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modUlváZlaT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a saját tapasztalatok előhívása

A A tanulók összegyűjtik, hogy kikkel szoktak a leg-
többet veszekedni. Beírják a D1 táblázatba, hogy 
milyen érzések és viselkedések kapcsolódnak 
ezekhez a helyzetekhez. 
Ezután 4 fős csoportokat alkotnak, és megbeszélik 
a tapasztalataikat egymással.

15 perc

Saját tapasztalatok 
előhívása

Önreflexió
Egymásra figyelés

Egyéni munka – 
személyes	élmények	
feldolgozása

Csoportmunka 
– megbeszélés

D1 (Feladatlap)

B A tanulók 4-5 fős csoportokat alkotnak. A csopor-
tok közösen összegyűjtik azokat a helyzeteket, 
amelyekben a különböző vélemények heves vi-
tákat eredményezhetnek. Minden csoport felírja 
a saját helyzeteit egy csomagolópapírra, majd a 
szóvivők elmondják az osztálynak a csoport gon-
dolatait. 

15 perc

Saját tapasztalatok 
előhívása

Együttműködés

Csoportmunka 
– ötletbörze 

Csomagolópapír
Vastag filctollak

I/b A helyzetekben rejlő értékválasztásbeli különbség 

A A tanulók saját csoportjaikban azonosítják, hogy 
milyen értékválasztásokban különböznek attól, 
akivel veszekedésbe keverednek. 

5 perc

Értékválasztásbeli 
különbözőségének 
megfogalmazása

Szóbeli kifejezőkészség 

Csoportmunka 
– szóforgó  

A kitöltött D1 
feladatlapok

P1 (Példák) 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók az összegyűjtött helyzetekből kiválaszt-
ják azokat, amelyek őket a legjobban érdeklik. A 
választás úgy történik, hogy mindenki kap 5 pon-
tot, amit elosztanak a számukra érdekes témák 
között. Egy témára annyi pontot adhatnak, amen-
nyit akarnak. A legtöbb szavazatot kapott öt témát 
felírják egy új csomagolópapírra, és kiragasztják 
egy jól látható helyre.

5 perc

A diákokat leginkább 
érdeklő témák 
kiválasztása

Választás
Döntés 

Egész csoportos 
munka – témák 
kiválasztása

Csomagolópapír 
Filctollak 
Gyurmaragasztó

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Tele indulatokkal

A Mindegyik kiscsoport eljátszik egyet az általa ösz-
szegyűjtött helyzetekből. A feladatuk az, hogy eb-
ben a játékban ne figyelnek egymásra, sértsék meg 
egymás méltóságát, és vitassák el a másik önálló 
gondolkodáshoz való jogát. (D2) A beszélgetése-
ket videoszalagra rögzítik, és a legkifejezőbb játék 
esetében megbeszélik annak tanulságait.

20 perc

A hibás viselkedés
elemeinek	
felismertetése

Együttműködés 
Kreativitás 
Humorérzék

Csoportmunka 
– szerepjáték 
és videofelvétel 
készítése

Frontális munka 
– beszélgetés 

D2 (Szerepkártya) Videokamera, 
TV, 
videokazetta

B Önként vállalkozó tanulók eljátszanak 2-3 „vesze-
kedős beszélgetést” az összegyűjtött témák közül. 
Az osztály többi tagja feljegyzést készít azokról a 
viselkedéselemekről, amelyek szerintük a vesze-
kedés okai. Megbeszélik a tapasztalatokat.

20 perc

A hibás viselkedés
elemeinek	
felismertetése

Kreativitás
Megfigyelő készség

Kis csoportos 
szerepjáték

Frontális munka 
– megbeszélés 

D2 (Szerepkártya)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/b Indulatok nélkül

A A pedagógus a P2 melléklet alapján ismerteti a 
kagylómódszert. A D3 kártyák felhasználásával a 
tanulók eljátsszák az előző helyzeteket e módszer 
alkalmazásával is. A játékot ugyanúgy rögzítik, 
mint előzőleg. Megbeszélik a felvételeket, és meg-
nevezik a pozitív viselkedéselemeket.

