz el;
c) mi az, ami tanulásra ösztönöz/motivál;
d) hogyan tudod javítani a tanulási módodat.

3   Azonosítsd a jó választ.
 (  – egy válasz) 

• Az idő megszervezése és tervezése segít:
a) igazolnod, hogy felnőtt gondolkodású vagy;
b) hogy jobb tanulmányi eredményeket érj el;
c) hogy meghatározd a tanulási célkitűzéseid.

• Az önértékelés szerepe:
a) hogy saját tanulási programod legyen;
b) hogy megértsd, hogyan fejlődnek a képességeid az eredményeid függvényében;
c) hogy értékesüljenek a saját szokásaid és képességeid.

• A tanulás követése/megfigyelése feltételezi, hogy:
a) kövesd a munkád fejlődését; 
b) kérdezd önmagadtól, mit kell tenned;
c) értékeld az elért eredményeket.

• A növekedési mentalitás a tanulásban feltételezi, hogy:
a) jöjj rá, hol hibázol és változtasd meg a stratégiákat;
b) hogy tanulj tanulásellenőrzési stratégiákat;
c) hidd el, hogy tudod fejleszteni a képességeid.

Összegyűjtöttem ..................................................................................... .
Legjobban ................................................................... -ból boldogultam.
Még maradt dolgom a ............................................................................... .
Nekem a legnehezebb volt, hogy ......................................................... .
Az a célom, hogy ......................................................................................... .

Értékelj!
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 1. Személyes célok, fiúknak és lányoknak
2. Családi választások – az én választásaim
3. A törekvéseim – óhaj és megvalósítás között
4. Látogatás a foglalkozások világába
5. A “foglalkozások” könyvtára
6. Az én utam a KARRIER állomás felé

A karr ier  menedzsment jeIV.
Egység

Sajátos kompetenciák: 4.1; 4.2.

Tartalmak: 

√  A képzésre, karrierre, életvitelre 
vonatkozó személyes célok. A nem 
szerepe a képzésben és a karrierben

√  Személyes törekvések, egy fog lal-
kozás elvárásai és az annak gya kor-
lá sához szükséges képzési szint

√  Karrierlehetőségek: a rólam szóló 
információk (személyes jellemzők, 
képességek, érdeklődés, munkához 
kötődő értékek), és a képzési szint, 
valamint a karrier választása közötti 
kapcsolat

T Ö R E K V É S E K

KARRIER
Hozzájárulás Felelősség

Kitartás Ismeretek
Potenciál

Etikus Fejlődés
Gyakorlás

Tapasztalat

Képesség
Képzés

Menedzsment

Eredmény
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1
Személyes  cé lok, 

f iúknak és  lányoknak

• Egy tevékenység 
folytatásához 
mi olyat kellene 
tudnom, ami 
hasznomra 
lenne személyes 
céljaim meg ha-
tá ro zá sa kor? 

• A fiúk vagy 
lá nyok élet-
ta pasz ta la ta 
befolyásolják-e 
a szakma- és 
pálya válasz-
tásukat? Ha 
igen, akkor 
hogyan?

• Mit szeretek 
csinálni?

Fontos a tanulási célok meghatározása, mivel téged motiváló dolgokra, le-
hetőségek és megoldások keresésére ösztönöz, kitartásod és saját viselkedésed 
ellenőrzésére nevel. Amikor az emberek eldöntik, hogy milyen szintű oktatási 
intézményt, iskolát szeretnének elvégezni vagy milyen szakmát művelnének, 
akkor arra törekszenek, hogy azok megfeleljenek saját érdeklődésének.

Az érdeklődés egy személy általi bizonyos ismeretek vagy tevékenységek 
választását jelentik; ez nemtől –  fiú-e vagy lány – függetlenül különösen fontos 
egy egyén számára a karrier választásakor, mert a kitűzött cél érdekében mo-
zgósítják a személyes erőfeszítést.

A nemi hovatartozás egy sor várakozást határoz meg, amelyek meghatá-
roz zák, hogy a nők vagy a férfiak hogyan gondolkozzanak, cselekedjenek és 
érezzenek. Ez a fiúkra és lányokra jellemző öltözködéssel, sajátos tulajdonságok 
tulajdonításával és elvárásával, olykor a szakmaválasztás befolyásolásával válik 
nyilvánvalóvá.

John Holland amerikai pszichológus arra a következtetésre jutott, hogy 
az emberek a maguk konkrét létével, ahogy gondolkodnak, cselekednek és 
éreznek, eltérő érdeklődést nyilvánítanak a szakmájukat illetően: egyesek más 
emberekkel, mások gépekkel és műszerekkel, mások pedig a természetben, 
növényekkel és állatokkal stb. szeretnek dolgozni. Így J. Holland a tárgyak, 
adatok, gondolatok vagy emberekhez való viszonyulás alapján hat: realista, 
kutató, művész, szociális, vállalkozó és szokásos érdeklődéstípust azonosított.

Eliza Leonida Zamfirescu (1887–1973), mérnök 
és felfedező, az első mérnöknő volt a világon.

A középiskola befejezése után beiratkozott a Bukaresti Utak és Hidak 
Iskolába, de visszautasították, mert csak férfiak voltak ilyen az egyetemen. De ettől nem mondott le az 
álmáról. Így 1909-ben beiratkozott a Berlini Királyi Műszaki Akadámiára, és ő lett ennek az egyetemnek 
az első hallgatónője.

De ott is nehezen fogadták be. Az egyetem rektora figyelmeztette, hogy „nehogy okot adjon az elége-
detlenségre, mert ő egy különleges eset”. Az egyetem rektora nagyon nehezen fogadta el a beiratkozási 
kérvényét, és az alapvető női hivatással érvelt, ami akkoriban a templom, a gyerekek és a konyha voltak.A 
tanulmányai alatt és a laboratóriumokban a tanárok kerülték, és eltekintettek a jelenlététől. 

Türelemmel, kitartással és bátorsággal az ellenségességet és a gúnyolódó tekinteteket általános 
csodálkozássá alakította. A végzős oklevél átvételekor a „legszorgalmasabb a szorgalmasok között” cí-
met kapta!

Bár mérnöki állást ajánlottak neki egy híres németországi vállalatnál, Elisa visszatért hazájába, ahogy 
sok külföldön tanuló román fiatal is tette. Nagy nehezen kapott egy mérnöki állást a Bukaresti Geológiai 
Intézet laboratóriumában, mivel ezt a férfiak kizárólagos területének tartották. 

Románia ásványkincsei gazdagságának tanulmányozásához nyújtott hozzájárulásáért kitüntető 
helyet biztosít számára  a nemzeti-, európai- és világtudomány nagy alakjai között.

Fedezd fel!

Gondolkozz! Tudd meg!
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1   Készítsd el egy lapra az alábbi táblázatot. Fogalmazz meg három rövid távú (2–3 
hónapos) célt és írd azokat a lapra, a táblázatban lévő példa szerint.

Alkalmazd!

Rövid távú céljaim Tevékenységek, 
amelyeket elvégzek

Lehetséges akadályok, amelyekbe 
ütközhetek / Megoldások

Saját lehetőségek /
Szükséges adottságok

Megoldjak napi öt matematika példát Feladatok megoldása Túl sok időt fordítok a kedvtelésemre Kitartás

Ezen modell alapján fogalmazz meg három hosszú távú (több, mint egy év) célt, és írd a lapra.
A padtársaddal beszélgess  a hosszú távú célok meghatározásának jelentőségéről. Tedd a lapot a 
portfóliódba.
Jegyezd meg: A célt Saját Mérhető Adottságaid Révén Tüntesd fel!

