SEL Foglalkozásvázlatok

SEL Foglalkozások áttekintése

1 Foglalkozás:
Mire jó az ÉQ?



A foglalkozássorozat céljának, menete.
Az ENABLE program bemutatása.



Az érzelmi intelligencia (ÉQ) fogalma.

2. Foglalkozás:
Hogy vagy (de igazán!)?



Az érzelmi szókincs fejlesztése.
Az érzelmek jellemzői, okai és
következményei.
Az érzelmek címkézése és csoportosítása.



3. Foglalkozás:
Az érzelmek felismerése
társas helyzetekben

4. Foglalkozás:
A bántalmazás
természete









Érzelemfelismerés gyakorlása.
Érzelmek tudatos megjelenítésének
gyakorlása.

5. Foglalkozás:
Ez nem bántalmazás, ez
csak…



Önfelmentő stratégiák.
Határ a játékos ugratás és a bullying
között.
Bántó mondatok online környezetben.



6. Foglalkozás:
Hogyan lépj közbe
bullying helyzetben?




7. Foglalkozás:
Hogyan támogathatod a
bántalmazás áldozatát?




Az indirekt beavatkozás lehetőségei.
Segítség a bullying hatásainak
legyőzésében.
Proszociális készségek.




A haladás értékelése.
További célkitűzések megfogalmazása.

A direkt beavatkozás lehetőségei.
Hogyan lehet egy bántalmazási
helyzetet megváltoztatni?
Másokkal együtt könnyebb fellépni!

8. Foglalkozás:
Hogyan birkózzunk meg a
rossz érzésekkel?




9. Foglalkozás:
A változás alapjai

A bullying felismerése, formái.
Szerepek a bántalmazásban.
A bullying okai.
A bántalmazó motivációi,
viselkedése.

Stresszt kiváltó helyzetek azonosítása.
A pozitív gondolkodásmód befolyásolni tudja
az érzéseket és reakciókat!
Megküzdési stratégiák.

10. Foglalkozás:
Hogyan tovább?





Saját célok a szociális és érzelmi készségek
javítása terén.
Egyéni hozzájárulások vállalása a bullying
csökkentéséért.
Egyéni fejlődés területei, céljai; stratégiák.
Az ENABLE foglalkozás-sorozat lezárása és
kitekintés.

1. Foglalkozás

Mire jó az ÉQ?

1. Foglalkozás - Mire jó az ÉQ?
A tanóra rövid
áttekintése

 Közös aktivitás: Az érzelmi intelligencia, mint erősség.
 Tanári magyarázat: Az érzelmi intelligencia.
 Csoportmunka: Az érzelmi intelligencia területeinek áttekintése.

A foglalkozás
célja






Kapcsolódás a
bullyinghoz

 A bullying megelőzéséhez és kezeléséhez fontos, hogy megismerjük
önmagunkat: tisztában legyünk az érzelmeinkkel, empátiás és társas
készségeinkkel.
 A saját magunkról, érzelmeinkről való gondolkodás készsége – önreflexió.

Eszközök és
előkészület

 1. prezentáció.
 SEL 1/1 segédanyag – érzelmi intelligencia 4 területe és példamondatok –
minden kategória és példamondat kivágott (fóliázott) rögzíthető formában.
 Nagyméretű papírlap/csomagolópapír a csoportos megbeszélés
rögzítéséhez.
 Érzelmi Intelligencia kérdőív és értékelés (SEL 9/1, SEL 9/2).

A foglalkozássorozat céljának, menetének ismertetése.
Az ENABLE program bemutatása (ha nem volt 0. alkalom).
Az érzelmi intelligencia fogalmának bevezetése.
A diákok gondolkodjanak arról, hogy érzelmeik hogyan befolyásolják
viselkedésüket és a saját magukról kialakított képet.

Segédanyagok áttekintése

1. prezentáció

SEL 1/1 - Az érzelmi
intelligencia területei

1. foglalkozás | Mire jó az ÉQ?

SEL 9/1 - Érzelmi
intelligencia kérdőív

SEL 9/2 - Érzelmi
Intelligencia kérdőív
értékelése

1. Foglalkozás

Mire jó az ÉQ?

2. Bevezetés 5 perc
Az ENABLE program
bemutatása

 ENABLE program célja, koncepciója.
 Az iskolai megvalósítás és az osztályfoglalkozások menete.
 A mai/első foglalkozás témája.
1-5. dia kivetítése





A keretek ismertetése

A csoportvezető személye.
Az időkeret.
Helyszín.
Csoportszabályok: aktív jelenlét, titoktartás – erről esetleg szerződés
kötése és aláírása (opcionális - az osztállyal való viszony
függvényében).
 Írjuk fel a szabályokat egy csomagolópapírra és minden egyes
alkalommal függesszük ki.
6. dia felhasználható

felhaszálható

3. Közös aktivitás: Az érzelmi intelligencia, mint
erősség

Verseny
15 perc

1. foglalkozás | Mire jó az EQ?

 Csoportalakítás: kb. 6 csoport (a tagok az óra végéig együtt
ülhetnek, dolgozhatnak)
 Tegyen fel erősségekre vonatkozó kérdéseket az alábbiak szerint:
o Ki az osztályban az ügyes szerelő?
o Ki jó sportoló?
o Kire igaz, hogy messze lakik az iskolától?
o Ki az, aki kiegyensúlyozott?
o Kinél van mindig ennivaló?
o Ki az, aki jól beszél egy másik nyelven?
o Ki az, aki könnyen ki tudja békíteni a veszekedőket?
o Ki a jó üzletember?
o Ki a jó matekos?
o Ki az, aki cselekedne, ha valakit bántanak?
 A kérdéseket az osztály ismeretében lehet variálni, a lényeg, hogy
neutrális és érzelmi, kapcsolati készségekre utaló állításokat is
tartalmazzon.
 Minden csoport jelöljön 2 diákot (ha kicsi a csoport, akkor csak
egyet) minden kérdésre.
 Az a csoport, aki a leggyakrabban említett nevet mondta, az kap
pontot (a legtöbbet említett név szavazótábora kap pontot).
 Ha nagy a konszenzus vagy a szórás, akkor mindenki kap pontot.
 A szavazatok vagy pontok nyilvántartását segíti, ha a csoportok
egy-egy post-itre írják a jelölt nevét, vagy segítségül hívhatunk a
táblához egy diákot.

1. Foglalkozás

Mire jó az ÉQ?

 A fenti kérdésekből gyűjtse össze az érzelmekkel kapcsolatos
állításokat.

Tanári magyarázat
Társas és érzelmi
intelligencia


5 perc

Emelje ki, hogy az érzelmi intelligencia is egy erősség. Illusztrálja
példákkal, mire jó az ÉQ az életben, hogyan segíti a sikerességet.

Az érzelmi intelligencia
fogalmánakés területeinek is


 Ezeket a területeket érdemes rögzíteni a tanulói füzetbe.

4. Csoportmunka: Az érzelmi intelligencia
területeinek áttekintése
 A csoportok szóvivőinek kijelölése.
 SEL 1/1 (10 db érzelmi intelligencia tétel) feladatlap és
csomagolópapír kiosztása a kiscsoportoknak.
 Kérjük meg a diákokat, hogy az egyes tételeket sorolják be az
érzelmi-intelligencia kategóriákba. – 7. dia
A 4 területet rajzoljuk fel/ragasszuk fel mi is táblára/flipchart papírra vagy
használjuk a 8. diát.

Érzelmi intelligencia
tételek besorolása és
megbeszélése
15 perc

Megoldás:





1. foglalkozás | Mire jó az EQ?

A) önismeret: 3, 6, 7
B) önszabályozás: 1, 2, 8
C) társas tudatosság: 5, 10
D) kapcsolatkezelés: 4, 9

1. Foglalkozás

Mire jó az ÉQ?

 Kérdezze meg a diákokat, hogy van-e ötletük további
tulajdonságokra vagy állításokra az egyes területekhez!

5. Lezárás

5 perc

Az alkalom
összefoglalása

A 9. diára ugrunk

di

á

ra ugrunk.
A következő alkalom
bevezetése

 A következő alkalommal az érzelmeink megértéséről lesz szó.