20 perc

A pozitív 
viselkedéselemek	
felismerése

Szabálykövetés 
Kifejezőkészség 

Frontális munka 
– tanári magyarázat

Csoportmunka 
– szerepjáték, 
videofelvétel 
készítése, megnézése

D3 (Szerepkártya) P2 
(Módszertani 
útmutató)

Videokamera, 
TV, 
videokazetta

B A tanulók 4-5 fős csoportokat alkotnak. Minden 
csoport kiválaszt két korábban megfogalmazott 
helyzetet. A feladat az, hogy beleélve magukat a 
szereplők helyzetébe, fogalmazzanak meg olyan 
mondatokat, amelyek jól tükrözik az érintettek 
gondolkodásmódját az adott konfliktushelyzet-
ben. (D4) 
Amikor elkészülnek, ismertetik gondolataikat a 
többiekkel. Társaik kiegészítik őket, ha vannak új 
ötleteik.

20 perc

A helyzetben 
érintett szereplők 
gondolkodásmódjának 
felismerése

Kreativitás
Empátia
Együttműködés

Csoportmunka 
– közös gondolkodás

Frontális munka 
– tapasztalatok 
megosztása

D4 (Feladatlap) Korábban 
készített 
esetlisták



�52	 SZociáliS, éleTviTeli éS környeZeTi kompeTenciák	 Tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/c éles helyzetben

A A tanár mond egy olyan állítást amelyről feltétele-
zi, hogy megosztja a diákokat. A tanulók egyetérté-
sük mértékét kifejező sort alkotnak egy képzelet-
beli pozitív és negatív pólus között, majd középen 
megtörik a sort, és az eltérő vélemény képviselők 
szembe állnak egymással, A kagylómódszer segít-
ségével rövid ideig beszélgetnek az adott témáról. 
Ezután egy másik állításhoz kapcsolódva, megis-
métlik a gyakorlatot. 
A tanulók végül nagycsoportban osztják meg ta-
pasztalataikat egymással. Kitérnek rá, hogy  mi 
volt a legnehezebb ezekben a beszélgetésekben.

25 perc

A konstruktív 
alkalmazkodáson 
alapuló kommunikáció 
gyakorlása

Kommunikáció
Szabálykövetés 

Páralakítás hajlított 
véleményvonallal 

Páros munka 
– kagylómódszer

Frontális munka 
– megbeszélés

P3 (Példák)

B A pedagógus ismerteti a kagylómódszert. A tanu-
lók hármas csoportokat alkotnak. A tanár olyan ál-
lítást fogalmaz meg, amely megoszthatja az embe-
reket. Ketten beszélgetnek úgy, hogy az egyik elfo-
gadja, a másik pedig elutasítja az állítás tartalmát, 
míg a harmadik a megfigyelő. Rövid beszélgetés 
után a megfigyelő elmondja, hogy milyen pozitív 
elemeket látott a beszélgetésben, min lehetne eset-
leg javítani. Még kétszer szerepet cserélnek, hogy 
mindenki lehessen megfigyelő.

25 perc

Megfigyelővel bővített 
kommunikáció 
gyakorlása

Empátia
Elemző készség

Triádok 
– kagylómódszer 
megfigyelővel

P2 
(Módszertani 
útmutató)

P3 (Példák)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a legfontosabb tapasztalatok

A A tanulók összegyűjtik a foglalkozás legfontosabb 
tapasztalatait. A tanár pedig arra bátorítja őket, 
hogy használják a szerepjátékban felkínált mon-
datelemeket, ha értékkonfliktusba keverednek 
egymással.

5 perc

A tapasztalatok 
összefoglalása

Önkifejezés 
Önreflexió

Frontális munka 
– záró beszélgetőkör

B A tanulók megnevezik azokat a helyzeteket, ame-
lyekben a jövőben alkalmazhatják a tanultakat.