2  Tanulmányozd figyelmesen minden érdeklődéstípus jellemzőit. Oldd meg a kapott feladatokat.

Típus JELLEMZŐK
Érdekek Kérdés Használt igék Lehetséges szakmák

Realista • Használjam a testi erőm. • Tudjam pontosan, amit tettem.
• Hogy látni akarom a munkám eredményeit.
• Hogy dolgozzak a szabadban.

Hogy 
csináluk?

megvalósítani, 
meg fo gal maz ni,
ten ni, be fe jez ni, 
ha lad ni.

•  mérnök, autószerelő, erdész, fogtechnikus, 
villanyszerelő, vízvezetés-szerelő, repülőgép 
pilóta stb.

Kutató • Hogy magam szervezzem a tevékenységem.
• Hogy találjak új módokat, amelyekkel elvégezhetem a munkám.
• Hogy adjanak új és bonyolult munkákat.

Hogyan? gondolkodni, ér te-
ni, elő re je lez ni,
feltalálni.

•  közgazdász, orvos, csillagász, �zikus, vegyész, 
pszichiáter, kutató, gyögyszerész, PC-kezelő, ge-
ológus, fogász, sebész, statisztikus, biologus stb.

Művész • Hogy szervezzem a munkám, ahogy szeretném.
• Hogy szabadon kifejtsem a gondolataim.
• Hogy új gondolatokat, programokat vagy rendszereket alkossak.
• Hogy adjanak új és bonyolult feladatokat.

Miért ne? álmodni,
elképzelni,
alkotni,
kételkedni.

•  táncos, �lozófus, zene / képzőművész tanár, 
rendező, színész, újságíró, riporter, zenész, 
formatervező, fotómodell, író, műépítész.

Szociális • Hogy közvetlenül segítsek másokat.
• Hogy új embereket ismerjek meg.
• Hogy csapatban dolgozzak.
• Hogy lehetőségem legyen önfejlesztésre. 

Miért? beszélni,
segíteni, 
meggyőzni, 
átadni.

•  pszichológus, iskolai tanácsadó, szociális segítő, 
tanár, szociológus, egészségügyi asszisztens, 
könyvtáros.

Vállalkozó • Hogy gyorsan haladjak a ranglétrán. • Hogy dolgokat vagy 
szolgáltatásokat áruljak. • Hogy magas életszínvonalam le gyen.  
• Hogy befolyásoljak másokat; hogy tiszteljenek a többiek.

Miért ne 
most?

akarni, tenni,
nyerni, 
meggyőzni.

• pénzügyi elemző, kereskedelmi ügynök, biztosí-
tási ügynök, bankár, ügyvéd, ügyész, menedzser, 
jogász, bíró.

Szokásos • Világos szabályokat tartsak be. • Nagyon �gyeljek a 
részletekre. • Legyen biztos munkahelyem. • Legyenek 
egyértelmű munkafeladataim. • Legyen rögzített munkaidőm. 

Milyen 
céllal?

tenni, csatlakozni,
szervezni,
alkalmazni.

•  könyvelő, titkár, gépíró, közalkalmazott, pénzügyi 
szakértő, postás, ügyfél-fogadó, eladó, pincér.

AZ ÉN TERVEM

Készítsd el a Mit szeretnék 
magamnak című Edzésnaplód. 
Alkoss megfelelő borítót. Az 
első oldalra írj/rajzolj néhány 
jelet, gondolatot az óhajtott 
tevékenységről: rövid- vagy 
hosszú távú célokat, a te-
vékenység végzésének gyako-
riságát, motivációt, akadályo-
kat, megoldásokat. 

Értékelj!
 1. Miért fontos, hogy egy adott foglalkozásért meghatározd az ér-

dekeid szerint követendő jövőbeni képzési céljaid? 
2. Hogyan befolyásolja az érdeklődést egy bizonyos tevékenység 

választása és művelése? 
3. Mi újat tudtál meg a nemi hovatartozásról? 

Minél nagyobb az átfedés a célok és érdekek között, annál nagyobb az esély arra, 
hogy motivált és a végzett tevékenységeddel elégedett legyél és, hogy a tényleges 
képességeid szerinti eredményeket érj el!

Üzenet számodra

• Leginkább a ... érdeklődéstípusban ismerem föl magam .
•  A „Gyakran használt igék”, közül a ... ige jellemzi legjobban az én ... szakmámat.
•  Úgy gondolom, hogy vannak bizonyos típusú, csak fiúknak való szakmák? Vagy csak lányoknak? Indokoljátok a 

választásaitokat és beszéljétek meg közösen a kollégáitokkal.
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2 A család választásai  – az én választásaim

Tölts ki minden ablakot a nagyszüleid és szüleid által kijárt iskolákról 
vagy szakmájukról, arról az iskoláról, ahova szeretnél menni, és arról a 
szakmáról, amire vágysz

Fedezd fel!

Gondolkozz! Tudd meg!

• Milyen hasonlóságok és 
eltérések figyelhetők meg 
a három generáció mentén: 
nagyszülők, szülők, és te, a 
kijárt iskolák és a választott 
szakmák vonatkozásában?

• Mit tudtok mondani a 
generációk közötti hatás 
meglétéről / hiányáról, a 
kijárt iskolák és a választott 
szakmák vonatkozásában?

• Megfigyelhetők nemtől 
függő, generációról 
generációra átadott 
szakmák, csak apáról fiúra 
vagy anyáról lányra?

A család erős hatást fejt ki a gyermekek iskolázására, valamint szakma- 
és foglalkozás-választására. Ez a hatás a szülőktől a gyermekeknek történő  
modellek (a családi szakmai tapasztalat), hitek, vágyak, értékek vagy élet-
vitel, iskolázottság, szakma és karrier átadásában nyilvánul meg. 

A szakmai karrier annak képességét jelenti, hogy egy tevékenységi te-
rületen hasznosítsuk az is ko-
lá ban szerzett ismerete in ket, 
személyes érdeklődésein ket 
és motivációnkat, a csa  lád 
nyújtotta modellt és a kö zös-
ség viszo nyu lá sát az egyén-
hez, nemtől füg get le nül.

Egy karrier választása 
az egyén választásainak ösz-
szes sége, amikor a vágyaival, 
érdeklődésével és személyes 
ér té ke i vel összhangban lé vő  
életmódot szeretne ön ma-
gá nak. 

KARRIER

NAGYAPA NAGYANYA NAGYAPA NAGYANYA

APA ANYA

ÉN

START
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AZ ÉN TERVEM

Egészítsd ki a Naplót.
Készíts egy interjút egy családtagoddal. Kér-

dezd őt az alábbiakról: 
a)  Mit szeretett csinálni a te korodban? Az 

óhajtott tevékenységeket megfele lő ek-
nek tartották?

b) Milyen iskolába szeretett volna menni? 
Milyen iskolába járt?
c) Mi volt az ő válasza a „Mi le szel, ha nagy 
leszel?” kérdésre?  Most milyen a szakmát 
művel?
d)  Mi határozta meg a szakmaválasztását?
e) Mit gondol, mi lenne a neked legmeg fe le-
lőbb  foglalkozás? Mért ezt javasolja?

Értékelj!
 1. Mit tudtál meg a családnak a személyes célok, az iskolázás, a 

karrier és az életmód megválasztásában játszott szerepéről?
2. Mit tudtál meg arról, hogy mit tehetnél te azért, hogy magad 

válaszd meg az iskolázásod, a karriered és az életmódod?

1  Alkossatok 5–6 fős csoportokat úgy, hogy négy csapata legyen az osztálynak. Négy 
cédulára vannak írva azok a szerepek, amelyeket ebben a gyakorlatban kaptok: 
gyerek, szülő, tanár vagy barát. Minden csapat kihúz egy cédulát. Végezzétek el az 
alábbiakat:

a) Rajzoljátok rá egy flipchart lapra az alábbi ábrát. b) Elemezzétek A család szerepe az iskolázáshoz, karrier-
hez és életmódhoz kapcsolódó személyes célok meghatározásakor témát és egészítsétek ki a pontozott részt 
a csoportotokban lévő szerepetek szemszögéből. c) Mutassátok be az osztálynak a csapatban kidolgozott 
válaszaitokat. d) Írjátok rá a flipchart lapotokra a többi csapat válaszait is. 