Otthoni feladat

 Érzelmi Intelligencia kérdőív otthoni kitöltése.
 Hangulat applikációk bemutatása (pl. Daylio, Moodmeter) vagy
hangulatnaptár készítése papír-ceruza formában.

További gyakorlatjavaslatok
Változat a bevezető
gyakorlatra:
Vadászat

 A diákoknak körbe kell járniuk a feladatlappal, amin erősségekkel
kapcsolatos és neutrális állítások szerepelnek. (SEL 1/2, Vadászat)
 Kérje meg a diákokat, hogy minden mondathoz keressenek egy
osztálytársat, akire az adott állítás igaz és szerezzék meg annak
aláírását, illetve ők is írjanak alá másoknak.
 Az nyer, aki adott idő alatt a legtöbb állítást szerzi meg.

SEL 1/2 Vadászat

1. foglalkozás | Mire jó az EQ?

1. Foglalkozás

Mire jó az ÉQ?

Ismerkedés az osztállyal,
közös célok
megfogalmazása

 Ha a foglalkozás vezetője nem ismeri az osztályt (pl. induló osztály,
iskolapszichológus a foglalkozásvezető), javasolt egy 0. alkalom
bevezetése, melynek témái lehetnek:
o Klasszikus ismerkedő gyakorlatok
o „Mitől jó/nem jó egy közösség” ötletgyűjtés
o ENABLE program bemutatása
 A közös célok megfogalmazásánál nem javasolt a diákok személyes
érintettségéről való beszélgetés, inkább a „mindenki érezze magát
biztonságban/jobban az osztályban” szintű célok megfogalmazása
segíti a csoportindítást.
 Vissza lehet utalni az ENABLE állapotfelmérő mérésre, korosztályos
eredményekre.

Digitális megjelenítés

 A csoportszabályok vagy keretek ismertetését érdekesebbé
tehetjük, ha a pontokat prezentációba, képbe, média-poszterbe
szerkesztjük (pl. Prezi, Videoscribe, PowToon, HaikuDeck
alkalmazások segítségével).

1. foglalkozás | Mire jó az EQ?

2. Foglalkozás

Hogy vagy (de igazán!)?

2. foglalkozás - Hogy vagy (de igazán!)?
A tanóra rövid
áttekintése

 Közös aktivitás: érzelemmel kapcsolatos szavak gyűjtése és
csoportosítása.
 Csoportmunka: érzelem kategóriák kidolgozása, képgyűjtés, kiváltó
szituációk gyűjtése.

A foglalkozás
célja

 Az érzelmi szókincs fejlesztése.
 Megérteni az érzelmek jellemzőit, okait és következményeit.
 Az érzelmek címkézése és csoportosítása.

Kapcsolódás a
bullyinghoz

 Az érzelmekről való árnyaltabb gondolkodás segítése.
 Fontos megtudni, hogy mások bántása milyen érzelmi helyzetre való
reakció az elkövető részéről.
 Negatív érzelmek pl. harag, félelem, megvetés és a bullying kapcsolata.

Eszközök és
előkészület

 2/1 + 2/2 segédanyag lap.
 2. prezentáció.
 Képkészlet az érzelmekről (bullying helyzetek képei is legyenek benne, de
arckifejezések nem kellenek).

Segédanyagok áttekintése

2. prezentáció

2/1 segédanyag

2. foglalkozás | Hogy vagy (de igazán!)?

2/2 segédanyag

2. Foglalkozás

Hogy vagy (de igazán!)?

1. Bevezetés 5 perc

A foglalkozás bevezetése

 A csoportszabályok kifüggesztése.
 Visszatérés az otthoni feladatra pl. hangulatapplikációkra,
hangulatnaplóra. A foglalkozás céljainak ismertetése: 1-4.dia

 1-4. dia kivetítése

2. Közös tevékenység: érzelmekkel kapcsolatos
szavak gyűjtése és csoportosítása

Érzelemkifejező szavak
gyűjtése
5 perc

 Kérjük meg a diákokat, hogy mondjanak érzelmeket kifejező
szavakat és írjuk fel ezeket a táblára!
 Miközben felírjuk a szavakat, osszuk két csoportba pozitív/negatív
érzelmek szerint, de a tanulóknak még ne áruljuk el a
csoportképző szempontot.
 Kérjük meg a diákokat, hogy
találják ki a szempontot, majd
beszéljük meg a csoportképző
szempontot, és kérjük meg a
tanulókat, hogy bővítsék ki a
listát! – 5. dia

 Alakítsunk 4 csoportot, a későbbiekben szóvivőkre is szükség lesz
majd.
 Osszunk ki minden csoportnak egy-egy csomagolópapírt, az 2/1
és az 2/2 feladatlapot.
 Ismertessük meg a diákokkal a kis/nagy energiájú érzelmek
fogalmát (mennyire intenzív egy érzelem, mennyire jár erős
reakcióval) és mondjunk példákat.
 Mutassuk meg az egyes kategóriákat bemutató színes táblázatot a
6. dia segítségével és kérjük meg a diákokat, hogy az 2/1
feladatlapon (vagy a 7. dián) szereplő érzelmeket csoportosítsák.

Érzelmek csoportosítása
10 perc

6. dia

2. foglalkozás | Hogy vagy (de igazán!)?

7. dia

Hogy vagy (de igazán!)?

2. Foglalkozás

 Magyarázzuk el a diákoknak a kevésbé ismert kifejezéseket, vagy
helyettesítsük a túl nehéznek ítélt szavakat egyszerűbbekkel.
 A helyes válaszok a prezentációban találhatók a 8. dián, de
fogadjuk el, sőt bátorítsuk a besorolás kapcsán az eltérő
véleményeket (pl. meglepett lehet pozitív és negatív egyaránt).

Nagy energiájú, negatív érzelmek:
Dühös, Felbőszült, Ijedt, Sértődött, Visszautasított
Nagy energiájú pozitív érzelmek:
Lelkes, Meglepett, Eksztatikus, Örömteli, Kellemes
Kis energiájú, negatív érzelmek:
Magányos,Undorodó, Apatikus, Kimerült,Kétségbeesett
Kis energiájú, pozitív érzelmek:
Nyugodt, Fesztelen, Elégedett, Derűs, Álmos

 A diákok füzetébe kerüljön bele a táblázat a 4 kategóriával és
néhány érzelemmel.

3. Csoportmunka: érzelem kategóriák kidolgozása és
illusztrálása képekkel, kiváltó szituációk gyűjtése

Érzelem kategóriák
kidolgozása
15 perc

Csoportbeszámolók
5 perc

 Sorsoljuk ki a csoportok között a 4 érzelem-kategóriát
(pozitív+intenzív, pozitív+nem intenzív, negatív+intenzív,
negatív+nem intenzív).
 Legjobb, ha az osztály digitálisan dolgozik, ehhez csak néhány
laptopra van szükség.
 A diákok keressenek a képkészletből a kategóriájuknak megfelelő
képeket, vagy zenéket, kártyákat, színeket, anyagokat,
kifejezéseket, idézeteket stb.
 Jó, ha kézzelfogható alkotások születnek, mert később
(8. foglalkozáson) ezekre visszatérünk.
 A feladatban az érzelmekről való gondolkodást szeretnénk
árnyalni, amennyiben lehetőségünk van, még ne térjünk át a saját
maguk által megjelenített érzelmekkel való munkára.
 Hasonlóképpen kérjük meg a diákokat arra is, hogy keressenek
helyzeteket, dolgokat, amelyek ilyen érzelmeket válthatnak ki és
írják a kategória mellé.
 Minden csoport bemutatja a kategóriát, amivel dolgozott. Ha
digitálisan dolgozott, akkor érdemes kivetíteni.
 Számíthatunk arra, hogy az érzelemkifejezésre, illetve az érzelem
kiváltására vonatkozó képek össze fognak mosódni, segítsünk
tisztázni az oksági összefüggéseket.
 Amennyiben a diákok nem említenek bullying vagy iskolai
helyzeteket a kiváltó okok között, egészítsük ezt ki!

