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Az általam választott modul: Testi-lelki-szellemi adottságok  

A teljesítményszorongás tudatosítása és mások megértése  

Kompetenciaterület:  

Szociális, életviteli és környezeti kompetencia  

7. évfolyam  

Programcsomag: Toleranciára nevelés 

Harkályné Kovács Katalin vagyok, a szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben dolgozom a művészeti iskola intézményvezetőjeként. 

Délutánonként drámát és színjátszást tanítok a művészeti iskolában. Két csoportom van. 

Miért választottam a 7. b-t? 

 A modell megvalósításához mégis egy általános iskolai 7.-es osztályt választottam, mert első 

osztályos koruktól ismerem őket, a saját gyermekem is ide jár, ők is ismernek engem. Kilenc 

tanuló jár hozzám drámára, és az egész osztállyal nagyon jó a kapcsolatom. Amikor a témák 

között keresgéltem, és ráakadtam az iskolai szorongással kapcsolatos modulra, tudtam, hogy 

nekem ezt ebben az osztályban meg kell csinálnom. Azért, mert ezek a gyerekek annak 

ellenére, hogy jó képességűek, tagozatos osztályba járnak, tudom azt, hogy alsós koruktól az 

osztály nagy részét teljesítményszorongás jellemzi (már alsó tagozatban sírás, rosszullétek, 

könyörgés a tanárnak a dolgozat, felelés elodázásáért, stb.) Én magam is szerettem volna 

választ találni ennek az okára, de leginkább segíteni a gyerekeknek, hogy ők felismerhessék, 

mért szoronganak teljesítményhelyzetben. Esetleg a későbbiekben szorongáscsökkentési 

módokat keresni, javasolni nekik. 

Szervezési feladatok 

Az osztályfőnök segítségével három egymás után következő órát kaptam meg a modul 

megvalósítására a délelőtt folyamán. Az utolsó órájuk után még sokan ott maradtak és 

beszélgettünk, tehát kb. 4 x 45perc állt rendelkezésemre. Az osztály létszáma 27 fő, hárman 

hiányoztak aznap, tehát hat 4 fős csoportot tudtam szervezni. A tervezéskor már tudtam, hol 

fogom megszakítani a modult, így egy kétszer 45 perces és egy 45 perces modult terveztem. 

Ezt sikerült megvalósítani, sőt egy közös beszélgetéssel lezárni. 

Mit változtattam a munka tervezésekor? 

  A négyfős, szimpátia alapján szerveződő csoportokat rögtön az elején kértem tőlük, 

sőt a terem átrendezése is megtörtént már az óra előtti szünetben (tudtam, hogy ezzel 

nagyon sok idő menne el közben) így mire a téma felvetése megtörtént, ők már 

négyesével ültek csoportban, de kissé kifordulva tudtunk dolgozni frontális 

osztálymunkában is, nem okozott nehézséget. 

 A II/1 C feladatot kihagytam. A számonkérés és a modul megvalósítása időben nem 

esett közel egymáshoz. 

 A II/4 feladatot is úgy terveztem be, hogy ha az idő engedi, akkor megvalósítjuk. 

Szólások, közmondások gyűjtése, rajzolása lett volna. Jól éreztem, az idő rövidsége 

miatt ezt nem tudtuk megcsinálni. 



 Ami nem volt ugyan a feladatok között, de én azzal szerettem volna zárni, ezért 

beterveztem lezárásként, hogy egyenként mondják el, ki mit tett a tarsolyába, kinek 

mit jelentett az együtt töltött délelőtt. 

A foglalkozás menete 

I. Ráhangolódás - a téma felvetése: az iskolai számonkéréssel kapcsolatos 

érzésekkel foglalkozunk.  