5 perc

A tapasztalatok 
összefoglalása

Frontális munka – 
záró beszélgetőkör
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Tanári SegédleTek
P1 NÉhÁNY PÉLdA AZ ÉRTÉKVÁLASZTÁSbELI KüLÖNbSÉgEKR:

• Viselkedés – a tanár udvariatlanságnak tartja a rágózást, a gyerek nem.
• Öltözködés, testékszerek – a szülőnek nem tetszik a lógófenekű nadrág, a gyereknek igen.
• Kultúra – sok szülő azt gondolja, hogy gyerekeiknek értékes filmeket kell nézniük, a gyerekek pedig a horrorfilmeket szeretik.
• Viselkedés – sokan kulturálatlan viselkedésnek tartják, ha valaki durva szavakat használ, míg mások egyszerűen jópofaságnak ér-

zik.
• Életmód – sokan takarékoskodnak, és így gyakran tudnak utazni, míg mások minden pénzüket felélik, mert így szeretnek élni.
• Erkölcs – sok szülő megengedi gyerekének, hogy a barátja náluk aludjon, sokan nem tudják ezt elfogadni.
• Köszönés – sokan természetesnek tartják, ha csao-val köszönnek neki, sokan udvariatlanságnak tartják.

P2 A KAgYLóMódSZER

Ha elsőként érvelünk egy álláspont mellett, csak akkor adjuk át a kagylót a partnerünknek, ha ő megismétli az elhangzott érveket, vagy 
azok üzenetét, és azok megegyeznek a beszélő szándékolt mondandójával. Ezt követően a másik fél fogalmazza meg érveit, és ő is csak 
akkor adja át a kagylót a partnerének, amikor megbizonyosodik arról, hogy a másik megértette, amit mondani akart. Ezek a visszajelzések 
alkalmat adnak arra is, hogy korrigálni lehessen a nem pontosan megfogalmazott üzeneteket. Biztosítják, hogy a résztvevőknek figyelni-
ük kell arra, amit a partnerük mond. Sokszor éppen azért alakulnak ki veszekedések, mert a konfliktus résztvevői nem figyelnek egymás 
érveire.

A kagylómódszer nagyon fontos eljárásmód az értékkonfliktusok rendezésében is. Mindenki úgy vélekedik ugyanis, hogy ő látja jól a vi-
lágot, ő tudja, mi az igaz, mi a szép. Ezek a gyakorlatok viszont azt a tapasztalatot adják a diákoknak, hogy sokféle igazság létezhet, amely 
gondolkodásmódbeli és ízlésbeli különbségeket fejez ki. Sokféleképpen gondolkodunk, sokféle az ízlésünk, és ez így van rendjén. Abban 
kell fejlődnünk, hogy képesek legyünk megérteni azt, hogy valamiről másképpen is lehet gondolkodni. Nem kell okvetlenül meggyőz-
nünk egymást arról, hogy csak mi látjuk helyesen a világ dolgait. Főleg nem úgy, hogy bevetjük hatalmunkat, vagy mozgósítjuk jobb 
kommunikációs képességünket. Napjainkban rendkívül fontos mindennek a tudatosítása, különösen olyan helyzetben, amikor politikai 
nézetek ütköznek össze hétköznapi beszélgetésekben. 
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P3 állíTásoK 

1. Csak az a tudás értékes, amellyel jól fizetéssel járó álláshoz lehet jutni.
2. Az iskola megöli az egyéniséget.
3. A nők még mindig hátrányos helyzetben vannak a férfiakkal szemben.
4. Az ember sorsát teljesen meghatározza, hova született.
5. A cigarettázást mindenkinek meg kellene tiltani, és nagyon szigorúan kellene büntetni.
6. A gyerekeknek biztosítani kellene a jogot, hogy eldöntsék, milyen tantárgyakat szeretnének tanulni.
7. Az emberek 90%-a olyan munkát végez, amely csak fárasztja, és nem gazdagítja.
8. Buta dolog a takarékosság: a mának kell élni, mert nem tudjuk, meddig élünk.
9. A szülőnek joga van megverni a gyerekét.

10. Az érvényesüléshez nem tudásra, hanem ügyességre van szükség.
11. Kis csalás nem csalás.
12. Aki sokat dolgozik, annak nincs ideje pénzt keresni.
13. Felelőtlen, aki napjainkban egy gyereknél többet vállal.
14. Ebben az országban nem lehet élni, külföldre kell menni.
15. A házasság teljesen elavult intézmény.