2. foglalkozás | Hogy vagy (de igazán!)?

2. Foglalkozás

Hogy vagy (de igazán!)?

4. Lezárás 5 perc

Az alkalom összefoglalása
9. dia alapján

A következő alkalom
bevezetése
Otthoni feladat

 A következő alkalom az érzelmek felismeréséről, az arckifejezések
megértéséről fog szólni.

 Hangulat applikáció letöltése és használata napló jelleggel
folytatható.

További gyakorlatjavaslatok
Érzelmek kifejezése
művészeti eszközökkel

 Az érzelemkifejező kategóriákat, kiváltó helyzeteket nemcsak
képekkel, hanem további képzőművészeti eszközökkel is
megjeleníthetjük
o Színek alkalmazása: A diákok létrehozhatják az egyes
érzelem csoportok absztrakt megjelenítését: színekkel,
ráragaszthatnak anyagokat, terméseket stb. A kapott
alkotás lehet a haiku vers háttere is.
o Zene: a diákok keressenek olyan zenéket, amelyek
érzelmeket tükröznek, és befolyásolhatják az osztály
hangulatát, pl. klasszikus zene, hard rock, jazz.
(Jogdíjmentes zene a Competechnél).
o Érdekes lehet összehasonítani, hogy a különböző
érzelemkifejező szavak hogyan hangzanak különböző
nyelvekben (pl. Google Translator segítségével).
 Az osztály munkáját érdemes egy portfolióba összegyűjteni.

2. foglalkozás | Hogy vagy (de igazán!)?

Az érzelmek felismerése társas
helyzetekben

3. foglalkozás

3. foglalkozás - Az érzelmek felismerése
társas helyzetekben
A tanóra rövid
áttekintése
A foglalkozás
célja

 Egyéni munka: Érzelemfelismerő kvíz – érzelmek azonosítása
arckifejezések alapján.
 Páros munka: Érzelmek megjelenítése.
 Érzelemfelismerés gyakorlása.
 Érzelmek tudatos megjelenítésének gyakorlása.

Kapcsolódás a
bullyinghoz






Viselkedés-módosítás lehetőségei.
Stresszkezelés, mint a bullying megelőzésének egyik módja.
Önérvényesítés.
Az arckifejezések jelentősége a bullying hatásának érzékelésében: offline
és online környezet különbségei - online környezetben nehezebb az
érzelmeket felismerni.

Eszközök és
előkészület






3/1 prezentáció.
3/2 prezentáció - fényképes szituációk kvíz és megoldások.
SEL 3/1 – arckifejezések leírása.
Lehetőség fotók készítésére és megosztására, digitális prezentáció
készítésére.

Segédanyagok áttekintése

3/1 prezentáció

3/2 prezentáció – kvíz
és megoldások

3. foglalkozás | Az érzelmek felismerése társas helyzetekben

SEL 3/1
arckifejezések
leírása

3. foglalkozás

Az érzelmek felismerése társas
helyzetekben

1. Bevezetés 5 perc
 1-2. dia kivetítése

A foglalkozás bevezetése

2. Egyéni munka: Érzelemfelismerő kvíz – érzelmek
azonosítása arckifejezések alapján

Érzelmek felismerése
arckifejezés alapján
10 perc  Érzelemfelismerő kvíz – szükség esetén rövidíthető (pl.
kisebbeknél érdemes kivenni a vágy, flörtölés, szórakozás képeit).

 A diákok egyenként írják fel válaszaikat (vagy ezek betűjelét) a
füzetükbe.
 3/2. diasor kivetítése

Megbeszélés
5 perc

 Még egyszer menjen végig a képeken az osztállyal közösen és
beszéljék meg a helyes válaszokat. 3/2 diasor második fele.
 Amennyiben az idő engedi, érdemes átbeszélni, hogy az arc
milyen része hogyan utalt az adott érzelemre (további segítség a
SEL 3/1 segédanyagban).
 Jegyezze fel pl. táblára, flipchartra, hogy mely érzelmek voltak
kevésbé egyértelműek, melyek váltottak ki nagyobb vitát.
 Beszélje át a diákokkal azt is, hogy mely érzelmeket tudjuk a
bántalmazáshoz kapcsolni és ezeket is írja fel.

3. foglalkozás | Az érzelmek felismerése társas helyzetekben

3. foglalkozás

Az érzelmek felismerése társas
helyzetekben

3. Páros munka: Érzelmek megjelenítése párban
 Ossza a tanulókat párokba.
 Az egyik diák válasszon ki (némán) egy érzelmet a kvízből, amit le
fog diktálni a párjának:

„Diktálom az érzelmedet!”
15 perc

1. A diktáló adjon instrukciókat, hogy mit tegyen a másik a szemével,
szájával stb. amihez felhasználhatja a képekhez tartozó leírásokat
(3/1. segédanyag).
2. A diktáló jelezze a párjának, ha szerinte már megfelelően
megjelenítette az adott érzelmet.
3. A megjelenítő tippelje meg, milyen érzelmet diktáltak neki.
4. A helyes megfejtés elmondása után cseréljenek szerepet.
 Egyéb érzelemkifejező kártyák is használhatók (pl. EMK
kártyacsomag).

4. Lezárás 5 perc

Az alkalom összefoglalása
 3/1. prezentáció 3. dia

A következő foglalkozás
bevezetése

 A következő foglalkozás a bullying természetéről fog szólni: mit
nevezünk iskolai/internetes bántalmazásnak, és kik a szereplői.

3. foglalkozás | Az érzelmek felismerése társas helyzetekben

3. foglalkozás

Az érzelmek felismerése társas
helyzetekben

További gyakorlatjavaslatok
Digitális prezentáció
vagy kollázs készítés

 A tanulók létrehozhatják a saját hangulatbemutató digitális képeiket,
kollázsukat.
 Használhatnak képeket, és készíthetnek játékot vagy az óraihoz
hasonló kvízt a többi tanuló számára. A képkészítésre megfelelő
applikációk lehetnek az alábbiak: Enlight, SnapSeed, Google Image
Edit.
 Ha digitális kollázst készítenek, az alábbi applikációk hasznosak:
Capcam, PhotoCollage, Fotor.

Saját érzelemkifejezéstár
készítése

 Ossza a tanulókat 4-6 fős csoportokba.
 Kérje meg a diákokat, hogy válasszanak ki egy érzelmet a kvízből
és készítsenek saját érzelemkifejező arc-fotókat,
 keressenek hozzá megfelelő emotikonokat, vagy egyéb módokat (pl.
rövidítések stb).
 Az összegyűjtött fotókból, jelekből készítsenek egy digitális
prezentációt.
Amennyiben az egyik csoport gyorsabban dolgozik, további
érzelmeket is választhatnak kidolgozásra.

Érzelem kispostás

 8-10 fős csoportban a klasszikus kispostás játékot érzelmekkel
játsszuk: a csoport tagjai csukott szemmel állnak egymás mellett, az
első elindít egy (kitalált, vagy kártyán szereplő) arckifejezést
szomszédjának mutatva, aki maga is megjeleníti az átadott
arckifejezést a mellette állónak stb. A sor végén álló megpróbálja
kitalálni, hogy milyen érzelem indult el.
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4. Foglalkozás

A bántalmazás természete

4.foglalkozás – A bántalmazás természete
A tanóra rövid
áttekintése

 Csoportmunka: Mi jellemző a bullyingra?
 Közös tevékenység: A csoport bullying definíciója.
 Csoportmunka: A bullying szerepek.

A foglalkozás
célja

 A bullying felismerése, és formái.
 A diákok értsék meg, hogy egyes emberek különböző szerepeket
játszanak a bántalmazásban.
 A bullying okainak áttekintése: a negatív érzelmek: pl. harag, megvetés,
félelem.
 A bántalmazó motivációi, viselkedése.
 Példák bullying helyzetekre, bullying definíció.
 A szemtanúk szerepe.

