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modUlvázlaT

Tevékenységek  – időmegjelöléssel
A tevékenység 

célja/fejlesztendő 
készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I. RÁhANgOLódÁS 

I/1. A téma felvetése

A A tanár megadja a foglalkozás témáját: az 
iskolai számonkéréssel kapcsolatos érzésekkel 
fogunk foglalkozni. Megkéri a diákokat, hogy 
álljanak a terem jobb oldalára azok, akikre egy 
bizonyos állítás igaz, a bal oldalára azok, akikre 
nem igaz. (Állítások a tanári mellékletben.)

5 perc

A téma jogosult-
ságának közvetett 
alátámasztása
Érdeklődés,  
motiváció megte-
remtése

Frontális osztály-
munka

P1 (Állítások)



Tevékenységek  – időmegjelöléssel
A tevékenység 

célja/fejlesztendő 
készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/2. Fogalmak tisztázása

A A tanár megkérdezi, szoktak–e félni, szoron-
gani a számonkéréstől? Rámutat arra, hogy két 
szót használt, amelyeknek nem teljesen azonos 
a jelentése. Megkéri a diákokat, hogy fogal-
mazzák meg, szerintük mi (milyen) a félelem, 
mi (milyen) a szorongás, esetleg mi a közös 
bennük. A diákok felvetéseit a halmazábra 
„félelem” vagy „szorongás” részébe, illetve a 
közös részbe írja.

9 perc

A tanár felolvassa a félelem és a szorongás meg-
határozását, jól látható helyen rögzíti.  
Az osztály összehasonlítja a meghatározást a 
halmazábra tartalmával.

4 perc

Gondolkodás
Kifejezőképesség
Szókincsfejlesztés

Gondolkodás

Frontális osztálymun-
ka – megbeszélés

Frontális osztály-
munka – tanári 
felolvasás, meg-
beszélés

P2 (Halmazábra)
Csomagolópapír, 
filctoll – vagy: 
Tábla, kréta

P3 (Félelem és 
szorongás meg-
határozása cso-
magolópapírra 
írva)

I/3. Tapasztalatok, érzések, élmények gyűjtése

A A diákok négyfős csoportokat alakítanak szim-
pátia alapján

2 perc

A csoportokban az alábbi kérdésre válaszolnak: 
Mitől, miért szoktunk feszültek lenni, mitől fé-
lünk, ha az iskolában felelés, dolgozat van?

5 perc

Önszerveződés,  
csoportalakítás
Empátia

Önreflexió
Empátia
Figyelem
Emlékezet

Kooperatív tanulás 
– szóforgó
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B A tanár az osztályt két tetszőleges, egyenlő lét-
számú csoportra osztja. A két csoport más–más 
kérdéseket tartalmazó kérdőívet kap, kitöltik.

7 perc

Önreflexió
Emlékezet

Frontális osztálymun-
ka – egyéni feladat-
megoldás

D1 (Befejezetlen 
mondatok)

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/1. A számonkérés kapcsán megjelenő szorongás

A A csoportok tagjai a számonkéréssel kapcsolatos 
érzéseiket, élményeiket osztják meg egymással.
Az elhangzottakat vázlatosan rögzítik a kérdé-
sek sorrendjében csomagolópapírra, minden 
csoporttag a másik pár egyik tagjáról ír.

16 perc
Az osztály a plakátok tartalmát összehasonlítja, 
megbeszéli.