A téma érdekelte őket, volt kedvük velem dolgozni, teljesen pozitívan álltak hozzá 

mindenhez. Frontális osztálymunkával kezdtünk. A terem jobb vagy bal oldalára kellett 

állni azoknak, akikre egy bizonyos állítás igaz/nem igaz. Számomra érdekes volt a 

megoszlás. Amire számítottam, az, hogy a szülőkkel vagy valaki mással szoktak 

beszélgetni a számonkéréssel kapcsolatos érzéseikről. Viszont egyetlen kislány maradt a 

jobb oldalon, amikor a tanárokra, valamint 2-3 tanuló, amikor az osztálytársakra 

kérdeztem rá. Utána közösen értékeltük, megbeszéltük, hol voltak többen, ez mit jelent, 

kivel lehet beszélgetni ezekről az érzésekről. Miért nem lehet a tanárokkal és főként 

egymással megbeszélni ezeket? Itt az elején még nem nagyon beszélgettek, zavarban 

voltak, nevetgéltek. Azt mondták, a tanárokat ez egyáltalán nem érdekli, nem lehet 

„lelkizni” velük, egymásnak azért nem mondják el, mert szégyellik az érzéseiket a társaik 

előtt.(ez persze a későbbiekben vált egyértelművé) 

I/2.           Fogalmak tisztázása: félelem – szorongás (Mi a közös bennük?) 

A táblára rajzolt nagy halmazábrába gyűjtöttük a gyerekek felvetéseit, jó sokat sikerült 

gyűjteni, majd a két meghatározást felolvastam és kitettem a falra. Ezek után kértem, hogy 

nézzük át még egyszer az általuk összegyűjtötteket, és a fogalmak pontos ismeretében 

hasonlítsuk össze a kettőt. A következő szavakat gyűjtötték a félelemhez: sötét, egér, 

magasság, veszély, stb. a szorongáshoz: verseny, vizsga, dolgozat, fellépés stb. A 

megbeszélés után meg is mutatták a különbséget. Az volt a feladat, ülj úgy, mint aki fél, mint 

aki szorong. A többiek feladata volt kitalálni. Nem volt könnyű feladat, de nagyon tetszett 

nekik. Megbeszéltük, hogy a testtartásunk, a kezünk, lábunk, az arcunk izmai, fejtartásunk 

stb. mennyire kifejezi lelki állapotunkat, anélkül, hogy ennek sokszor tudatában lennénk. 

I/3.           Tapasztalatok, érzések, élmények gyűjtése 

Itt kezdtek négyfős csoportokban dolgozni a szóforgó módszerével. Először nehezen ment, 

hogy ne szóljanak bele, ne szakítsák meg egymást, de a másodszori kérésre nagyon 

odafigyelve próbálták egymást végighallgatni. Miután ezt a kiscsoportban megbeszélték, az 

osztályt két, egyenlő létszámú csoportra osztottam, más-más kérdéseket tartalmazó 

kérdőíveket töltöttek ki. (Ez után történt, hogy nem igazán értettem és tudtam, hogy jól 

csinálom-e, mert ezt a kis kérdőívet megírták és egyelőre nem volt vele több feladat, se 

megbeszélés, félretettük, majd később még visszatértünk rá. Itt volt egy kis zavar bennem, 

mert úgy éreztem, hogy ezt később is megírhatták volna, közvetlen azelőtt, hogy elkezdtünk 

vele foglalkozni) 

II. Új tartalom feldolgozása 

II/1. A számonkérés kapcsán megjelenő szorongás 



Csomagolópapírra dolgoztak, a három lépcsős interjú és közös jegyzet készítése 

kerekasztal munkaformában. Megértették rögtön a módszert, többször jeleztem, hogy csak 

vázlatosan írjanak, mert kevés az idő. Ennek ellenére erre több időt fordítottunk a 

megengedettnél (kicsit belefeledkeztünk, tetszett neki ez a forma, én pedig hagytam őket 

egy kicsit tovább dolgozni) Majd frontális osztálymunkában-csoportforgóval a plakátok 

tartalmát összehasonlítottuk, megbeszéltük. Kiderült, hogy az osztály szinte 100 %-ban 

szorongva, idegesen jön órára, ha tudja, hogy számonkérés lesz. Még akkor és azokkal is 

így van ez, akik sokat tanulnak. 96%-uk írásban szeret felelni. Szóban azért nem, mert a 

többiek pusmogása, nevetgélése, nézése zavarja őket, de többen mondták el azt is, hogy a 

félelem a megszégyenüléstől a társak és a tanár előtt, ha rosszat mondanak. Itt azt éreztem, 

hogy többet kellett volna erről a dologról beszélni, de az időt már túlléptük, fáradtak is 

voltak (a 2x 45 percet egyben tartottuk) és még volt egy feladatunk a kicsengetés előtt. 

Vegyes párokat alkottak a két különböző feladatot megoldó csoport tagjai és egy 

szempontsor alapján megbeszélték a tapasztalataikat. Majd leírták nagyméretű 

papírcsíkokra, és ezeket a falon a megfelelő helyen rögzítették. 