Eszközök és
előkészület






4. prezentáció
SEL 4/1 segédanyag lap – Bullying.
SEL 4/2 segédanyag alapján: bullying definíciók külön lapokon.
SEL 4/3 Bántalmazási helyzetek külön centliken és az egyes szituációkhoz
tartozó nevek (áldozatok neve) külön kártyákon.
 „Nincs múlt” videó, melyet diákok készítettek: tiny.cc/enable_ab5v1

Segédanyagok áttekintése

4. prezentáció

SEL 4/1 segédanyag – Bullying

4. foglalkozás | A bántalmazás természete

SEL 4/2 Bántalmazási helyzetek

4. Foglalkozás

A bántalmazás természete

1. Bevezetés 5 perc
A foglalkozás bevezetése

„Nincs múlt” című kisfilm levetítése: tiny.cc/enable_ab5v1

1-4. dia kivetítése

2. Csoportmunka: mi jellemző a bullyingra?
 Csoportalakítás – 4 vagy 8 csoport.
 Minden csoportnak adjon egy feldolgozási szempontot az 5. diáról
vagy ossza ki a 4/1 segédanyagot.

Ötletgyűjtés a bullying
helyzetek jellemzőire
10 perc
 Kérje meg a diákokat, hogy beszéljék meg a szempontokat a látott
kisfilm alapján, majd a szóvivő mutassa be a csoport munkáját.
 Emelje ki a közös elemeket, illetve az egyes csoportokban
megjelenő lényeges gondolatokat!

3. Közös tevékenység: A csoport bullying definíciója

Bullying-definíciók
értékelése
5 perc

 Kérje meg az osztályt, hogy tegye fel a kezét az, aki ismeri a
bántalmazás (bullying) kifejezést.
 A bullying definíciókat (SEL 4/3) egy-egy papírlapon tegye ki a
terem különböző részein, minden definíció külön lapra kerüljön.
 Kérje meg a diákokat, hogy álljanak az alá a papírlap alá, ami
szerintük a helyes definíciót tartalmazza.
 Kérjen meg néhány diákot, hogy magyarázzák el, miért az alá a
definíció alá álltak be. Miért gondolták azt, hogy ez a helyes
meghatározás?
 Miután a diákok visszaültek a helyükre, kérje meg őket, hogy
mondják el, szerintük mitől lesz egy viselkedés 'bullying'.
Hangsúlyozza, hogy mi NEM bullying: konfliktus, ugratás,
félreértés.

4. foglalkozás | A bántalmazás természete

4. Foglalkozás

A bántalmazás természete

4.Csoportmunka: A bullying szerepek
 A 6. dia alapján tekintsük át, hogy milyen különböző szerepek
fordulhatnak elő egy bullying helyzetben: áldozat, bántalmazó,
áldozat védője, bántalmazó csatlósa, bántalmazó támogatója,
kívülálló – aki lehet az áldozat vagy a bántalmazó pártján is.

 A diákok írják/rajzolják le a bullying-szerepeket a füzetükbe.

A különböző bullying
szerepek összegyűjtése
10 perc

Szerepek azonosítása a
helyzetleírásokban
10 perc

 Elemezzünk egy bántalmazási helyzetet a táblánál (SEL 4/2
segédanyagot felhasználva). Rajzoljuk fel a helyzet szereplőit
(név, bullying-szerep) a 6. diának megfelelően.

 A diákok térjenek vissza a csoportjukba.
 A névjegykártyák segítségével sorsoljon ki minden csoportnak egy
bántalmazási helyzetet (lsd. SEL 4/2 segédanyag).
 A diákok beszéljék meg a szituációban szereplő minden egyes
személy viselkedését, társítsanak hozzá egy bullying-szerepet.
 A diákok rajzolják fel a helyzet szereplőit egy nagyméretű
csomagolópapírra, esetleg felírhatják a szereplők mellé
gondolatbuborékban, hogy mit éreznek, mit gondolnak…
 Az ábrák bemutatása (szükség esetén javítása) után tegyük el a
képeket, mert a 6. foglalkozáson szükség lesz ezekre!

5.Lezárás 5 perc

Az alkalom összefoglalása
 8. dia alapján

A következő alkalom
bevezetése
Otthoni feladat

 A következő alkalommal a bántalmazás hatásáról lesz szó, és
arról, hogy milyen mentségeket keresnek az emberek
viselkedésükre, amikor valakit bántanak.
Bántalmazás filmek, képek, videók, írások gyűjtése.

4. foglalkozás | A bántalmazás természete

4. Foglalkozás

A bántalmazás természete

További gyakorlatjavaslatok
Képkeresés

A diákok készíthetnek egy digitális képgyűjteményt bántalmazással
kapcsolatos képekkel. Ezt közösen megnézhetjük és beszélhetünk
arról, hogy ezek a képek mennyire hasonlítanak az általuk tapasztalt
bullying helyzetekhez.

Bullying definíciók
gyűjtése a neten

Amennyiben digitálisan dolgozunk, a diákok maguk is rákereshetnek
bullying definíciókra és azokról is lehet beszélgetni, egyetlen
szöveges fájlba összegyűjteni, pl. Google Docs-ba, szófelhőt
képezni belőle (a Wordle vagy WorditOut használatával).

A bullying
definíciójának
megalkotása

A diákok maguk is megalkothatják a „saját” bullying definíciójukat,
ha szívesen gondolkodnak együtt. Beszéljék meg a következő
szempontokat:





Mi tartozik a bántalmazás körébe, milyen cselekedetek?
Hányszor kell előfordulnia?
Mennyire kell súlyosnak lennie?
Kik között fordulhat elő?

4. foglalkozás | A bántalmazás természete

5. Foglalkozás

Ez nem bántalmazás, ez csak…

5. foglalkozás - Ez nem bántalmazás, ez
csak…
A tanóra rövid
áttekintése

 Egyéni munka: a bántó kifejezések rangsorolása.
 Csoportmunka: bántó kifejezések együttes rangsorolása, felolvasása,
szavak ereje gyakorlat.
 Közös tevékenység: bántó mondatok online és reakciók a bullyingra.

A foglalkozás
célja

 Megérteni a bántalmazás mentegetésére, indokolására vagy rejtegetésére
használt stratégiákat.
 Annak megértése, hogy vékony a határ a játékos ugratás és a bullying
között.
 Önfelmentő stratégiák - mivel mentegetik magukat a bántalmazók?

Eszközök és
előkészület






5. prezentáció
SEL 5/1 (bántó kifejezések).
Papírszív, vagy papírból kivágott emberforma.
Életre kelt chatek videók: tiny.cc/enable_ab3v1, tiny.cc/enable_ab3v2

Segédanyagok áttekintése

5. prezentáció

SEL 5/1 Bántó
kifejezések

5. foglalkozás | Ez nem bántalmazás, ez csak…

5. Foglalkozás

Ez nem bántalmazás, ez csak…

1. Bevezetés
 Ismételje át a diákokkal a csoportszabályokat és a 4. órán használt
bullying definíciót.

 1-2. dia kivetítése

A foglalkozás bevezetése

2. Egyéni/csoportmunka: bántó kifejezések
rangsorolása, felolvasása, szavak ereje gyakorlat
 Vetítse ki a 4. diát és ossza ki a SEL
5/1 feladatlapokat (bántó kifejezések)
vagy kérje meg a diákokat, hogy
maguk írjanak bántó kifejezéseket.

Bántó kifejezések
rangsorolása egyénileg
5 perc  Kérje meg a diákokat, hogy a feladatlapon szereplő, bántó

kifejezéseket tegyék sorrendbe aszerint, hogy mennyire negatív
hatást váltanak ki, mennyire sértőek.
 Nem fontos az összes kifejezést sorszámozni, inkább emeljék ki az
5 legbántóbb mondatot.

 Az egyéni sorrendeket a diákok írják a füzetbe.