10 perc

Empátia
Figyelem
Kifejezőképesség
Együttműködés

Kooperatív tanulás 
– három lépcsős in-
terjú és közös jegyzet 
készítése kerekasz-
tallal

Frontális osztálymun-
ka – megbeszélés cso-
portforgóval

D2 (Kérdések a 
csoportok számá-
ra a számonkérés-
ről)

Csomagolópapír, 
csoportonként 
négy különböző 
színű filctoll

P4 (Szempontok 
a feladat szerve-
zéséhez)

A feladat lépései 
a táblán vagy 
plakátformában a 
falon elhelyezve
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B A két különböző feladatot (D1 melléklet sze-
rint) megoldó csoport tagjai vegyes párokat 
alkotnak. Egy szempontsor alapján megbeszélik 
tapasztalataikat. Ezeket le is írják nagyméretű 
papírcsíkokra, ezeket aztán az osztályban kije-
lölt helyen a falon (táblán stb.) rögzítik.

15 perc
Az osztály a plakátok tartalmát összehasonlítja, 
megbeszéli.

9 perc

Emlékezet
Empátia
Figyelem
Kifejezőképesség

Páros munka – meg-
beszélés

Páros munka – pla-
kátkészítés kerek-
asztallal

D3 (Kérdések a 
párok számára a 
számonkérésről)

Csomagolópapír 
csíkokra vágva, 
filctollak

P5 (Szempontok 
a páros feladat 
szervezéséhez)

C A csoportok tagjai az előző órai számonkéréssel 
kapcsolatos érzéseiket, élményeiket osztják meg 
egymással.
Az elhangzottakat a második lépésben csoma-
golópapíron rögzítik a kérdések sorrendjében, 
minden csoporttag a másik pár egyik tagjáról ír.

16 perc
Az osztály a plakátok tartalmát összehasonlítja, 
megbeszéli.

10 perc

Empátia
Figyelem
Kifejezőképesség
Együttműködés

Kooperatív csoport-
munka – három lép-
csős interjú és plakát-
készítés kerekasztallal

Frontális osztálymun-
ka – megbeszélés cso-
portforgóval

D4 (Kérdések a 
csoportok számá-
ra a megelőző szá-
monkérésről)

Csomagolópapír, 
csoportonként 
négy különböző 
színű filctoll

P4 (Szempontok 
a feladat szerve-
zéséhez)

A feladat lépései 
a táblán vagy 
plakátformában a 
falon

II/2. A különböző számonkérési formák nehézségei

A Az osztály a feltett kérdésre válaszokat ad, a 
tanár a válaszokat a halmazábrában jegyzi.
Mi a nehéz a felelésben, mi a dolgozatírásban?

8 perc

Gondolkodás
Kifejezőképesség
Empátia
Figyelem

Frontális osztálymun-
ka – megbeszélés, cso-
portosítás

Halmazábra a 
táblán vagy cso-
magolópapíron, 
kréta vagy filctoll
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II/3. Egymás segítése

A csoportok tagjai válaszokat gyűjtenek az aláb-
bi kérdésre:
Ki (tanár illetve diák), mit tehet azért, hogy ke-
vésbé gátoljon a teljesítményszorongás?

5 perc
A csoportok ismertetik javaslataikat  
az osztállyal.

10 perc

Kooperatív tanulás 
– kerekasztal

Frontális osztálymun-
ka – csoportszóforgó

Jegyzetlap, toll

II/4. A szorongás feldolgozása

A A diákok szorongással és félelemmel kapcso-
latos szólásokat, közmondásokat gyűjtenek 
fejből.

10 perc

szókincsfejlesztés Kooperatív tanulás – 
szóforgó

B A diákok szorongással és félelemmel kapcsola-
tos szólásokat, közmondásokat jelenítenek meg 
dramatikusan

20 perc

Kreativitás, képzelet Csoportmunka – sze-
repjáték 

D5 (Szólások kár-
tyákon)

C A diákok szorongással és félelemmel kapcsola-
tos szólásokat, közmondásokat jelenítenek meg 
rajzban.

20 perc

Rajzkészség,  
kreativitás

Csoportmunka –pla-
kátkészítés

D5 (Szólások kár-
tyákon)
Papír, filc illetve 
színes ceruza
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II/5. A teljesítményszorongás hátterének feltérképezése

A A diákok egy iskolai számonkéréssel kapcsola-
tos szorongásra vonatkozó kérdőívet töltenek 
ki.

