
AZ OSZTOZÓ



LEHETŐSÉG diákjainknak: 
észrevenni

reflektálni
kérdezni

megosztani,
AMI ÉRINTI AZ ÉLETÜKET.

CÉL:
olyan diákot útra bocsátani, 
aki tud tanulni a tapasztalataiból,
aki tudatosan él.

Ő az anyaga ennek az órának, róla van szó.



















TANÁR RÉSZE 
megteremteni a légkört, amelyben 

lehetséges:

• elfogadás és fókuszált figyelem 
• visszafogottság és irányító 

támogatás egyensúlya 
• jó kérdést megkeresni –

rátalálni a saját válaszra
• nézőpontok ütközése, visszajelzés
• párbeszéd  a diák ellenállásával 

• elviselni a kérdés bizonytalanságát

Tanár és diák együttműködéséből, szerződéséből születik az óra.



Mikor érné meg neked?

• megértem, új módon látom: önmagam, 
másokat

• személyesen megérint, hat rám, ami itt történik
• érdekel, amiről töprengünk
• kérdéseket kapok, válaszokra találhatok
• elviszek innen valamit, ami eligazít, 

segítség az életemhez
• kimondhatom – és hallgathatok is
• lehetek az, aki vagyok – és változhatok
• jó a hangulat
• az „én időm” és az „osztály ideje”



• Aki beszél, figyelmet és tiszteletet kap. 
• Személyről infó névvel nem megy ki.
• Nem kötelező megszólalnod.
• Ha te nem dolgozol, a másikat 

engedned kell! 
• Szabad sírni!

DIÁK RÉSZE:



TEMATIKA

I. ÖNAZONOSSÁG - IDENTITÁS
1. Életvonal – jövőterv
2. A jó célmeghatározás
3. Ki vagyok, milyen erőforrásaim vannak? 
4. Alapbeállítódások / Sztrókok
5. Érzések
6. Szégyen
7. Gyász
8. Női önazonosság
9. Önkép - Johari ablak 
10. Önértékelés, önelfogadás – A rút kiskacsa meséje
11. Mit kezdjek az álmaimmal?





II. MÉDIA

1. Bevezető alkalom: SAY NO! helyett →SAY: KNOW!
2. Reklámok

3. Sztárkultusz, X-faktor, Megasztár – Valóságshow - Romantikus 
vámpírtörténetek

4. Média: a nőkről / a nőknek
5. Hírek: a bulvártól a komoly sajtóig

6. Az internet





III. KÖZÖSSÉGEK, AMIKHEZ TARTOZUNK 
CSOPORTDINAMIKA

1. életünk csoportjai – a mi osztályunk
2. három dimenzió: odatartozás, befolyás, intimitás
3. integráció – differenciáltság (egység – különbözés)
4. normák
5. szerepek
6. visszajelzés-kultúra





IV. SZÁRMAZÁSI CSALÁDOM

1. család kialakulásának folyamata
2. családi minták / nőként 
3. szabályok - változásuk
4. elfogadni
5. kiengesztelődni
6. menni (leválás, felnőtté válás)





V. PÁRBESZÉDKULTÚRA

1. A jó beszélgetés alapszabályai
2. Erőszakmentes kommunikáció
3. Konfrontáció, kritika
4. Konfliktuskezelési stílus
5. Konfliktuskezelés: belső konfliktus 
6. Drámaháromszög
7. Megbocsátás





VI. ÉLETKÉSZSÉGEK 1. Munkához való viszony
2. Hivatás
3. Pihenéshez-szórakozáshoz való viszony
4. Időkezelés
5. Pénzhez való viszony
6. Bennem élő vezető





Két tanár vezeti az órát. 
Ők nem szaktanárai az adott osztálynak.

A TEAM

Erre a munkára alkalmas emberek.
Elköteleződnek a tanulási folyamatban való részvételre.





ÉRDEKLŐDŐ FIGYELEMMEL,

ANÉLKÜL, HOGY MINŐSÍTENÉL

MEGÁLLNI ÉS ELIDŐZNI OTT, AHOL ÉRINTETT VAGY

ISTENT - MÁSIKAT - ÖNMAGADAT SZERETNI: 
SZÉTVÁLASZTHATATLAN

BIZALOM ABBAN, 
HOGY AZ ÉLET SIKERÜLNI AKAR BENNÜNK



KÉPZÉS:
Hári Ildikó

ssndkoli@gmail.com

KERETTANTERV: JELENISMERET
kerettanterv.ofi.hu

JÓ GYAKORLAT: 
iskolataska.educatio.hu

mailto:ssndkoli@gmail.com
http://iskolataska.educatio.hu/


I 
LOVE 

OSZTOZÓ!