Sorrendek megvitatása
csoportban
10 perc

 Csoportalkotás – kb. 4 fős csoportok.
 A diákok megbeszélik az egyéni sorrendeket/kiemeléseket és
alakítsák ki az öt legbántóbb kifejezés közös halmazát, vagy
válasszák csak ki azt, ami mindenkinél szerepel!
 Bátorítsa a beszélgetést, vitát, majd beszéljék meg az eltérő
véleményeket, miért bántóak/nem bántóak az egyes mondatok…
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5. Foglalkozás

Bántó mondatok hangos
felolvasása és
megbeszélés
5 perc

Ez nem bántalmazás, ez csak…

 Kérjen fel önként jelentkező diákokat egy-egy sértő mondat
felolvasására (nem szerepjáték-szerűen).
 A bántó mondatok következményeinek érzékeltetésére az alábbi
lehetőség közül válasszunk attól függően, hogy mekkora az
ellenállás a csoportban:
 Ahogy elhangzik egy bántó mondat, mi magunk gyűrjünk egyet a
papírszíven/emberen– annak jeleként, hogy így sérül meg a lelke
annak, akit így bántanak.
 Önként jelentkezők gyűrjenek/tépjenek egyet a papírszíven,
akkorát, amekkorát ők gondolnak.
 Minden tanuló kapjon egy papírszívet, amin ő maga mutatja be, mit
tesz adott mondat célpont lelkével.
 Beszélje meg az osztállyal, hogy:
o
o
o

„Milyen érzés hangosan kimondva hallani ezeket a mondatokat?”
„Mit érzünk, ha ránk mondják?”
„Milyen érzés mondani?”

3. Közös tevékenység: bántó mondatok online
környezetben és reakciók a bántalmazásra 20 perc
 Az Életre kelt chatek közös megtekintése:

o

tiny.cc/enable_ab3v1, tiny.cc/enable_ab3v2

 Szempontok a megbeszéléshez:

Kisfilm az online bántásról

o

o

Reakció a bántó
mondatokra és
önfelmentő stratégiák

Mennyiben más, ha nem személyesen, hanem az interneten
hangzanak el bántó mondatok?
Ezeket könnyebb elviselni vagy kikerülni?

 Foglalja össze az említett rossz érzéseket vagy mutassa meg a
diákoknak az összegyűrt szívet.
 Kérdezze meg a diákoktól, hogy az szerintük a filmben szereplők,
hogyan számolnak el a cselekedeteikkel, hogyan gondolnak
ezekre, mivel védekeznének?
 Jegyezze fel az említett reakciókat és arra számítunk, hogy
spontán felmerülnek olyan gondolatok, melyek önfelmentésekre
utalnak pl. „csak vicc volt” – ezekkel fog a csoport dolgozni a
későbbiekben.
 Magyarázza el a tanulóknak, mit értünk önfelmentő stratégia alatt
és gyűjtsenek további példákat.

 Ezeket írja le a táblára, illetve a tanulók a füzetbe.
 Említheti az alábbi példákat: heccelés, ugratás, viccelődés,
környezeti nyomás, „az áldozat hibája, hogy így alakult”, „más is
csinálja és ezért szabad”, „a másik kezdte”, „rám is mondtak már
ilyet”.
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5. Foglalkozás

Ez nem bántalmazás, ez csak…

4. Lezárás 5 perc

Az alkalom összefoglalása
 5. dia kivetítése

A következő alkalom
bevezetése

 A következő alkalommal arról lesz szó, hogyan tudjuk
megváltoztatni mások érzéseit és hogyan tudunk beavatkozni
bullying helyzetekben.

További gyakorlatjavaslatok
Mi bullying és mi nem
az…

 OFI gyakorlatsor 2. foglalkozás goo.gl/S36xWq

Csoportos munka:
hangfelvétel készítése

 Hangfelvétel készítése:
A diákok létrehozhatnak egy szerkesztett hangfelvétel sorozatot/510 másodperces videókat, amelyeken hangosan kimondják a
"mentségüket" mások bántására.

5. foglalkozás | Ez nem bántalmazás, ez csak…

6. Foglalkozás

Hogyan lépj közbe
bullying helyzetben?

6. foglalkozás - Hogyan lépj közbe bullying
helyzetben?
A tanóra rövid
áttekintése

 Csoportmunka: beavatkozási lehetőségek szerepek szerint.
 Közös aktivitás: a hatékony beavatkozási stratégiák ismérvei.

A foglalkozás
célja

 Felismerni, hogyan tudunk egy rossz helyzetből elmozdulni a pozitív
kimenetel felé.
 Megérteni a bullying dinamikáját.
 Bántalmazási helyzetekben meghatározni azokat az embereket, akiknek a
viselkedése pozitívan befolyásolható.
 A bullying helyzetet is lehet újra-értékelni és mozdulni a kedvező kimenet
irányába.
 Hogyan lehet egy bántalmazási helyzetet megváltoztatni, milyen pontokon
lehet beavatkozni és milyen szerepekben mik lehetnek a beavatkozás
stratégiák? – ezek itt most nem az egyén viselkedésére vonatkozóan,
hanem a kapcsolatok szabályzására vonatkozóan.
 Másokkal együtt könnyebb fellépni.

Eszközök és
előkészület

 Prezentáció.
 Előző alkalommal használt bullying helyzetleírások (SEL 4/2) és azok
közösen készített vizuális megjelenítése.
 Videó- The bullying experiment: tiny.cc/enable_ab8v1

Segédanyagok áttekintése

6. prezentáció

SEL 4/2 Bántalmazási
helyzetek

Bullying helyzetek
vizuális megjelenítése
(tanulói produktum)

6. foglalkozás | Hogyan lépj közbe bullying helyzetben?

6. Foglalkozás

Hogyan lépj közbe
bullying helyzetben?

1. Bevezetés 5 perc
 Ismételjük meg a foglalkozás-sorozat célját.
 1-3. dia kivetítése

A foglalkozás bevezetése

2. Csoportmunka: Beavatkozási lehetőségek szerepek
szerint
 Csoportalakítás (a 4. alkalomhoz hasonlóan) kb. 6 csoport
 Minden csoport kap egy helyzetet (lehetőleg azt, amin a 4.
alkalommal dolgozott) és a hozzá tartozó ábrákat.
A diákok feladata, hogy kitalálják, hogyan avatkoznának be az
adott helyzetekben: kit szólítana meg és mit mondana (MIKOR?
KIVEL? MIT? HOGYAN? tenne) – 4. dia

Csoportmunka:
Mikor? Kivel? Hogyan?
Mit?
20 perc
 Az ötleteiket jelenítsék meg gondolat-buborékban az ábrán az
egyes szereplőkhöz rendelve.
 A kívülállókon vagy szemlélőkön belül is érdemes alcsoportokat
képezni (ha nincs ilyen az adott helyzetleírásban, akkor bele lehet
tenni) pl. olyan szemlélő, aki magában elítéli/támogatja a bullyingot
vagy elítéli a bullyingot, de nem szereti az áldozatot.
 Az egyes helyzeteket szituációs játék formájában is
megjeleníthetjük.

6. foglalkozás | Hogyan lépj közbe bullying helyzetben?

Hogyan lépj közbe
bullying helyzetben?

6. Foglalkozás

3. A hatékony beavatkozási stratégiák ismérvei 15 perc
Ráhangolódás

 Vetítse le a diákoknak az alábbi kisfilmet (The Bullying
Experiment): tiny.cc/enable_ab8v1
 Beszélje meg a diákokkal, hogy mik voltak a hatékony
beavatkozási lehetőségek.

Közös aktivitás:
Hogyan tudok jól
beavatkozni?

 Mi kell ahhoz, hogy egy stratégia hatékony legyen? – a diákokkal
együtt gyűjtsék össze a sikeres beavatkozás tényezőit: - 5-6. dia
o Helyzetfelismerés/ szereplők azonosítása: ki az áldozat/ a
bántalmazó, a szemlélő stb.
o Időzítés: vajon jókor léptél közbe?
o Kommunikációs készségek/ megfelelő nyelvhasználat:
higgadtan, de határozottan szólni
o Önvédelem: Figyeltél arra, hogy magad ne keveredj bajba?
o Bátorság: ki mertél állni másokért?