• Most mi a te véleményed a család szerepéről a te személyes céljaid meghatározásában az iskolázásod, karriered 
és életmódod tekintetében?

Alkalmazd!

A szülők, a tanárok, a barátok nagyon fontos támogatóid lehetnek  
az általad óhajtott céljaid meghatározásakor: az iskola-, a karrier- és az 
életmódválasztáskor.

Üzenet számodra

Kijelentés Egyetértés (E) Egyet nem értés (N)

Vannak csak nőknek vagy csak fér�aknak való szakmák/foglalkozások.

Senki nem határozatlan, engem kivül.

A szülők vagy a barátok jobban tudják, mint én, hogy mit kellene tennem.

A szakmám kell biztosítsa számomra az óhajtott életmódot. 

Minden embernek sikeres karrierje kell legyen, akkor is ha ezért őket nem érdeklő dolgokkal kell foglalkozzanak.

A család szerepe az iskolázáshoz, karrierhez és életmódhoz kapcsolódó személyes célok meghatározásakor

A barátok csapata
Az iskolázás … jelent .
A szakma, a karrier … jelent.
Az egészséges/egészségtelen életmód … jelent.

A gyerekek csapata
Az iskolázás … jelent .
A szakma, a karrier … jelent.
Az egészséges/egészségtelen életmód … jelent.

A tanárok csapata
Az iskolázás … jelent .
A szakma, a karrier … jelent.
Az egészséges/egészségtelen életmód … jelent.

A szülők csapata
Az iskolázás … jelent .
A szakma, a karrier … jelent.
Az egészséges/egészségtelen életmód … jelent.

Părerea mea … .

2   Írj egy lapra egy E betűt, ha egyetértesz vagy egy N-t ha nem értesz egyet az alábbi kijelentésekkel.

• Indokold a választásaid és hasonlítsd azokat össze a kollégáidéval.
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3 Az én törekvéseim – vágy és megvalós ítás között

Fedezd fel!

• Az itt olvasható 
információk milyen 
mértékben elégségesek 
ahhoz, hogy tudhassuk, 
melyek a jövő 
szakmáinak elvárásai? 

• Hát ahhoz, hogy 
me lyek az ezekhez 
a szakmákhoz szük-
sé ges ismeretek és 
képességek? Meg fe le-
lők nek tekinthetőek-e 
ezek csak lányoknak, 
vagy csak fiúknak?

• Mi kellene, hogy 
tudjak/bírjak/tegyek, 
hogy kielígíthessem 
érdeklődésem és 
vágyaim, meg va ló-
sít has sam céljaim és 
törekvéseim egy adott 
foglakozást illetően? 

Gondolkozz!

A Dell Technologies egy friss tanulmánya megállapította, hogy a 2030-ban 
létező foglalkozások 85%-át még nem fedezték föl! Ezek a már megjelent, 
és bennünket körülveő technologizált világnak a hatásai, és kü lön fé le 

tudományos felfedezésekkel és gazdasági stratégiákkal kápráztatnak el már napjainkban is. Romániában 
már érzékelhetőek a közeljövő jelei, a csúcsiparágakban – mint az információ-technológia (TI), de a 
hagyományos ágazatokban is, mint a mezőgazdaság. A jövőben a munkahely kínálatok közvetlenül 
fognak kötődni a napjaink világát megváltoztató törekvésekhez. 

A „Crimson Education” szervezet egyik friss jelentése segít jobban megvilágítani a jövőnket! Az 
ezekhez a jövőbeni foglalkozásokhoz szükséges képességek többsége  nem teljesen újak. Például a 
kommunikációhoz kötődő képességek, mint a kreativitás vagy a műszaki képességek. Még a legjövősebb 
témákhoz, mint – robotika, virtuális vilás vagy a kirándulás az űrbe – szükséges szakképzés is több, már 
létező képességet vesz igénybe.

Ma, 2035 április elsején a Próbáld ki te is on-line napilap a következő hirdetéseket közli:  
√ Alternatív szerkezeti- és üzemanyagokat használó járműgyár tervezőket és kivitelezőket vesz fel 

egy kizárólag környezetkímélő, ökologikus repülő jármű létrehozása érdekében.
√  Kommunikációs cég szociális munkásokat alkalmaz, hogy közösségi hálózatokon keresztül 

nyújtson tanácsadó szolgáltatást kirekesztett személyeknek.
√ Szakértőt alkalmazunk időjárás-változást szabályozó üzletágban. Úgy ítéljük meg, hogy az 

időjárás változához való alkalmazkodás fontosabb, mint megpróbálni megállítani ezeket a változásokat.

SZÁMÍTÁS-
TECHNIKA

INTERNET

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

HIRDETÉS

50 ÉV 
MÚLVA

50 ÉV 
MÚLVA

25 ÉV 
MÚLVA

25 ÉS 
MÚLVA

MOST

MOST

ÜZLETI
TEVÉKENYSÉG

ORVOSTUDOMÁNY

EGÉSZSÉG

SZÓRAKOZÁS OKTATÁS
IDŐSEK  

GONDOZÁSA

A JÖVŐ SZAKMÁINAK 
TÉRKÉPE

ROBOTIKA TÉR

Bányászat az 
aszteroidákban

Számítástechnika 
fejlesztő

Világűr klinikus

Exobiológus

Űrturizmus
pilóta

IT-biztonság 
szakértő

Személyi brend-
menedzser

Digitális arculat-
szakértő

Személyi fitnesz 
edző

Életmód tanácsadó 
/ life coachDietetikus/

Táplálkozás-szakértő

Digitális 
marketing

Adatvédelmi 
szakértő

Orvosbiológiai 
mérnök

Sejtgenetikus

Genetikai 
tanácsadó

Virtuális tanár
Izomterapeuta

Polgári 
drónfelügyelő

Alternatív energia 
kutató

Fenntarthatósági 
szakértő

Palagáz-
mérnök Arculat-

szakértő

Avatar 
fejlesztő

Hivatásos 
játékos

Virtuális 
építészet

Adatközpont
technikus

TUDOMÁNY ENERGIA ÉS KÖRNYEZET

(„A jövő szakmáinak térképe”, Kenti Tudományegyetem, Nagy-Britannia)
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Tudd meg!

A személyes vágyak egy folyamat részét képezik, amely óhajoknak és időközbeni választásoknak kö vet kez-
tében valósulnak meg. Fokozatosan, az életünk növekedési, fejlődési és tanulási szakaszainak során öltenek 
testet. Ugyanakkor fontos összetevő az adottságok, képességek, készségek különféle tevékenységek és munkák 
során történő, nemtől független gyakorlása és fejlesztése. 

A különféle tevékenységek és élethelyzetek sikereinek és 
sikertelenségeinek elemzéséből kiindulva lehet azonosítani 
azokat az erős és gyenge pontokat, amelyek bizalmi vagy bizal-
matlansági  viszonyulást alakítanak ki a saját erőnkben, önbizal-
munk erősödésében vagy csökkenésében. A munkához kötődő 
saját szükségleteink, érdekeink, választásaink önértékelésének  
meghatározó hatása lehet a személyes vágyaink kialakításában.

Egy foglalkozás gyakorlása feltételezi a vágyak, személyi 
vonások, a tevékenység igényei (feladatok és felelősségek, 
szerszámok és munkaeszközök, munkaidő beosztása, a cse-
lekvés helye) és az iskolázási szint közötti megfelelést.