8 perc
A diákok az értékelési kulcsok segítségével érté-
kelik saját kérdőívüket.

8 perc

Önismeret

Önellenőrzés

Frontális osztálymun-
ka – egyéni feladat-
megoldás

D6 (Kérdőív)

D7 (Értékelési kul-
csok)

II/6. A teljesítményszorongás okai, a siker– és kudarcérzés  

A A diákok megbeszélik a szorongás kérdőív ta-
pasztalatait.

10 perc

Önismeret
Érzelmek kifejezése
Figyelem
Empátia

Frontális osztálymun-
ka – beszélgetőkör

P6 (Szempontok 
a beszélgetéshez)

III. ÖSSZEgZÉS, ÉRTÉKELÉS

III/1. A kérdőív tanulságai

A Csoportokban dramatizálják, mit szól a szá-
munkra fontos csoport, amikor rosszul felelnek, 
és bemutatják az egész osztálynak.

19 perc

Empátia, figyelem, 
kreativitás, mások elfo-
gadása

Csoportmunka – sze-
repjáték

P7 (szerepjáték, 
megfigyelési 
szempontok az 
értékeléshez)



12 szociális, éleTviTeli és környezeTi kompeTenciák Tanári

A MOduL MELLÉKLETEI

Tanári segédletek

P1 Állítások
P2 Halmazábra
P3 A félelem és a szorongás definíciója
P4 Szempontok a feladat szervezéséhez
P5 Szempontsor a páros feladat szervezéséhez
P6 Szempontok a beszélgetéshez
P7 Szerepjáték, megfigyelési szempontok az értékeléshez

Tanulói segédletek

D1 Mondatbefejezés két csoportban
D2 Kérdések a csoportok számára a feleltetésről, dolgozatírásról
D3 Kérdések párok számára a feleltetésről, dolgozatírásról
D4 Kérdések a csoportok számára a megelőző felelésről, 

 dolgozatírásról
D5 Szólások és közmondások a félelem/szorongás témájában
D6 Kérdőív
D7 Értékelési kulcsok
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P1 – Állítások

A tanárok még sosem kérdeztek meg arról, hogyan érzem magam 
számonkéréskor.
Szoktam a szüleimmel beszélgetni arról, hogy milyen érzéseim 
vannak a számonkéréssel kapcsolatban.
Nem szoktam erről beszélgetni még az osztálytársaimmal sem.
Van olyan ember a környezetemben, akivel szoktam erről beszél-
getni.

P2 – Halmazábra

Tanári segédleTek
P3 – A félelem és szorongás definíciója

Félelem: nyugtalanító érzés, mely egy jól meghatározható bekövet-
kező vagy bekövetkezhető baj elgondolásából származik (például: 
félni a vad ugató kutyáktól, a farkukat csóváló ugató kutyáktól el-
lenben ne.).

Szorongás: a tehetetlenség tudatával összekötött félelem érzése, 
amely nyomasztó érzés a személy számára. Egészséges embernél is 
bekövetkezhet (például: szorongani minden négylábútól). Ugyan-
akkor a külső ok híján bekövetkező szorongás érzete beteges (lásd 
fóbia).

A fóbia meghatározása ne kerüljön rá a csomagolópapírra, csak tá-
jékoztató jelleggel szerepel itt.
Fóbia: irracionális, a külvilág veszélyeivel nem magyarázható fé-
lelem, amely nagymértékben nehezíti, vagy akadályozza is a min-
dennapi tevékenységek végzését. Több mint 60 fajtája van (példá-
ul: szociális fóbia: szerepléstől, nyilvános társasági helyzettől való 
félelem).

