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Ismerd meg önmagad! 
Ki vagyok én? Hogyan látnak mások? Milyen szeretnék lenni? 

 
 

Kompetenciaterület: 
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

 
 

7. évfolyam 
 
 

Programcsomag: Felkészítés a felnőtt szerepekre 
 
 

A modul szerzője: Maksa Katalin 
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 12-13 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Az önismeret, énkép, önbecsülés, társismeret fejlesztése, a „Milyennek látnak mások?” élményének 

megtapasztalása 
A modul témái és tartalma Témák: 

Identitás: önismeret, viselkedés, család, közösség 
Kapcsolatok: együttműködés, tolerancia, felelősség, kommunikáció 
Életmód: érzelmek, szabadság 
Világkép: értékek 
Tartalom: 
Önismereti és társismereti feladatok megoldása, önálló gyűjtőmunka, kreatív alkotás, az önkifejezést 
fejlesztő, önbizalmat és társak közötti bizalmat fejlesztő helyzetek játékosan és beszélgetések önmagunkról.  

Megelőző tapasztalat Otthoni gyűjtőmunka, alkotás 
Ajánlott továbbhaladási irány Családkutatás, csoportos döntéshozatal, csapatépítés 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: érzelmek tudatossága, identitás 
Önszabályozás: felelősségvállalás, tolerancia 
A szociális kompetenciához szükséges kognitív képességek: kreativitás 
Társas kompetenciák: empátia, együttműködés 
A NAT-hoz: Ember a társadalomban (önreflexió, kritikus gondolkodás fejlesztése, időben való tájékozódás), 
Magyar nyelv és irodalom (szóbeli és írásbeli szövegalkotás fejlesztése), Művészetek (vizuális jelek, 
jelképek alkotó használata, művészeti alkotások befogadása)  
Tantárgyakhoz: történelem, magyar nyelv és irodalom, rajz 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: családkutatás, csoportos döntéshozatal, csapatépítés 
Támogató rendszer Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ – Marczibányi Téri Művelődési 

Központ. Budapest, 2002 
 

 
Módszertani ajánlás 
 
A modult előkészítő munka, házi feladatok kiadása, elkészítése előzi meg, a házi feladatot legalább egy héttel korábban érdemes ismertetni. 
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A modul három 45 perces egységből áll, és minden egység a gyerekek készítette rövid bemutatóval (házi feladat) kezdődik. A tanár beszélje meg 
a gyerekekkel előre, ki, mikor fog sorra kerülni.  
A kedvenc művészeti alkotások bemutatására a modul során csak akkor kerülhet sor, ha a 3 × 45 perces időkeret bővíthető. Ezek a feladatok el is 
hagyhatók, ezért nem is szerepel mellettük időtartam megjelölés. 
A II/1. feladatnál az ellentétpárok nem tartalmaznak minősítést. A tanár mondja el, hogy itt nem jó és rossz tulajdonságok párjait kell 
összeállítani, hanem az ellentétpárok csupán alkati különbözőségeket fejeznek ki – itt minden tulajdonság „jó”. 
A VI/1. feladat A és B variációját egymás után is lehet játszani, akkor egy-egy játékra kevesebb idő jut. 
A csoport összetételének, érettségének, szociális kultúrájának, pillanatnyi hangulati állapotának megfelelően csökkenthető a feladatok száma.  
A modul beépíthető az osztályfőnöki órák menetébe is.  
Ha megoldható az adott iskolában és osztályban, segítené a modul feladatainak magvalósítását, ha nemcsak az osztályfőnök, hanem az 
osztályban tanító többi pedagógus is vállalna munkát a modul tevékenységeinek megvalósításából: például rajzórán készíthető önarckép, 
rajzolhatók sziluettek, a felkészülés a kiállításra, tablók, montázsok készítése, vagy írható fogalmazásként interjú a magyarórán.  
A feladatok, tevékenységek megvalósításának feltétele az önismereti foglalkozások előtt a szülők tájékoztatása és az etikai követelmények 
tisztázása. 
 
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban 
 
A modul megvalósítása során az értékelés elsősorban a társak visszajelzései révén, folyamatos kommunikáció során történik. A pedagógus 
feladata a bizalmi légkör megteremtése és őrzése, a folyamatos bátorítás. 
 
A modul mellékletei  
 
Diákmellékletek 
 
D1–D3 Házi feladat: Ki vagyok én? Önismereti gyűjtőfüzet 
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