AZ ÉN TERVEM

Húzz egy vízszintes vonalat, 
majd képekkel, rajzokkal és sza-
vakkal jelezd a fontos eseményeket, 
tapasztalatokat és eseményeket, 
korábbi és mostani, sőt jövőbeli 
életedből, amelyek meghatározzák 
a foglalkozásod választását.

Értékelj!
 1. Mit tudtam meg a választott leendő foglalkozásom jellemzői 

kiderítésének fontosságáról? Csak lányokra jellemzőknek te-
kinthetőek? Vagy csak fiúkra?

2. Mit tudok arról, ahogyan a vágyaim, egy foglalkozás igényei, 
és a szükséges iskolázási színvonal befolyásolhatják az általam 
választott foglalkozást?

Egy foglalkozás művelésére vonatkozó személyes vágyak valóra válthatók!
Érvényesítsd a képességeid, adottságaid, készségeid, igényeid, értékeid, határozd 

meg személyes céljaid, és törekedj azok elérésére!

Üzenet számodra

Alkalmazd!

1   Másold le egy lapra a mellékelt ábrát és írd rá a válaszaid. A 
középső körbe írj egy számodra mérvadó üzenetet. Beszéld 
meg a padtársaddal, hogy mit tudtál meg önmagadról és a 
vágyaidról. Tedd a lapot a portfóliódba.

2   Másold a füzetedbe ezt a szöveget és egészítsd ki a pon to -
zott részt. Ha most választanék foglalkozást, akkor az ... len ne. 
Sze rin tem vannak a ... vonatkozó ismereteim,  ... tudok, sze re-
tem, amikor ... és az én iskoláázottsági szintem ... . A ... fog lal-
ko zás gyakorlásával az én társadalmi hozzájárulásom jelentős, 
mert ... .

3   Az osztálytársakkal közösen készítsétek el a foglalkozások 
mos ta ni és jövőbeni szótárát, amit most választanátok. Az 
azonosított foglalkozások minél pontosabb meg ha tá ro zá sá-
hoz kérjétek a szüleitek segítségét.

•  Figyelembe véve  
mindazt, amit 
önmagamról tudok, 
melyik a nekem 
megfelelő foglalkozás?

•  Melyek az én igényem?
•  Melyek az én erősségeim?
• Melyek az én érdekeim?

•  Melyek az én 
választásaim?

•  Melyek az én 
vágyaim?

•  Melyek a céljaim?
•  Milyen erőforrásokra 

alapozhatok? 
•  Ki támogat?

•  Mit szeretek csinálni?
•  melyik az az életmód, 

amelyiket magamnak 
szeretnék?

(kisgyermekkori, elemi, általános iskolai, középiskolai, szak-
mai, középiskola utáni és egyetemi oktatás – www.edu.ro)

KISGYERMEKKORI NEVELÉS

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS  
(LÍCEUM)

LÍCEUM UTÁNI OKTATÁS

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

MUNKAHELYI TEVÉKENYSÉG

SZAKMAI 
OKTATÁS

EGYETEMI 
OKTATÁS

ELEMI ISKOLAI OKTATÁS
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4
Betekintés  a foglalkozások 

v i lágába

√ Látogasd meg egyik szülőd / családtagod / ismerősöd munkahelyét! Gyűjts minél több információt 
az abban a vállalatban / társaságban azonosított foglalkozásokról!

Fedezd fel!

Másold egy A4-es lapra a táblázatot, majd egészítsd ki az alábbi példa szerint.

√ A látogatás után írj egy köszönő levelet a meglátogatott vállalat/társaság képviselőinek. Fejtsd 
ki a köszönetedet a rád fordított idejükért, a kedvességükért ahogyan veled foglalkoztak, amikor 
találkoztatok, és írj le egy pozitív emléked, ami fölkeltette a figyelmed (a légkör, a jóindulat, a 
beszélgető partnerek türelme stb.). 

Foglalkozás A foglalkozás elvárásai/
Felelősségek / Tennivalók

A szükséges isko-
lázottsági szint

Személyes észrevé-
telek / Kérdések

Pék ■  Készítsen különféle tésztákat és keverékeket, a gyártási 
receptúrák szerint.

■  Készítsen kenyeret, laptésztákat és más pékipari 
termékeket. 

■  Tisztítsa, tartsa karban és végezzen el apró javításokat a 
pékségben használt gépeken és berendezéseken. 

■  Munka közben tartsa be a biztonsági, egészségügyi és 
munkavégzési, valamint a környezetvédelmi előírásokat. 

■  Tartsa be az élelmiszer-higiéniai és -biztonsági előírásokat.

■  Szakirányú szakis-
kola.

■  Kötelező a személyes 
higiénia és a jó egész-
ségi állapot.

■  Akkor dolgozik, amikor 
mások alszanak!

Gondolkozz!

• Melyek azok a fog lal ko-
zá sok, amelyek ahhoz 
szük sé ge sek, hogy egy 
tár sa da lom működjön és 
fejlődjön? Gon do lod, hogy 
szükség len ne új fog lal ko-
zások föl fe de zé sé re?

• Milyen fontos in for-
má ci ó kat tudtál meg 
az egyes foglalkozások 
tanulmányozásakor?  

• Mivel magyarázod a 
foglalkozás és a vele 
kapcsolatos elvárások 
között?

Tudd meg!

Legtöbbször, amikor körvonalazódni kezdenek egyes foglalkozásokkal kap-
cso lat ban a személyes elvárások, akkor a brand me ned zserrel, pénzügyissel, el-
a dó val, programozóval, orvossal, tanárral, mérnökkel, ügyvéddel stb. szembeni 
közismert társadalmi elvárások befolyásolnak. A valóságban sokkal több 
foglalkozás létezik. Akár egyetlen területen is, mint amilyen a marketing, sokféle 
foglalkozás van, és mindeniknek: brandmenedzsment, piackutatás, szövegíró, 
művészeti vezető, kapcsolattartó mások a személlyel és a képzettségével 
szem beni  elvárásai. (www.go.ise.ro)

Egy foglalkozás és munkakörnyezetének a feltérképezése segít megérteni, 
hogy melyek annak a foglalkozásnak a felelősségei és sajátos feladatkörei. A 
legtöbb munkaköri feladat bárki által sikeresen elvégezhető, akit érdekelnek 
az illető foglalkozás. A feladatok és a felelősségek nem mindig kötődnek nemi 
vonatkozásokhoz. Egyre több férfi és nő elégtétellel végez hagyományosan 
nem a neméhez kötődő foglalkozást.

Fontos, hogy a majdani foglalkozással kapcsolatos személyes vágyak al kal-
maz kodjanak a folyamatos fejlődésben lévő képzési és foglalkozási kínálathoz. 
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Miután egyénileg megoldottátok a feladatot, alkossatok négy tagú csapatokat. Készítsetek egy közös listát a 
szükséges foglalkozásokkal és azok jelentőségével.

Tartsátok tiszteletben a következő lépéseket:
√ Elemezzétek és hasonlítsátok össze a táblázataitok kitöltési módját.
√ Beszéljétek meg a társadalomban létező, általatok szükségesnek tartott 

foglalkozások szerepét / fontosságát. 
√ Egyezkedve határozzatok meg egy közös listát a szükségesnek gondolt 

foglalkozásokkal, amellyel mindannyian egyetértetek, és határozzátok 
meg ezek szerepét / fontosságát a társadalomban.

Írjátok fel egy flipchart lapra a csapatban kiválasztott foglalkozásokat. 
Mutassátok be az eredményeteket a többi csapatnak. Vannak eltérések 
vagy hasonlóságok? Indokoljátok meg a válaszaitokat.

1   Töltsd ki a füzetedben a táblázatot legkevesebb négy foglalkozással, ame lye ket 
a társadalom számára szükségesnek gondolsz, és indokold meg választásaid.