Ezután tartottunk szünetet. A szünetben is többen a teremben maradtak, a plakátok 

tartalmát hasonlítgatták, megbeszélték. 

A szünetben döntöttem el, hogy a következő feladatot kihagyom. A kérdés, amit frontális 

osztálymunkában kellett volna megbeszélni, hogy mi nehéz a felelésben és a 

dolgozatírásban. Kevésbé tartottam fontosnak, mint az utána következő kérdést, amit 

frontális munkában csoport szóforgó módszerrel beszéltünk meg.  

II/3.     Egymás segítése 

Ki (tanár ill. diák) mit tehet azért, hogy kevésbé gátoljon a teljesítményszorongás? Miután 

a csoportok ismertették javaslataikat az osztállyal és egymás mellé tettük a papírokat, az 

derült ki, hogy a hat csoport szinte szóról szóra ugyanazt írta le azzal kapcsolatban, hogy a 

társak hogyan segíthetnének: „nem csúfol, nem nevet, nem szól közbe, nem zavar, nem 

csattog a tollával (5 csoportnál!!), nem néz rám” stb. Ezek mind a hat csoport papírján 

szereplő megjegyzések voltak.  

Itt éreztem, hogy meg kell állni, még akkor is, ha több idő megy el, de ki kellett, hogy 

beszéljék magukból ezeket a fájdalmakat és a közös rádöbbenést, hogy jé…ez titeket is 

zavar?! Megbeszéltük. Azt is, hogy ezen változtatni kell, azt is, hogyan lehet… 

A tanár úgy tud segíteni a szorongás oldásában, hogy „hagyja végigmondani, amit 

akarunk, nem hoz zavarba, segít a mimikájával, bólogasson, ha jót mondunk, adja meg a 

kezdő lökést” stb. Ezt elmondtam a gyerekek osztályfőnökének is, aki ezzel egyetértett, 

azt mondta, ő is elbeszélget majd a gyerekekkel erről a témáról. Egyébként nagyon örült 

ennek a lehetőségnek és ígértem is neki segítséget az osztályfőnöki órákhoz. 

(A II/4-es feladatot a tervezéskor kihagytam) 

II/5. A teljesítményszorongás hátterének feltérképezése 

A diákok egy kérdőívet töltöttek ki, (egyéni feladatmegoldás) majd az értékelési kulcsok 

segítségével értékelték is saját kérdőívüket, majd ezután frontális osztálymunkában 



megbeszéltük a kérdőív tanulságait. Kiderült mindenkiről, hogy mi a fontos számukra: a 

társak, szüleik, tanáraik vagy saját maga véleménye. Valamint az is, hogy van, aki a 

kudarctól fél, és van, akinek inkább az fontos, hogy sikereket érjen el. Ha a kudarcérzés 

nagyobb, mi az, ami a rossz érzést kiváltja a kudarc esetén. A megbeszélés során 

kiemeltük, hogy a szorongás sok ok miatt alakulhat ki és mindenkinél egyéni, hogy 

hogyan jelentkezik. Nincsenek „helyes” vagy „helytelen” érzelmek, valamint azt is 

megbeszéltük, hogy a sikerre törekvés általában megkönnyíti a jó teljesítményt a pozitív 

érzelmek miatt. 

III. Összegzés, értékelés 

III/1 A kérdőív tapasztalatai 

Az utolsó feladatot, a dramatizálást levezető feladatnak szántam. Mivel az osztályból sokan 

járnak drámára, ezért nagy meglepetést és nehézséget nem okozott nekik a feladat. Az elért 

pontszámaik alapján alkottak csoportokat. Minden csoport azon dolgozott, hogy eljátsszanak 

egy olyan helyzetet, amikor rosszul teljesítettek az iskolában. Mit szól a számukra fontos 

csoport (szülő, tanár, osztálytárs, belső hang) ehhez. A feladatnak örültek, először nem vették 

nagyon komolyan, játszottak inkább. A végére mégis sikerült valamit megmozdítani bennük 

(és bennem is) amikor a belső hangot (a saját lelkiismeretüket) szólaltatták meg. Értékes 

pillanatok jöttek létre. 

Zárógondolatok     

 Én hogy éltem meg? 

