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Együtt az osztály 
 

Kompetenciaterület: 
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

 
 

1. évfolyam 
 
 

Programcsomag: Én és a világ – Ember és környezete 
 
 

A modul szerzői: Kovácsné Vojnovics Éva és Solymos Éva 
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 6-7 évesek 

Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 

A modul közvetlen célja A csoport közösséggé formálásának megkezdése, a közösségi érzés alakítása  

A modul témái, tartalma Témák: 
Természet- és társadalom-földrajzi környezetünk, lakóhelyünk: iskola 
A társadalom és a gazdaság: szokások, hagyományok, életmódok 
Testünk és életműködéseink: napirend 
Tartalom: 
Az iskolai élet, az iskolán belüli és iskolán kívüli szabályok mélyebb megismerése. Az iskola helységei, napirend, 
órarend, viselkedési szabályok. Az osztálytársak egymáshoz való pozitív viszonyának alakítása. 

Megelőző tapasztalat Ismerkedés az iskolával 

Ajánlott továbbhaladási 
irány 

Közös osztályszabályok kialakítása 

A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 

Önszabályozás: felelősségvállalás, tekintet másokra 
Énhatékonyság-érzés: konstruktív self-érzékelés 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: kritikai gondolkodás; szabályalkotás, szabálykövetés 
Társas kompetenciák: kommunikációs készségek, együttműködés 

A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom, Művészetek, Életvitel és gyakorlati ismeretek Kapcsolódási pontok 
Modulokhoz: Játék a szabadban, Együtt, vagy egymással?, Az úgy van nálunk 

Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001  
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Módszertani ajánlás 
 
A közösségalakítás ebben az életkorban az érzelmekre alapozva történik. A gyerekeknek meg kell tapasztalniuk az együttlét örömét, a közös 
játék, közös tanulás élményét. A kooperatív tanulás módszereinek megismerése, technikájának gyakorlása elősegíti a későbbi alkalmazást, ezért a 
modult tanév elejére ajánlom. 
 
 
A modul mellékletei 
 
Tanári mellékletek 
 
P1 – Zsipsz-zsupsz játék 
P2 – Kelj fel, Jancsi! 
P3 – Rangsorolás 
P4 – Ikonok 
P5 – Órarend 
P6 – Névgombolyag 
P7 – Képek 
P8 – Befejezetlen mondatok 
P9 – Szituációk 
P10 – Iskolán kívül 
P11 – Állítások 
P12 – Értékelés 
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