Meglévő lehetőségeid, képességeid, tehetséged igénybevételével  
érd el kitűzött céljaid!

Alkalmazd!

Értékelj!
 1. Mi újat tudtál meg egy foglalkozás megismerésének fon tos-

sá gáról és munkakörülményeiről? 
2. Mi újat tudtál meg egy foglalkozás elvárásairól, fe le lős sé ge-

i ről, teendőiről és a hozzá szükséges képzésről?

Üzenet számodra

Általam szükségesnek gondolt foglalkozások Szerintem azért szükségesek, mert ... 

AZ ÉN TERVEM

Írd le a vállalati/társasági ta-
pasz  talatszerzési látogatásod során 
szerzett néhány benyomásod, és 
annak személyes előnyeit.

2   Az osztálytársakkal együtt írjátok föl a táblára az egyik szülőtök / családtagotok munkahelyén 
végzett látogatásotokon azonosított foglalkozásokat. Alakítsatok 4–5 tagú csapatokat, úgy válasz-
szatok egy foglalkozást a tábláról, hogy minden csapatnak a többitől eltérő foglalkozása legyen. 
Egy A4-es lapon a csapat töltse ki az alábbi táblázatot:

3   Gondolj a foglalkozással kapcsolatos személyes vágyaidra. Befolyásolhatók az erre jellemző elvárások 
/ felelősségek / tennivalók? Hát a szükséges képzési szint? Írd le egy lapra az érveid. Tedd a lapot a 
portfóliódba.

Foglalkozás A foglalkozás elvárásai/ Felelősségek/ 
Tennivalók

A szükséges iskolázottsági szint Személyes észre-
vételek/ Kérdések
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5 „Foglalkozások”Tára

Fedezd fel!

Gondolkozz! Tudd meg!

• A személyes jellemzők ismerete, a képességek, az 
érdeklődések, a munkához kapcsolódó értékek 
hozzájárulhatnak egy bizonyos foglalkozás 
óhajtásának kialakulásához? 

• Egy bizonyos foglalkozás iránti elvárásokat 
befolyásolják-e a foglakozással szembeni 
elvárások és szükséges képzés közötti 
kapcsolatok? Hát a nemi hovatartozás?

• Az önmagadra vonatkozó információk (személyes 
jellemzők, képességek, érdeklődések, munkához 
kötődő értékek), egy foglalkozás elvárásai és 
a szükséges képzési szint közül melyeknek van 
számodra különleges fontosságuk?

Az óhajtott foglalkozás  

Igényei/Felelősségei/

Munkafeladatai ... .

Ennek a foglalkozásnak a  

gyakorlásához szükséges 

képzési szint ... .

A többi Beszélő Könyv mellett részei vagytok az osztályotok Élő Könyvtárának is!

Te egy Beszélő könyv 
vagy. A te történeted!

A fősze replők te, az 
iskola és a foglalkozás 
vagytok!

A könyved lapjain 
információk vannak rólad 
(személyes jellemzők, 
képességek, törekvések, 
munkához kötődő 
értékek), a vágyott 
foglalkozásodról,  annak 
igényeiről, valamint a 
gyakorlásához szükséges 
képzésről!

Szeretem ... .Kedvenc elfoglaltságom ... .

A képességeim... .
Az elvárásaim ... .

A munkához kapcsoló-dó értékeim ... .

Kedvenc foglakozásom ... .
Azért választottamezt a foglalkozást, mert ... .
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1   4–5 kollégáddal alakítsátok meg az osztályotok 
Élő Könyvtárát, amelyben ti magatok vagytok az 
Beszélő Könyvek! Mutassátok be az osz tály tár sa-
i toknak mindazt, amit a könyvek lapjaira ír ta tok: 
információkat magatokról, az óhajtott fog lal ko-
zás ról, annak elvárásairól, valamint a végzéséhez 
szük sé ges képzési szintről! Tegyetek föl kérdéseket 
és beszéljétek meg mindazt, amit a könyveitek ol-
da la ira írtatok!

2   Írd át a táblázatot egy A4-es lapra, majd töltsd ki, 
az alábbi szavakat a megfelelő oszlopokba írva.

Fedezd fel a saját jellemzőid egyediségét és eredetiségét, válassz magad, és 
tegyél azért, hogy megvalósítsd azt! 

Alkalmazd!

Értékelj!
 1. Mit tudtál meg arról, ahogy a magadról szóló információk (sze-

mélyes jellemzők, képességek, érdeklődések, munkához kö tő-
dő értékek), egy foglalkozás elvárásai és a szükséges iskolázott-
sági szint hozzájárulhatnak egy foglalkozás választásához? 

2. Mit tudtál meg a magadról szóló információk (személyes 
jellemzők, képességek, érdeklődések, munkához kötődő 
értékek) – ezek sajátos elvárásai –, a szükséges iskolázottsági 
szint és az általad vágyott foglalkozás közötti kapcsolatról?

Egészítsd ki a Naplót. Írd le és 
szavakat, rajzokat vagy kivágott 
képeket használva ábrázold az ál-
talad vágyott foglalkozást.

AZ ÉN TERVEM

Üzenet számodra

Foglalkozás Sajátos elvárások Személyes jellemzők, képességek, érdeklődések, értékek Szükséges iskolázottsági szint

√ Hasonlítsd össze az általad elért eredményt a kollégáéddal. Beszélgessetek az észrevett hasonlóságokról 
és eltérésekről. Tedd a lapot a portfóliódba.
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6 Személyes  útvonalam. 
Végső  cé l  a KARRIER.

Fedezd fel!

• Hogyan be fo lyá sol-
hat ják a sze mé-
lyes vágyak egy 
bizonyos kar ri er 
választását? Gon-
do lod, hogy vannak 
lá nyos eltérések? 
Hát fiúsak?

• Az önmagadról 
szóló információk 
hogyan járulnak 
hozzá egy 
adott karrier 
választásához? Hát 
az az iskoláztatás, 
amelyet azért 
kell végigjárni, 
hogy ez az óhaj 
megvalósulhasson?

Tudd meg!

A karrier ugyanúgy jelenti egy személy iskoláztatási, tanulással és munkával 
vé gig járt fejlődését, mint a foglalkozásra és társadalmi elismerésre vonatkozó sze-
mé lyes törekvések megvalósulását.

A karrierválasztási lehetőségek az idők során egyre változatosabbá váltak, 
mert az emberek jelentőséget tulajdonítottak a szakmai tevékenységeknek, és 
mert egyre több nő vagy férfi már nem hagyományos szakmát művelnek, amelyek 
egy adott nemnek felelnek meg, mint régen. A karrier révén az emberek kiteljesítik 
a képességeiket, kommunikálnak és kapcsolatba lépnek más emberekkel, és egy 
bi zo nyos helyet találnak maguknak a társadalomban. 

Az iskolázási pályát befolyásolják az iskolai teljesítmények, az elért eredmé nyek, 
(például a tanuló által az általános iskolában elért tanév végi átlagok egy mutatója 
az iskoláztatási pályának), az iskola- és nevelésválasztások (a döntés, hogy befejezi-e 
vagy sem az iskolát, hogy osztályt vagy iskolát vált, és ezeknek a döntéseknek az okai 
stb.), azok a kölcsönhatások, amelyeket ezek okoznak az iskolai környezetben.

Ezek az eredmények, választások, változások és kölcsönhatások képezik a jö-
vő be ni vágyak alapját (vagy a menetközbeni törekvésekét, egyik osztálytól vagy 
iskolai ciklustól a másikig), befolyásolják a szakmai választásokat, a jövőre vonat ko-
zó kilátásokat és terveket. 