A legfontosabb szabály a közbelépéskor:


akkor lépjünk közbe, ha biztonságos



elősorban a szemlélőket megszólítva



asszertív kommunikációval

 A hatékony beavatkozási módokat, illetve ezek tényezőit a diákok
Megbeszélés

írják a munkafüzetbe.
 Fontos hangsúlyozni, hogy ha a közbelépés időzítése nem
biztonságos, akkor az áldozatot utólag kell megvigasztalni és
negatív érzéseit csökkenteni.
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6. Foglalkozás

Hogyan lépj közbe
bullying helyzetben?

4. Lezárás 5 perc

Az alkalom összefoglalása
7. dia alapján

A következő alkalom
bevezetése

 A következő alkalom témája: hogyan támogathatjuk a bántalmazás
áldozatát.

További gyakorlatjavaslatok
Gondolattérkép
készítése

 A beavatkozási stratégiákat a diákok az alábbi gondolattérképszoftverekkel is megjeleníthetik:

 www.mindmup.com, www.mindmeister.com, https://bubbl.us/

6. foglalkozás | Hogyan lépj közbe bullying helyzetben?

7. Foglalkozás

Hogyan támogathatod a
bántalmazás áldozatát?

7. foglalkozás - Hogyan támogathatod a
bántalmazás áldozatát?
A tanóra rövid
áttekintése

 Páros munka: A sikeres beavatkozás tényezőinek értékelése
 Közös munka: Miért nehéz mégis beavatkozni?
 Csoportmunka: A bántalmazás hatásának csökkentése
 A tanulók meghatározzák azokat a stratégiákat, amelyek megváltoztatják a
bullying dinamikát, és előmozdítják a helyzetet.

A foglalkozás
célja

 A tanulók meghatározzák, hogy a bullying mely hatásainak legyőzésében
tudnak segíteni a kortársak.
 Felismerik, hogy milyen készségeinket tudnak felhasználni a sikeres
beavatkozáshoz, valakinek a hatékony támogatásához.
 7. prezentáció

Eszközök és
előkészület

 Öntapadós cetliken a bántalmazás hatásai (ppt 4. dia alapján)
 Plakáthoz papír vagy plakátkészítő program (pl. Canva, Lucidpress,
Befunky) vagy szófelhő készítő program (Pl. Wordart)
 Amennyiben a 4. pontnál gyakorlat-változatot választjuk, a 7/1 segédanyag

Segédanyagok áttekintése

7. prezentáció

SEL 7/1 Bántalmazási
helyzetek

7. foglalkozás | Hogyan támogathatod a bántalmazás áldozatát?

Hogyan támogathatod a
bántalmazás áldozatát?

7. Foglalkozás

1. Bevezetés 5 perc
 Ismételje át röviden az előző foglalkozást és a társas-érzelmi
tanulás területeit.
 Ismertesse röviden a foglalkozás céljait!

 1-2. dia

A foglalkozás bevezetése

2. Páros munka: A sikeres beavatkozás tényezőinek
értékelése
 Párok alakítása

Páros munka

10 perc  Vetítse fel a 3. diát a sikeres beavatkozás tényezőiről (előző
alkalomról már ismert).
 A diákok feladata, hogy értékeljék + vagy - jellel, mely
készségekben jók és melyek jelentenek számukra kihívást

 Rögzítsék a füzetbe.
 Kérdezzünk rá, hogy mely szempontok szerint, hogyan értékelték
magukat a diákok?

7. foglalkozás | Hogyan támogathatod a bántalmazás áldozatát?

7. Foglalkozás

Hogyan támogathatod a
bántalmazás áldozatát?

3. Közös munka: Miért nehéz mégis beavatkozni?
 Gyűjtsenek ötleteket arra, hogy a sok jó egyéni készség mellett,
miért nehéz mégis beavatkozni.

Közös megbeszélés

5 perc  Rögzítse táblán az elhangzó gondolatokat.

4. Csoportmunka: A bántalmazás hatásának
csökkentése
 Utaljon vissza az összegyűrt papírszív
gyakorlatra (5. foglalkozás) és tegye ki a
falra a bántalmazás hatásait
(magányosság, szomorúság, rossz
hangulat az osztályban stb.) tartalmazó
cetliket és olvassa fel ezeket (4. dia)

Gyakorlat-változat kisebbeknél:

Segítség az áldozatnak
20 perc

 a bántalmazás hatásait a 7/1 segédanyagban szereplő totó
segítségével is azonosíthatók. Itt érdemes hangsúlyozni, hogy
ahogy a képen a tárgyakat is keresni kell, a bántalmazás jelei sem
feltétlenül látszanak azonnal.

 Minden páros válasszon 1-2 cetlit (vagy hatást), amiben úgy érzik,
hogy tudnának segíteni az áldozatnak.
 A párok alkossanak 4-6 fős csoportokat és gyűjtsenek olyan
tevékenységeket, amik segíthetnek a cetliken található hatások
csökkentésében.
 A támogató tevékenységekből készítsenek plakátot, szófelhőt stb.
 5. dia alapján foglaljuk össze, hogyan segíthetünk bullying
helyzetben, illetve a bullying hatásainak csökkentésében.

5. Lezárás 5 perc

Az alkalom összefoglalása
6. dia alapján

7. foglalkozás | Hogyan támogathatod a bántalmazás áldozatát?

7. Foglalkozás

A következő alkalom
bevezetése

Hogyan támogathatod a
bántalmazás áldozatát?

 A következő tanóra témája a rossz érzésekkel való megküzdés.

További gyakorlatjavaslatok
Támogatók köre

 KamaszOK vagyunk

Írás

 A diákok írhatnak egy újságfőcímet bulvárlap stílusban, ami a
bullying sikeres visszaszorítását ünnepli! Pl. „A gyerekek szerint
klassz, hogy itt vagy”; “Az iskola szerint a bántalmazóknak itt nincs
jó dolguk”; vagy „Soha nem volt ilyen kevés bántalmazás”.
 Ajánlott alkalmazások: Canva, Fakeazine, Lucidpress, Microsoft
Office Publisher

7. foglalkozás | Hogyan támogathatod a bántalmazás áldozatát?

Hogyan birkózzunk meg a rossz
érzésekkel?

8. Foglalkozás

8. foglalkozás - Hogyan birkózzunk meg a
rossz érzésekkel?
A tanóra rövid
áttekintése

 Páros munka: Megküzdés stresszhelyzetekben.
 Egyéni munka: Rám milyen megküzdés-módok jellemzők?
 Közös tevékenység: Egyes megküzdés-módok előnyei és hátrányai.

A foglalkozás
célja

 Felismerni bizonyos érzelmek kiváltó okait.
 Megérteni, hogy a pozitív gondolkodásmód befolyásolni tudja az érzéseket
és reakciókat.
 Megismerni a különböző megküzdési stratégiákat.

Kapcsolódás a
bullyinghoz

Eszközök és
előkészület






Érzelmek kezelése – helyes helyzetértékelés: pozitív gondolkodásmód.
Döntési lehetőség érzelem és cselekvés (bullying) között.
Megbirkózás a negatív érzelmekkel – megküzdési stratégiák.
Az elkövető szempontjából mit lehet tenni, hogy ne következzen be a
bullying -az érzelemszabályozás jelentősége.

 8. prezentáció.
 2. foglalkozáson használt kollázsok (főleg a negatív érzelmeket
megjelenítő képek).
 SEL 8/1 Megküzdési módok segédanyag.

Segédanyagok áttekintése

8. prezentáció

SEL 6/1 Megküzdési
módok segédanyag

8. foglalkozás | Hogyan birkózzunk meg a rossz érzésekkel?

Hogyan birkózzunk meg a rossz
érzésekkel?

8. Foglalkozás

1. Bevezetés 5 perc
 Foglalja össze a diákokkal az eddigi alkalmakat.
 Ismételje át a diákokkal a 2. foglalkozáson kidolgozott táblázatot,
melyben csoportosítottuk az érzelmeket, képeket kerestünk
hozzájuk és kiváltó helyzeteket gyűjtöttünk.

