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MODULLEÍRÁS 
Ajánlott korosztály 12-13 évesek 

Ajánlott időkeret 2 × 45 perc 

A modul közvetlen célja A bizalom és az önbizalom összefüggésének és az emberi kapcsolatokban betöltött szerepének vizsgálata, 
együttműködés fejlesztése. 

A modul témái, tartalma Témák: 
Pszichikus működésünk: önismeret, érzéseink, bizalom 
Kommunikáció: érzelmek kifejezése 
Kapcsolatok 
 
Tartalom: 
A bizalom forrása, a bizalom megnyilvánulásai, a bizalomhoz és bizalmatlansághoz kapcsolódó érzések - 
beszélgetések és megjelenítés. Lázás Ervin Szegény Dzsoni és Árnika c. meséjéből részletek feldolgozása. 

Megelőző tapasztalat Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika című meséjének ismerete. 

Ajánlott továbbhaladási irány További önismereti gyakorlatok, játékok, a következő, önbizalommal foglalkozó modul.  

A kompetenciafejlesztés fókuszai Társas kompetenciák: együttműködés, konszenzus, kommunikatív készségek: önkifejezés, figyelem 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: kreativitás 

A Nat-hoz: 
Ember és társadalom (kritikai gondolkodás, önálló vélemény megfogalmazása, érvek gyűjtése és saját vé-
lemény alátámasztása). 

Tantárgyakhoz: magyar nyelv és irodalom, dráma 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: megelőző: Oknyomozás a félelem körül, Bizalom a bizalomban c. modulok; követő: A siker 
ösvénye: önbizalom című modul 



Támogatórendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. ÖNKONET, Budapest, 2004. 
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika. Osiris Kiadó, Budapest, 2006

 
 
Módszertani ajánlás 
 
A modul három alternatívát kínál: az A, B, C variációk három különböző foglalkozást jelenítenek meg. A bevezető I/a  B és C variációk választása 
esetén az előző órán kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak olyan könyveket, meséket, amelyekben megjelenik a bizalom, amelyekben a történet 
szereplője valakiben nagyon bízik. 
A II/b feladatok előtt a II/a feladat során együtt dolgozó párok választanak egy másik párt, így alakulnak meg a 4 fős csoportok. A II/b feladatok a 
mese ismeretében oldhatók meg. Ha nem olvasták a gyerekek a mesét, akkor a pedagógus szabadon választhat számukra a feladathoz illeszkedő 
részletet.  
 
A modul mellékletei  
 
Tanári segédletek 
 
P1 − Mondatok 
P2 − A bizalomjáték leírása 
P3 − Az egyensúlygyakorlat leírása 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 − Mondatok 
 