Jó volt…  

 válogatni a modulok között és rájönni, hogy mennyi értékes dolog van ott, amit 

biztosan használni fogok még 

 hogy megismertem ezt a módszert, mert eddig nem találkoztam vele 

 hogy ajánlani tudtam néhány kedves kollégámnak, akikről tudom, hogy biztosan 

használni fogják 

 hogy ennyi időt a gyerekek között tölthettem, (évek óta a felnőttek között töltöm a 

napjaim nagy részét, lehet, hogy ezen változtatnom kell!)  és még jobban 

megismertem őket 

 hogy ott maradtak iskola után többen, mert megígértem nekik, ha van kedvük, még 

beszélgetünk tovább, és beszélgettünk (persze akkor már minden másról is…) 

 hogy a gyerekeknek nagyon tetszett ez a projektmunka és kérték, hogy menjek 

hozzájuk máskor is 

 amikor elmondták a végén, hogy mi mindent adott nekik ez a mi közös munkánk, 

akkor ilyeneket mondtak:  

„jobban megismertem önmagam”,  

„megtudtam, hogy a többiek ugyanúgy szoronganak, mint én, ezt nem is gondoltam 

volna”,  

„most végre nyíltan elmondhattam a félelmeimet, eddig nem mertem”, 

 „nem tudtam, hogy ami nekem vicces, az nekik fájhat”, 

 „egy kicsit több önbizalmam lett”stb. Azt gondolom, hogy talán segíteni tudtam nekik 

néhány dologban. 



Melléklet: képek a foglalkozásról 

 
 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

Az általam választott 2. modul: Csak lógok a neten…  

A TV, az internet- és a mobiltelefon-használat csapdái 

 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák  

7. évfolyam  

 

Ezt a modult azért választottam, mert a drámás csoportommal kb. egy hónapja ebben a 

témában kezdtünk el dolgozni.  

A csoportom 18 főből áll, 12-14 évesek. Minden héten egy délután találkozom velük 4x45 

percben. 

Az egyik drámaórán arról beszélgettünk, hogy mi az, ami őket mostanában a legjobban 

foglalkoztatja, mivel töltik idejük nagy részét. A válasz természetesen a modul címében 

felsorolt három tömegkommunikációs eszköz volt. 

 A témánk tehát adott, ezt járjuk most körbe minden oldalról: előnyei, hátrányai, az 

internetezéssel járó veszélyek. Szeretném tudatosítani bennük, hogy a felhasználók – ha 

tisztában vannak a csapdákkal – felelősen dönthetnek ezek felhasználásának módjáról és 

mértékéről. Ehhez nagyszerű feladatok, kérdőívek állnak rendelkezésemre a modulban.  

 Az a célunk, hogy az év végére (ha sikerül!) egy jelenetet alkossunk meg azokból a 

játékokból, etűdökből, szituációkból, amikkel hétről hétre foglalkozunk.  

Nagyon megörültem ennek a modulnak, mert új szempontokat, megközelítési módokat 

tudtam bevinni az órákra. Nem kell feszített tempóban dolgoznunk, ha valamire nem jut elég 

idő, akkor a következő héten újra elővesszük, többször is visszatérünk egy-egy általunk 

fontosnak tartott dologra. 

Az elmúlt órára az I/c feladatot vittem be. A kinyomtatott képeket kapták meg a csoportok és 

abból indítottak szituációkat. Ki kellett találniuk, mi történik a képen, kik, mit, hol, és miért 

csinálnak? Nem dolgoztunk egyszerre az összes képpel, csak az első sorozatot vittem be,(a 

telefonos képeket) mert minden csoport ugyanazt a képet kapta meg és azzal dolgozott. Így 

össze tudtuk hasonlítani, kinek mit mondott, milyen helyzeteket találtak ki hozzá. Aztán 

megbeszéltük, összevetettük a véleményeiket. Újrajátszottuk az általunk legjobbnak vélt kis 

jeleneteket. Tartalmas, hasznos óra volt. Itt tartunk most, és innen haladunk tovább a 

következő hetekben a többi feladattal. 

 Köszönetet kell, hogy mondjak azért, hogy megismerhettem ezt a tanulási módszert. Nagyon 

hasznosnak tartom és örülök, hogy a diákjaimat megismertethetem vele.  

 

Harkályné Kovács Katalin 

 

Szerencs, 2012. 10. 25. 

 

 