 1-3. dia kivetítése

A foglalkozás bevezetése

2. Páros munka / Közös tevékenység:
Megküzdés stresszhelyzetekben 20 perc

Negatív érzelmeket
kiváltó helyzetek
elemzése és a
megküzdési stratégiák
azonosítása

 Ráhangoló kérdés: ki milyen zenét hallgat, hogy jobb kedve
legyen?
 Kérje meg a diákokat, hogy nézzék át a korábban készült
kollázsokat (elsősorban a negatív érzelmeket megjelenítő képeket
használjuk!)
 Gyűjtsenek ötleteket, ki mit tenne, ha adott dühöt/félelmet stb.
kiváltó helyzetbe kerülne. Hogyan sikerülhet felülkerekedni a rossz
érzéseken, hogyan tudna megbirkózni azokkal?
 Fontos, hogy itt a kiváltó helyzet után keletkezett, de még a
bullying elkövetése előtti (negatív) érzelemmel való megbirkózásról
gondolkodunk.

Kiváltó
helyzet

Közös tevékenység:
megküzdési stratégiák
összefoglalása

Érzelem

?????

Viselkedés

 A diákok ismertetik az általuk összegyűjtött „stratégiákat”. Ha a
tanulók inkább reakciókat említenek (pl. káromkodik, ha dühös),
különböztessük meg az érzelmek levezetését ill. szabályozását (pl.
elszámol tízig, ha dühös).
 Hangsúlyozza, hogy utóbbiak az ún. megküzdési stratégiák, (lásd
Oláh Attila 1995/2000) illetve ismertesse a meta-pillanat
koncepcióját is. (A meta-pillanat egy rövid visszalépés a
helyzetből, amikor tartunk egy szünetet, és gondolkodunk a
cselekvés előtt). (Lsd SEL 8/1 segédanyag, megküzdési módok).

8. foglalkozás | Hogyan birkózzunk meg a rossz érzésekkel?

Hogyan birkózzunk meg a rossz
érzésekkel?

8. Foglalkozás

Kiváltó
helyzet

Érzelem

MEGKÜZDÉSI
MÓDOK

Viselkedés

 Egészítsük ki a diákok által nem említett stratégiákkal
(Oláh,1995/2005) a 8 megküzdés mód preferencia szerint.



Kapcsolódó diák: 4-6.

3. Rám milyen megküzdés-módok jellemzők?
5 perc

 A diákok lejegyzik a füzetbe a megküzdésmódokat.
Egyéni munka

 Kérje meg őket, hogy osztályozzák saját magukat aszerint, hogy
az egyes stratégiák mennyire jellemzők rájuk (1-es, ha egyáltalán
nem jellemző, 5-ös, ha teljes mértékben jellemző).

4. Közös tevékenység: az egyes megküzdés módok
előnyei és hátrányai 10 perc

Hőmérő feladat

 Kérje meg a diákokat, hogy álljanak fel.
 Állítson fel egy képzeletbeli vonalat és kérje meg a tanulókat, hogy
álljanak be aszerint, hogy mennyire jellemző rájuk az adott
megküzdési stratégia: a problémafókuszú megküzdés, a
támaszkeresés, a belenyugvás és az érzelem-kiürítés.
 A diákokkal beszélgessen arról, hogy ki miért oda állt, ahová és
ezek kapcsán hozza szóba az adott stratégia előnyeit és
hátrányait: hogy mi a jó abban, hogy ott áll.
 Ha a megküzdési stratégiák megértése túl nehéz az osztály
tagjainak, akkor a hőmérő feladatban csak azt kell megítélnie a
diákoknak, hogy mennyire engedi ki (lsd. érzelem-kiürítés) vs.
tartja magában a rossz érzéseit.

8. foglalkozás | Hogyan birkózzunk meg a rossz érzésekkel?

Hogyan birkózzunk meg a rossz
érzésekkel?

8. Foglalkozás

 Az előnyök és hátrányok megbeszélése után említsünk néhány
trükköt (pl. figyelemelterelés, támaszkeresés, problémafókusz), és
kérdezzük meg, ki melyiket szeretné elsajátítani.

5. Lezárás 5 perc

Az alkalom összefoglalása
 Itt fontos explicitté tenni a megküzdési stratégiák fontosságát
bullying helyzetekben példákkal (pl. ha valaki azért dühös, mert
csúfolták, akkor a megküzdés szintjén pl. futni megy).

 7. dia

A következő alkalom
bevezetése

 A következő alkalommal arról lesz szó, ki milyen változásokat
tapasztalt az osztályban és milyen irányban kell még tovább
fejlődnie a közösségnek.

Otthoni feladat

 Kérje meg a diákokat, hogy írjanak le maguknak néhány negatív
helyzetet, konfliktust (pl. veszekedés a családban, iskolai kudarc
stb.), illetve azt, hogy hogyan kezelte ezeket a múltban.
 Szorongás megküzdés preferencia kérdőív – középiskolások előre
is kitölthetik és megismerhetik saját profiljukat.

További gyakorlatjavaslatok
Média

 A diákok létrehozhatnak olyan egyéni segédanyagot, amely segít a
meta-pillanat megértésében (egy meta-pillanat-eszköztárat), pl.
egyetlen kisméretű kártyát, amelyen szerepel egy kép, idézet, fotó,
és/vagy szín, amely segít "visszalépni" konfliktushelyzetben.
 Mobil eszközön mindez tartalmazhat hangot, videót vagy egy rövid
zenerészletet. A PhotoGrid, CollageMaker alkalmazás hasznos
lehet.

8. foglalkozás | Hogyan birkózzunk meg a rossz érzésekkel?

A változás alapjai
9. Foglalkozás

9

9. foglalkozás - A változás alapjai
A tanóra rövid
áttekintése
A foglalkozás
célja






Közös aktivitás: A haladás áttekintése.
Egyéni munka: Az osztály változásainak értékelése vizuálisan.
Közös aktivitás: Az osztály változásának értékelése mozgásosan.
Páros munka: Az egyéni változások áttekintése.

 A haladás értékelése.
 További célkitűzések megfogalmazása.

Kapcsolódás a
bullyinghoz

 A foglalkozás-sorozat üzenete, hogy a bullying csökkentésére
erőfeszítéseket lehet tenni.
 A jobb osztálylégkörért és kevesebb bullying előfordulásáért mindenki
tehet és kell is tennie.

Eszközök és
előkészület

 9. prezentáció.
 9/1 (Érzelmi intelligencia kérdőív).
 9/2 (Érzelmi Intelligencia kérdőív értékelése).

Segédanyagok áttekintése

9. prezentáció

SEL 9/1 (Érzelmi
Intelligencia kérdőív)

9. foglalkozás | A változás alapjai

SEL 9/2 (Érzelmi
Intelligencia kérdőív
értékelése)

A változás alapjai
9. Foglalkozás
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1. Bevezetés 3 perc
 Ismételje át a foglalkozás-sorozat céljait és a társas-érzelmi
intelligencia területeit!

1-3. dia

A foglalkozás bevezetése

2. Közös aktivitás/egyéni munka: A haladás
értékelése az osztály szintjén
 Kérjük meg a diákokat, hogy üljenek körbe!
 Mondjuk el a diákoknak, hogy a foglalkozás-sorozat célja volt,
hogy az alább területeken változások történjenek az osztályban: -

Milyen változásokat
tapasztaltunk?
4. dia

5 perc
o
o
o
o
o
o

barátságok száma
egymásra figyelés
a bajban lévő vagy gyengébb megvédése
problémák megosztása
beszélgetés az érzelmekről
bántalmazás előfordulásának csökkenése

 Kérje meg a diákokat, hogy értékeljék a változást az adott
dimenziók tekintetében a következő módon:

Egyéni munka:
Ki hogyan látja az
osztályban bekövetkező
változásokat?

o
o
o

Mi volt a kiindulási helyzet? (pl. korábban hogyan állt az
osztály a barátságok számát tekintve?)
Most milyen a helyzet? (most hogyan áll az osztály a
barátságok számát tekintve?)
Mi lenne a jövőbeli, vágyott állapot? (hol lenne ideális, ha
az osztály tartana a barátságok számát tekintve)

10 perc  START/MOST/CÉL értékeket mérőszalagon vagy
koordinátarendszerben, de mindenképpen vizuálisan jelenítsék
meg!