Az arra vonatkozó közösségi és társadalmi gyakorlatok, hogy mit tartanak 
egy fiúnak vagy egy lánynak megfelelőnek, azok a nyomások, amelyeket egyes 
családok vagy családtagok kifejtenek, bizonyos mértékben befolyásolják a karri-
erválasztást és az iskolázási pálya bejárását. 

A karrierválasztásra vonatkozó személyes vágyak és törekvések jelentik a sze-
mé lyes és szakmai megvalósulás lehetőségeinek kitárulását, a személyes tulajdon-
sá gok nak, képességeknek, érdeklődésnek és munkához kötödő értékeknek meg-
felelő foglalkozás művelésével.

J.K. Rowling a leggazdagabb írók közül való, akinek a vagyona meghaladja 
az egy milliárd dolárt, amiért 2004-ben a Forbes folyóirat az első olyan milliárdos 
személynek nyilvánította, aki kizárólag irodalomból szerezte vagyonát! Író 
szeretett volna lenni, és hogy Oxfordban tanuljon, de nem vették föl!

Kevésbé ismert, hogy a híres britt hölgynek arany szíve van, és hogy hamar kilépett a világ leggazda-
gabb emberei közül, mert óriási összegeket adományoz karitatív célokra. 

Írt kézzel, írógéppel vagy szalvétákra, de a nehézségek nem értek véget itt. Már közmondásos an-
nak a 12 kiadónak a története, amelyek visszautasították a Harry Potter kéziratát, mielőtt a Bloomsbury 
elfogadja a könyv kinyomtatását, miután a kiadó lányát meghódították a varázsló történetének első ol-
dalai. Mindezek ellenére kevesen ismerik a J.K. iniciálék történetét: Bár Bloomsburynál elfogadták, hogy 
közöljék, de úgy dontottek, hogy a  Joanne keresztnevet felcseréljék a titokzatos J.K.-ra, mert meg voltak róla 
győződve, hogy a kis olvasók elutasítják egy nő sorait! Ezért az első levél, amit egy csodáló írt az írónőnek 
azt a humoros címet viselte, hogy Dear Sir (Kedves Uram)!

 Joanne „Jo” Rowling (aki J.K. Rowling- és Robert 
Galbraithként ismert) nagybritanniai szerző, aki elsősor-
ban a Harry Potter regényeivel vált ismertté.

Gondolkozz!
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1   A padtársaddal együtt hozzátok létre a megadott példa alapján a foglalkozás és a 
karrier jellemzői közötti kapcsolatot. 

Alkalmazd!

Értékelj!
 1. Személyes vágyaidból kiindulva milyen újat tudtál meg kar ri er-

cél ja id alakulásáról és az ahhoz bejárandó képzési pályáról?

2. Mi újat tudtál meg a rólad szóló információk (személyes jel-
lemzők, képességek, érdeklődések, munkához kötődő értékek), 
egy bizonyos karrier óhajtása és az annak megvalósulása ér-
dekében bejárandó képzési pálya közötti kapcsolatról? Készíts egy rajzot, amelyik 

valami fontosat ábrázoljon ró-
lad tíz év múlva. A következő 
szempontokat veheted figye-
lembe: mit szeretnél tenni, 
mit szeretnél mondani, hol 
szeretnél élni, mivel fogsz 
foglalkozni, hogyan töltenéd el 
a szabadidődet stb.

AZ ÉN TERVEM

A karrierválasztás azoknak a dolgoknak a figyelmes és alapos elemzését 
jelenti, amelyek valódi örömet szereznek neked, hogy azokat a foglalkozáso-
kat válaszd, amelyek megfelelnek a képességeidnek, készségeidnek, ér-
deklődésednek és személyes értékeidnek.

Üzenet számodra

2   Követve A karrierem fája ágain feltüntetett információkat, egy flipchart lapon ábrázold azt az általad 
szükségesnek gondolt iskolázási pályát, amely az általad óhajtott karriered megvalósulásához szükséges.

FOGLALKOZÁS KARRIER

JELLEMZŐK

Naponta végzett tevékenység
Bizonyos iskolázottságot igényel

Szenvedély / Tapasztalat / Személyes siker
Különleges felkészültség

Jól meghatározott iskolázási pálya
Azonnali eredmények

A foglalkozásomSzemélyes vágyak

A választásaim – akadályok és megoldások

Az én karrier-
választásom ...

A KARRIEREM FÁJA

A szükséges képzési szint

Személyes jellemzők,
képességeim, érdekeim és a munkához

kötődő értékeim
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1  Olvassátok újra ennek az egységnek a Tudd meg rovatait. Dolgozzatok 3–4 tanulós csoportokban. 
Egészítsetek ki olyan szavakkal / kifejezésekkel egy, az alábbihoz hasonló táblázatot amelyek a 
KARRIER szó betűivel kezdődjenek, és közük van ahhoz. A tankönyvben lévő példák segíthetnek. 

K képességek, 

A adottságok, 

R rokon foglalkozások, 

R

I igyekezet,

E

R

• Függesszétek ki az osztályban, és hasonlítsátok össze a leírtakat.
2  Készítsétek el az osztály egy, az alábbi javaslatok közül kiválasztott tervét/projektjét. Az osztályban 

lefolytatott egyezkedés után döntsetek.
 A. Az Érdeklődések hatszöge Alakítsatok hat csoportot. Minden csoport kiválaszt egy 

érdeklődéscsopor tot, húzzatok sorsot vagy tárgyaljatok. Olvassátok újra a 67. oldal információit, majd 
egy A4-es lapra raj zol jatok egy, a választott érdeklődéstípusnak megfelelő jelképet, ennek jellemzői 
függvényében. Függesszetek ki a táblára egy flipchart lapot, amelyre rajzoljatok az alábbihoz hasonló 
hatszöget. Ragasszátok a jelképeket a megfelelő helyre. Minden csoport megmagyarázza az elkészített 
jelképet.

Majd dolgozzatok egyénileg. Írjátok rá a neveteket egy öntapadó címkére és ragassztátok a titeket 
leginkább jellemző érdeklődéstípushoz. Beszéljétek meg az osztályban az észrevételeiteket.

Ismétlés

Realista

Hagyományos
Vállalkozó

Kutató
Művészi

Közösségi
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 B. A foglalkozásom a szüleim szemszögéből Beszéljetek a családotok legalább öt tagjával arról, hogy 
milyen foglalkozást kellene válasszatok. Kérjétek meg őket, hogy indokolják javaslataikat. Gon dol-
kodjatok, hogy mi a véleményetek a javaslataikról? Egy A4-es lapon töltsetek ki egy ilyen táblázatot.

ÉN ... VAGYOK

KI? Hogy gondolja, milyen foglalkozást kellene 
válasszak? Miért? Mit gondolok én

erről a választásról?

•  Hozzátok el az órára a kitöltött táblázatot. Az osztályban járkálva beszélgessetek minél több kol lé-
gá tok kal a családotok tagjainak a véleményeiről, de a saját gondolataitokról is. Ke res setek a leírtak 
között hasonlóságokat.

•  Majd beszéljétek meg az osztályban a ti vágyaitok, és a családjaitok által számotokra elképzelt ja vas-
la  tok közötti egyezést és eltérést.

 C. Blúzkiállítás  Dolgozz egyedül. Rajzolj egy A4-es lap mindkét oldalára egy blúzt, hogy legyen eleje 
és háta is. A blúz elejére írd azokat a jellemzőid, amelyeket a többiek is észrevehetnek. Gondolj arra, 
hogy mit mondanának rólad a családod tagjai, a barátaid, kollégáid stb. ha megkérdeznék őket. Ez a 
blúznak az az oldala, ami kívülről látszik rajtad. Majd fordítsd meg a lapot, és írd a másik oldalára azt, 
ami nem látszik rajtad: vágyak, érdeklődések, értékek, nehezen felfedezhető képességek stb. 