P4 – Szempontok a feladat szervezéséhez

A diákok a három lépcsős interjú módszere szerint először párokat 
alkotnak, és egymásnak számolnak be. Egy beszélőre 2–3 perc jut. 
5 perc után a tanár jelezze, hogy lejárt a párbeszédre szánt idő, és 
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meg kell kezdeni a csoport előtti ismertetését annak, amit a part-
nerektől hallottak a diákok. A beszámoló közben egy (de mindig a 
másik párba tartozó) csoporttag jegyzetel. Egy beszélőre és a jegy-
zetelésre összesen maximum 4 perc idő jut. Hívjuk fel a gyerekek 
figyelmét arra, hogy itt valóban csak nagyon rövid, vázlatos meg-
jegyzésekre van idő. A tanár 4 percenként jelezze az idő múlását.

P5 – Szempontsor a páros feladat szervezéséhez

A gyerekek kérdésenként külön papírcsíkra írjanak, jól látható, 
nagy betűkkel. A tanár a teremben a falon helyezze el a kérdéseket. 
A diákok a papírcsíkjaikat a megfelelő feliart alá rögzítsék.

P6 – Szempontok a beszélgetéshez

A kérdőív tanulságai

Beszéljétek meg a padtársatokkal a kérdőív tanulságait a következő 
kérdések alapján:

Mennyire fontos neked társaid, szüleid, tanáraid és saját magad 
véleménye, egyformán fontosak vagy egyik kiemelkedik?
Van, aki fél a kudarctól, és van, akinek elsősorban az a fontos, 
hogy sikereket érjen el. Nézd meg, hogy nálad van-e jelentős 
különbség a kettő közt. 
Siker, vagy a kudarc esetén vált ki erősebb érzelmeket, hogy 
megtudják:
a társaim
szüleim
tanárom a teljesítményemet? 

Mi fontosabb önmagam előtt: a siker elérése, vagy a kudarc elke-
rülése?
Ha a kudarcérzés nagyobb, mi az, ami a rossz érzést kiváltja 
nálad a kudarc esetén?

A megbeszélésben emeljük ki, hogy nincsenek „helyes” vagy „hely-
telen” érzelmek, a szorongás és a teljesítmény iránti vágy sok okból 
alakul ki, és mindenkinél egyéni, hogy hogyan jelentkezik.
A  siker és a kudarc elkerülésének vágya egyaránt segíthet a teljesít-
ményben, de a sikerre törekvés általában megkönnyíti a jó teljesí-
tést a pozitív érzelmek miatt.
Önmagunk előtti megfelelés vágya azért segít, mert ez mindig elkí-
sér minket, és magunk vagyunk képesek az előző teljesítmények-
hez viszonyítani, és a javulást legkönnyebben értékelni. Ez pedig 
reális önértékelést, és sikerélményt biztosíthat, ha tudjuk, miért 
okoz feszültséget a teljesítmény, és látjuk, mások is éreznek hason-
lót, akkor könnyebb leküzdeni a rossz érzést.

P7 – Szerepjáték, megfigyelési szempontok az értékeléshez

Szerepjáték

Kérjük meg a diákokat, hogy annak alapján képezzenek csoportot, 
hogy a kérdőívnek mely skáláján értek el magas pontokat. Jelent-
kezzen az, aki a szülők dimenzióján 20-hoz közeli pontszámot ért 
el. Aki a tanárok dimenzióban stb.

Minden csoport azon fog dolgozni, hogy egyesével eljátsszanak 
egy olyan helyzetet, amikor rosszul feleltek, teljesítettek az iskolá-
ban, s a szülők/tanárok/társak/belső hang mit szól erre? Ezt először 
beszéljék meg, majd mutassák meg a többi csoportnak. Ők mond-
janak róla véleményt.
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Megfigyelési szempontok
Jól azonosíthatóak voltak a szereplők? Miről lehetett őket felismer-
ni?
Jól azonosítható volt a helyzet? Miről lehetett felismerni?
Mi a véleményünk a reagáló szereplőről? Egyetértünk a reagálá-
sával?