9. foglalkozás | A változás alapjai

A változás alapjai
9. Foglalkozás

9
 Kérje meg a diákokat, hogy álljanak fel.
 Az előbbi értékelés összegzéseként most értékeljék az osztály
légkörének változását:

Közös aktivitás:
A változások
megjelenítése mozgásban
10 perc

- 5. dia
 Először álljanak be aszerint, hogy milyen volt korábban (a program
kezdetekor) az osztály légköre.
o Aztán álljanak be aszerint, hogy milyen most.
o Végül jelenítsék meg a vágyott állapotot!
 Értékelje pár szóban a mozgásos feladatban látható változásokat
és emeljen ki egy fontos tapasztalatot!
 Kérdezze meg, hogy minek tulajdonítják leginkább a változást és
mire lenne szükség ahhoz, hogy a vágyott állapot bekövetkezzen!
 Hangsúlyozza, hogy a vágyott állapot bekövetkezése közös
felelősség.

3. Páros munka: az egyéni változások áttekintése 12 perc





Párok alakítása
Az SEL 9/1 segédanyag (Érzelmi intelligencia kérdőív) kiosztása
A diákok párban nézzék át a kérdőív tételeit.
Kérjük meg őket, hogy válasszanak a kérdőívből egy-egy állítást az
alábbi szempontok szerint!

Páros munka

o
o
o

– 6. dia
A tanulás eredményeként érthetőbbé vált számomra
A terület, amely legnagyobb kihívást jelentette számomra
A terület, ahol a legtöbbet változtam

 A munkafüzetbe írják fel ezeket a változásokat.

9. foglalkozás | A változás alapjai

A változás alapjai
9. Foglalkozás
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4. Lezárás 5 perc

Az alkalom összefoglalása
7. dia alapján

A következő alkalom
bevezetése

 A következő alkalommal további célokat fogunk meghatározni és
akciótervet készítünk!

További gyakorlatjavaslatok
Online kutatás

 A diákok keressenek online példákat a szociális és érzelmi készség
kérdőívre.

Írás/zene/művészet

 Osztálytermi környezetre vonatkozó elvárásokat tartalmazó lista
készítése, és bemutatása kreatív formában, pl. wordwall, költészet,
rap, poszter, szófelhő, képregény

9. foglalkozás | A változás alapjai

Hogyan tovább?
10. Foglalkozás
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10. foglalkozás - Hogyan tovább?
A tanóra rövid
áttekintése

 Ráhangolódás: Bingo játék.
 Páros munka: Mindig is arról álmodtam, hogy…
 Egyéni/páros munka: Amikor befejezem ezt az iskolát…: célok
meghatározása és akcióterv készítése.
 Egyéni/közös aktivitás: Az osztálylégkör javításához én azt tudom tenni…

A foglalkozás
célja

 A tanulók meghatározzák saját céljaikat a szociális és érzelmi készségek
javítása terén.
 A tanulók pozitív hozzájárulást vállalnak az osztály légkörének javításában.
 Meghatározzák az egyéni fejlődés területeit, és a célokat.
 Stratégiákat terveznek a fenti célok eléréséhez.
 Az ENABLE foglalkozás-sorozat lezárása és kitekintés.
 Egyéni hozzájárulások a bullying csökkentéséhez.
 Osztályszintű célok megfogalmazása az osztálylégkör javításában.

Eszközök és
előkészület







10. prezentáció.
SEL 10/1 50 - elemes szóbank sorsoláshoz szétvágva.
Nagyméretű csomagolópapír és post-it mindenkinek.
Kisfilm a gyerekkori álmokról: tiny.cc/enable_sel10v1 .
Javaslat: SEL 10/2 személyes fogadalomminta.

Segédanyagok áttekintése

10. prezentáció

SEL 10/1 50 elemes
szóbank

10. foglalkozás | Hogyan tovább?

SEL 10/2 személyes
fogadalomminta

Hogyan tovább?
10. Foglalkozás
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1. Bevezetés
1-3. diák alapján

A foglalkozás bevezetése
5 perc

 Kérjük meg a tanulókat, hogy hozzák
létre a saját 3X3-as BINGO kártyájukat
(ezt rajzolhatják a füzetükbe is.) – 4. dia

Ráhangolódás:
Bingó játék
10 perc

 Mutassuk meg az 50 elemet tartalmazó
szóbankot és kérjük meg a tanulókat,
hogy ebből a számukra fontos
tulajdonságokat válasszák be a saját
táblázatukba. Soronként haladjanak! –
5. dia
 Sorsolja ki a szavakat (pl. kalapból) szintén a szóbank alapján
(SEL 10/1 segédanyag) és kérje meg a tanulókat, hogy húzzák át
azokat a szavakat, amelyek megvannak nekik. Az nyer, aki először
kihúz egy hármast (oszlopot, sort vagy átlóst).

2. Páros munka: Mindig is arról álmodtam, hogy…
 Vetítse le a diákoknak az alábbi kisfilmet a gyerekkori álmokról:
tiny.cc/enable_sel10v1

Ráhangolódás:
Film
5 perc

Közös munka:
Mi (volt) a nagy álmom?

 Kérje meg a diákokat, hogy beszéljék arról, hogy mi a legnagyobb
álmuk, mi az, amiről mindig álmodoztak, még akkor is, ha most
lehetetlennek tűnik.

10 perc

– 6. dia

10. foglalkozás | Hogyan tovább?

Hogyan tovább?
10. Foglalkozás
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 Ha most nem tudnak ilyet mondani, akkor idézzék fel
kisgyermekkori álmukat.
Ha nem túl személyes, osszák meg az egész osztály előtt is.

3. Egyéni munka: Amikor befejezem ezt az iskolát…
15 perc

Egyéni munka:
Milyen szeretnék lenni,
amikor ezt az iskolát
befejezem?

 Kérje meg a diákokat, hogy képzeljék el az az időt, amikor ezt az
iskolát befejezik (próbálja jellemezni azt az időt pl. hány évesek
lesznek stb.)

 Az 50 elemes szóbankból a diákok válasszanak ki 5 tulajdonságot,
amilyenek lenni szeretnének akkor, és írják le maguknak a füzetbe

(azt is írhatják, hogy milyenek nem szeretnének lenni). – 5. dia
 A párok beszéljék át a kiválasztott tulajdonságokat.
 A tanulók készítsenek egy „Akciótervet” minden cselekvéshez.
 Készítsenek egy listát, hogy mit fognak tenni a cél eléréséhez.
 Az akciótervben benne van, hogy kinek mit kéne tenni, milyen
konkrét lépéseket kell megtenni, ehhez mire lehet szükség stb… -

Páros munka:
Akcióterv kidolgozása

8.dia
 Hangsúlyozza, hogy fontosak az álmaink és az is, hogy
megvalósítható, tervezhető, konkrét lépésekre bontsuk az előttünk
álló életcélokat.

4.Egyéni/közös aktivitás: Az osztálylégkör
javításához én azt tudom tenni… 10 perc

Egyéni munka

 A 5 kiválasztott tulajdonságból minden tanuló válasszon ki egyet,
amiről úgy gondolja, hogy befolyásolja az osztály/mások életét, és
írja fel egy post-it cetlire.
 Tegye ki egy csomagolópapírra, ahová mindenki ki fog tenni egyegy ilyen vállalást.
 Ha kifelé menet személyesen is el tudja mondani a vállalását,
akkor ezt értékeljük nagyon pozitívan, de nem kötelező.

Közös aktivitás

 Tekintsük át együtt a vállalásokat bemutató közös táblát.

Egyéni munka:
Fogadalomkészítés

 A diákok készíthetnek egy személyes fogadalmat, amely hasonló a
SEL 10/2 segédanyagban található sablonhoz.
 Ezt kitehetjük a falra is.

10. foglalkozás | Hogyan tovább?

Hogyan tovább?
10. Foglalkozás
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5. Lezárás
Az alkalom és a
foglalkozás-sorozat
összefoglalása
9. dia alapján

További gyakorlatjavaslatok
Jövőkép feladat

 KamaszOK vagyunk

10. foglalkozás | Hogyan tovább?