• Készítsetek egy blúzkiállítást az osztályban. 
•  Beszélgessetek az osztályban a nehezebben azonosítható, de a majdani foglalkozás választásában 

nagyon fontos jellemzőkről.
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 D. PRO és KONTRA a foglalkozásokról Dolgozzatok 3–4 tanulós csoportokban. Találjatok közösen 
fiús vagy lányos foglalkozások választásával kapcsolatos kijelentéseket, amelyeket hallottatok, de 
nem tudjátok róluk, hogy igazak-e vagy sem.

Például:

A férfiak a legjobb szakácsok.
A lányok nem kellene testi erőt igénylő foglalkozásokat válasszanak, mert érzékenyek.

•  Minden kijelentésre fogalmazzatok meg attól függő PRO vagy KONTRA érveket, hogy a ti infor má ci-
ó i tok arról a foglalkozásról általatok ismert, vagy ilyen foglalkozású személytől, olvasott vagy hallott 
hírekből származnak.

•  Mutassátok be az osztálynak, amit dolgoztatok. Függesszétek ki a munkáitokat az osztályban. Be szél-
jé tek meg, hony a nemi eltérések hogyan befolyásolhatják egy foglalkozás választását.
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Szedj össze tíz szerencsés lóherét. Egy már van, mert a negyedik tanulási egység végére értél!
Oldd meg a füzetedben és értékeld az ismereteid.

2   Társítsd az A oszlop minden érdeklődéstípusához a megfelelő szakmát a B oszlopból.
 (  – egy helyes választás) 

A. Érdeklődéstípus   B. Megfelelő szakma
1.  Realista   a)   zenész  
2.  Művészi   b)   menedzser
3.  Közösségi   c)   fizikus 
4.  Vállalkozó   d)   erdész

3   Egészítsd ki a pontozott részt megfelelő szavakkal.
 (  – egy helyes válasz) 

a) A nemi hovatartozás ... .  
b) A család ... gyakorol a gyermekek iskoláztatására és szakmaválasztására.
c) A karrierválasztásra vonatkozó személyes törekvések ... jelentenek. 
d) Egy foglalkozás gyakorlása megköveteli a ... közötti megfelelés meghatározását.

4   Végezd el az alábbi feladatokat:                  (  – egy helyesen irányított nyíl) 

1   Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentéseket. A kijelentések mellé írj egy I-t (igaz) vagy H-t (hamis).
 (  – egy helyes válasz) 

•  A rövid távú célokat 3 évet meghaladó időszakra fogalmazzák meg.
•  Egy karrier választása a vágyakkal, érdeklődésekkel és értékekkel összhangban lévő személyes 

életvitel kialakításával kapcsolatos egyéni választások összessége.
•  Egy foglalkozás és munkakörülményeinek feltárása kizárólag az iskolázottsági szintre vonatkozik.
•  A szemlélyes törekvések egy olyan folyamatot jelentenek, amely vágyak és közbülső választások 

egymásutánja.

Értékelés

a)  Helyezd a megfelelő négy szög-
be az alábbi iskolázási szin-
tek mindenikét: középiskolai, 
szakmai, líceum utáni, egye-
temi oktatás.

b)  A példa szerinti nyilakkal ha tá-
rozd meg az iskolázási szintek 
végigjárásának irányát.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS
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Összegyűjtöttem ..................................................................................... .
Legjobban a ....................................................................... boldogultam .
Még van tennivalóm a ................................................................................ .
A legnehezebb az volt, hogy .................................................................... .
Az a célkitűzésem, hogy ........................................................................... .

Értékeld!

6   Készíts az alábbi címmel egy  5–6 soros fogalmazást:
 (  – egy helyes összeállítás) 

Egy szakmát, egy foglalkozást, egy karriert nekem!
A fogalmazás összeállításához a következőket kell figyelembe vedd:
√ a választott szakmához szükséges képzési szintet;
√ a választott szakma sajátos igényeit/felelősségeit/munkavégzési feladatait és a személyes 

tulajdonságokat, képességeket, érdeklődést, munkához kötődő értékeket;
√ a karrierválasztásra vonatkozó személyes törekvéseket.

5   Válaszd ki a helyes válaszokat és karikázd be a megfelelő betűt:
 (  – egy helyes választás) 

• Az érdeklődés összetevői:
a) egy személy bizonyos ismeretek vagy tevékenységek iránti óhajai;
b) a kitartás és a saját viselkedés ellenőrzésének megtanulása.

• A karrier megválasztására irányuló személyes törekvések a következőket jelentik:
a) a személyes és szakmai önmegvalósítás lehetőségeinek megnyitását a személyes tulajdonságoknak, 

képességeknek, érdeklődésnek, munkához kötődő értékeknek megfelelő szakma művelésével;
b)  iskolázási szint (kisgyermekkori, elemi, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, technikumi és 

egyetemi)
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Tanév végi ismétlés

1   Elmúlt még egy év az életedből. Most mi más? 
Szerinted tavalyoz képest mi változott:
• Testileg – Változott a magasságod és a súlyod?  

Voltak egészségügyi gondjaid? 
• Szellemileg – Vannak-e változások a gon dol ko dás-

mó dodban? Miben? Sikerül-e önértékelned magad 
az iskolázásod tekintetében? 

• Érzelmileg – Önkontrollt tanúsítasz-e a reakcióid-
ban és viselkedésedben? 

• Közösségileg – Több vagy kevesebb barátod van, 
mint tavaly? Elégedett vagy azzal, ahogyan együtt-
működsz, kommunikálsz?

2   Emlékezz vissza, hogy mit tanultál az Az önismeret I. Egységben. Készíts egy óriási névjegykártyát 
(egy A4-es lap felére), amelyen kiegészíted az alábbi mondatokat.

• Én ... vagyok. 
• Az én képességeim a következők ... . 
• Az életkorom egyik kihívása a(z) ... . 
• Elmondhatnám magamról, hogy agresszív vagyok / nem vagyok, mert ... . 
• Amikor egy erőszakos jelenet tanúja vagyok, akkor én ... . 
• Az internethasználatkor általam betartott legfontosabb szabály a(z) ... . 
• Azt hiszem, hogy helyesen viszonyulok a környezetvédelemhez, mert ... .

Az osztályban járkálva, a névjegykártyátokkal mutatkozzatok be az osztálytársaitoknak. 
Kössétek az összes lapot a Névjegykártyák könyvébe.

Egy színes papírra írd rá a keresztneved és minél több olyan dolgot, amiket sikerült megtenned ebben az 
évben / személyesen megvalósított változtatásokat, amelyekre büszke vagy. 
Ragasszátok a papírokat egy flipchart lapra és készítsétek el az osztály Nőttem még egy évet című poszterét. 
Beszélgessetek az önértékelések hasonlóságairól és eltéréseiről.
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4   Dolgozzatok 3–4 tanulós csoportokban. Beszélgessetek a sokféleségről, mint az emberek közötti 
eltérések következményéről (nem, életkor, társadalmi-, etnikai hovatartozás, gazdasági helyzet, 
egészségi állapot, sérültségek / különleges nevelést igénylő gyerekek stb.). Azonosítsatok valós vagy 
képzelt helyzeteket, amelyekben a beleérző viselkedés segíti a megértését és az elfogadását ezeknek 
az eltéréseknek. Az alábbi mondatból kiindulva, írjatok legalább öt ilyen esetet egy A4-es lapra:

Tudom, hogy beleérző, empatikus viselkedésem van, akkor amikor ... , mert ... .

Például: Tudom, hogy beleérző, empatikus viselkedésem van akkor, amikor nem dicsekszem az osz tály tár sa-
im nak a drága ruháimmal, mert nem szeretnén elszomorítani azokat, akiknek szűkös pénzügyi lehetőségeik 
vannak.
Mutassátok be a leírtakat az osztálynak. Beszélgessetek az osztályban a beleérző viselkedés szerepéről a 
többiekkel fenntartott kapcsolatok kezelésében.

3   Dolgozzatok 4–5 tanulós csoportokban. Em-
lé  kezzetek, hogy mit tanultatok az Érzelmi-
közösségi fejlődés című II. Egységben. Írjatok egy 
történetet Kesz kalandja címmel, amelynek a 
sze rep lői: Kommunikácó, Együttműködés és Szö-
vet kezés. Képzeljétek el, hogy hogyan néznének 
ki, mit mondanának, hogyan viselkednének ezek 
a szereplők, a kommunikáció / együttműködés / 
szövetkezés jellemzői szerint.

A3-as lapra írjátok a történetet. Egészítsétek ki 
bele illő rajzokkal.

Olvassátok föl a történeteket az osztálynak, a 
mesélő és a három szereplő szerepeire osztva.

Beszéljétek meg az osztályban, hogy hogyan 
éreztétek magatokat a rivaldafényben.
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5   Dolgozzatok párban. Emlékezzetek A tanulás 
menedzsmentje című III. Egységben tanul-
takra. Beszélgessetek a tanulás és a tervezés, 
időbeosztás, tanulóhely, eredményesség/kudarc, 
szemléletmód kapcsolatáról. A megbeszéltek fel-
használásával fogalmazzatok meg egy felhívást. 

Például: Úgy tervezd meg a tevékenységed, hogy 
kiegyensúlyozott tanulási, pihenési és lazítási pro-
gramod legyen! Tartsd be a tervet! 

Rajzoljatok egy színes lapra az ábrán lévőhöz 
hasonló, minél nagyobb alakzatokat. Vágjátok ki 
azokat. Színes filctollakkal írjátok rá a felhívásai-
tokat.

Ragasszátok föl a táblára a felhívásaitokat. 

Melyik felhívás ragadt meg legjobban?

6  Emlékezzetek A karrier menedzsmentje című IV. Egységben tanultakra. Dolgozzatok négy tanulós cso-
portokban. A csoport két tagja munkáltató lesz (akik alkalmazottakat keresnek), a másik kettő jelölt, 
lehetséges munkavállalók. Tárgyaljatok a csoportban, és válasszatok foglalkozást. Először párban dol-
gozzatok: a munkáltatók meghatározzák a leendő alkalmazottakkal szemben támasztott szemponto-
kat, a jelöltek igyekeznek megtalálni azokat a tulajdonságaikat, amelyek megfelelővé teszik őket az 
állásra. 

Majd a jelöltek sorra jelentkeznek az állásinterjúra, és megpróbálják meggyőzni a munkáltatókat, 
hogy nekik adják az állást.

Végül beszéljétek meg az osztályban, hogy hogyan éreztétek magatokat a munkáltató/jelölt szerepben. 
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Figyelmesen olvass el minden mondatot és jelöld meg, hogy melyik mennyire illik rád. 

A füzetedben oldd meg.

Tanév végi értékelés

Önismeret
Nagyon kis 
mértékben

Kismér-
tékben

Közepe-
sen

Nagy-
mérték-

ben

Nagyon 
nagy mér-

tékben

Foglalkoztat, hogy felfedezzem a képességeim, készségeim, 
érdeklődésem, törekvéseim.

Oda�gyelek, hogy a lehető legeredményesebben hasznosít-
sam a személyes lehetőségeim.

Elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok.

Foglalkoztat, hogy kialakuljon egy képem arról, aki vagyok, és 
amilyen lenni szeretnék.

Megértettem, hogy én felelek azért, ahogy viselkedem.

Foglalkoztat a testi, lelki és közösségi egészségem.

Foglalkoztat, hogy megtaláljam az erőszakos helyzetek legjobb 
kezelési módjait.

Megértettem, hogy az internet használatakor be kellene tartanom 
bizonyos szabályokat, hogy biztonságban legyek.

Oda�gyelek, hogy felelősen használjam azokat a forrásokat, 
amelyek kimerülhetnek.

Érzelmi-közösségi fejlődés 
Nagyon 
kis mér-
tékben

Kis-
mér-

tékben

Köze-
pesen

Nagy-
mér-

tékben

Nagyon 
nagy mér-

tékben

Vigyázok a kapcsolataimra, oda�gyelek a fejlesztésükre.

Oda�gyelek az érzelmeimre és arra, ahogyan reagálok.

Foglalkoztat, hogy megértsem és elfogadjam a sokféleséget.

Megértettem, hogy az empátia segít, hogy megértsem a többieket.

Megértettem az asszertív komminikáció jelentőségét a jó együttműködés érdekében.

Foglalkoztat, hogy fejlesszem az asszertív viselkedésem.

Megértettem az agresszív viselkedés következményeit.
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A fenti kijelentésekben szereplő minden vonatkozás  fontos a fejlődésedhez. Olvasd újra a 
választásaid és gondolkodj, hogy mi az amin javítanod kell a jövőben.

A karrier menedzsmentje
Nagyon kis 
mértékben

Kismér-
tékben

Közepe-
sen

Nagymér-
tékben

Nagyon 
nagy mér-

tékben

Megértettem az iskolázásra, karrierre és életmódra vonatkozó 
realista célok meghatározásának szükségességét.

Foglalkoztat, hogy azonosítsam a személyes jellemzőim, 
képességeim és érdeklődésem.

Azonosítottam a különféle foglalkozások elvárásait.

Megértettem egy foglalkozás és az iskolázási szint közötti 
kapcsolatot.

Megértettem, hogy egy foglalkozás választása a képességek, 
érdeklődés és személyes készségek alapján történik.

A tanulás menedzsmentje
Nagyon 
kis mér-
tékben

Kis-
mér-

tékben

Köz-
epe-
sen

Nagy-
mér-

tékben

Nagyon 
nagy mér-

tékben

Megértettem a jó időbeosztás érdekében végzett tervezés fontosságát.

Foglalkoztat a tanulóhelyem megszervezése.

Megértettem, hogy a sikeres tanulás kitartó erőfeszítéssel érhető el.

Megértettem, hogy egy kudarcból tanulhatok.

A könnyebb megértés és megtanulás érdekében állandóan stratégiákat keresek.

Megértettem az önértékelés fontosságát a fejlődés értékelésében.

Azonosítottam a nővekedési szemléletmód jellemzőit.

Megértettem, hogy erőfeszítéssel és gyakorlással javíthatom a képességeimet és 
az eredményességem.
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√ Készítsd el egy lapra a Tanácsadás és személyiségfejlesztés óra tükrét. 

√ Használhatod az alábbi modellt vagy készíthetsz te egy másikat. 

√ Egészítsd ki a tükröt a saját véleményeddel. 

√ Függesszétek ki a dolgozatokat és hasonlítsátok össze a válaszokat.

A legérdekesebb dolog, amit tanultam:

A leghasznosabb, 
amit tanmultam:

...-t volt a legkönnyebb megérteni.

Valami, ami na-
gyon tetszett:

...-t volt a legnehezebb megérteni.

Valami, ami 
egyáltalán 

nem tetszett:



Programa școlară poate fi accesată la adresa:
http://programe.ise.ro.



Ta
ná

cs
ad

ás
  é

s 
sz

em
él

yi
sé

gf
ej

le
sz

té
s

Ta
nk

ön
yv

 a
 V

II.
 o

sz
tá

ly
 s

zá
m

ár
a

A tankönyv nyomtatott 
és digitális változatokban készült.

A digitális változat a
nyomtatottal azonos tartalmú.

Pluszban tartalmaz egy sor
interaktív multimédiás tanulási

tevékenységet (interaktív 
gyakorlatokat, oktatási játékokat, 

animációkat, filmeket és 
szimulációkat).

ISBN 978-606-33-4675-0

Tradit,ie din 1989

9 786063 346750




