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12�	 kaPCsolati konFliktusok	 tanáRi

ModulváZlat

Tevékenységek – idômegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendô készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás elôkészítése

I/a Csoportok alakítása 

A A pedagógus ismerteti a foglalkozás menetét és 
irányítja a csoportalakítást.

6–10 fôs csoportok alakítása aszerint, hogy hány 
tagú az osztály: minden elsô, második, harmadik 
stb. tagja kiszámolással kerül egy csoportba.

5 perc

Figyelem Frontális munka
Csoportalakítás

B A pedagógus ismerteti a foglalkozás menetét és 
irányítja a csoportalakítást.

Elôször azok kapnak sorszámot, akik olvasták a 
mûveket, és hozzájuk kapcsolódnak a többiek.

5 perc

Figyelem Frontális munka
Szociometrikus 
csoportalakítás
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tanáRi kaPCsolati konFliktusok	 12�

Tevékenységek – idômegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendô készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/b Bevezetô játékok  

A Bizalomfejlesztô gyakorlattal indítjuk a közös 
munkát:
A gyerekek kiscsoportokban körben állnak és 
megtartják társukat, aki harangnyelvként mozog 
a körben.

10 perc

Bizalom
Gondoskodás nyújtása a 
másiknak
Felelôsség

P1 Harangjáték

B Bizalomfejlesztô gyakorlattal indítjuk a közös 
munkát:
A gyerekek egymás hátának dôlve helyezkednek 
el a kiscsoportokban, és elszámolnak a szabályok 
szerint 15-ig.

10 perc

Figyelem
Bizalom
Önkontroll fejlsztése

P2 Számoljunk el 
15-ig! 

I/c  A gondolatok megosztása a csoporttal

A

A csoportok körbe ülnek és megbeszélik 
tapasztalataikat. A tanár segítô kérdésekkel 
irányítja a beszélgetést.
Milyen érzés volt harangnyelvnek lenni? 
Biztonságban érezted-e magad? 
Mit adott a csoport?  Mire ügyeltetek, amikor 
felétek dôlt a társatok?
Egy-egy szószóló összegzi az elhangzottakat.

15 perc

Egymásrautaltság 
Gondoskodás
Összehangoltság
Bizalom
Kiszolgáltatottság és 
felelôsség érzése

Csoportmunka 
– megbeszélés
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12�	 kaPCsolati konFliktusok	 tanáRi

Tevékenységek – idômegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendô készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

  B

A kiscsoportok körbe ülnek, és megbeszélik 
tapasztalataikat. A tanár segítô kérdésekkel 
irányítja a beszélgetést.
Mit gondoltok, mitôl függött, hogy viszonylag 
gyorsan/lassan tudtatok elszámolni 15-ig? Honnan 
tudtad, hogy mikor szólalj meg?” 
Megbeszélés csoportokban, egy szószóló összegez.                                                              

15 perc

Koncentrálás 
Elmélyülés
Egymásra figyelés

Csoportmunka 
– megbeszélés

II. Új tartalom feldolgozása
Irodalmi mûvek értelmezése a közösséghez tartozás szempontjából
II/a Csoportalakítás 

A A négy csoport az emberi kapcsolatok alakulására 
jellemzô állítások mentén alakul. A tanár elhelyezi 
a hívó mondatokat, a gyerekek választanak. Oda 
mennek, amelyik állítással egyetértenek.
A kiscsoportban párosával megbeszélik 
választásukat, majd a párosok egymással is 
megosztják érveiket, és a szóvivôk ismertetik a 
csoportok állásfoglalását.

20 perc

Véleményalkotás
Érvelés
Ellenvélemény 
Meghallgatás
Tolerancia 

Csoportmunka 
Kooperatív tanulás 
– Sarkok  5 lépésben

P3Vélemény-
állítás

II/b Csoporthoz tartozás vagy autonómia kérdése Sylvia Plath egy novellájában

A Sylvia Plath Beavatás c. novellájának elolvasása 
csoportban
A gyerekek egyénileg elolvassák a novellát.

10 perc

Figyelem
Szövegértés
Szövegértelmezés

Egyéni munka 
–  néma olvasás

D1 Sylvia Plath: 
Beavatás
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tanáRi kaPCsolati konFliktusok	 12�

Tevékenységek – idômegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendô készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B Sylvia Plath: Beavatás c. novellájának felolvasása
Egy vagy több tanuló felváltva felolvassa a 
novellát.

10 perc

Figyelem
Szövegértés
Szövegértelmezés

Frontális munka D1 Sylvia Plath: 
Beavatás

C Sylvia Plath Beavatás c. novellájának felolvasása.
A tanár felolvassa a novellát.

10 perc

Figyelem
Szövegértés
Szövegértelmezés

Frontális munka D1 Sylvia Plath: 
Beavatás

II/c  Egy csoport élete William Golding: A legyek ura c. mûvében

A William Golding A legyek ura  –  részletek néma 
olvasása.

15 perc

Figyelem
Szövegértés
Szövegértelmezés

Egyéni munka 
–  néma olvasás

D2 William 
Golding: A legyek 
ura – részletek

P4 (W. G. Legyek 
ura – idézetek)

B William Golding A legyek ura  –  részletek hangos  
olvasása.

15 perc

Figyelem
Szövegértés
Szövegértelmezés

Egyéni munka 
–  néma olvasás

D2 William 
Golding: A legyek 
ura – részletek
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130	 kaPCsolati konFliktusok	 tanáRi

Tevékenységek – idômegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendô készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/d A csoporthoz tartozás, az autonómia kérdése, a csoportok  életének értelmezése 

A A csoportok megkapják a kérdéseket, és 
megfogalmazzák egyéni véleményüket, valamint 
kialakítják a csoport álláspontját.
Minden csoporttagnak van lehetôsége véleményét 
kifejteni.
A tanár szükség esetén moderátori feladatokat lát 
el.
A csoport életrajzának megfigyelése, konfliktusok 
és béketeremtések egy közösségben.

30 perc

Kritikai gondolkodás 
Mérlegelés
Logikus érvelés
Több szempontú 
megközelítés 

Kooperatív tanulás 
Gondolkozz – beszéld 
meg párban – oszd 
meg!
Frontális munka 
– megbeszélés

D3 Kérdések 
a szövegek 
feldolgozásához
A/4-es papír, toll

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenôrzés és értékelés

III/a A csoporthoz tartozás fontosságának elmélyítése

A A tanár segítségével újabb csoportok alakulnak 
véletlenszerû választással (madzagokkal).
A csoportok megkapják az összegzô kérdéseket, és 
vitában kialakítják válaszukat.

15 perc

Empátia 
Alkalmazkodó képesség
Mérlegelés
Logikus érvelés
Empátia

Csoportmunka – vita A/4-es lapok P5 Csoport 
alakítása 
madzagokkal
P6 Összegzô 
kérdések

B A tanulók párokban dolgoznak, megkapják az 
összegzô kérdéseket, majd kialakítják közös 
válaszaikat.

15 perc

Empátia 
Alkalmazkodó képesség
Mérlegelés
Logikus érvelés
Empátia

Páros munka 
– megbeszélés

A/4-es lapok P6 Összegzô 
kérdések
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tanáRi kaPCsolati konFliktusok	 131

Tevékenységek – idômegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendô készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III/b Értékelés

A Hogyan éltétek meg az együttmûködést?
Melyek voltak a legfontosabb személyes 
tapasztalatok, amelyeket a munka során 
szereztetek?
A tanár kérdéseivel segíti a munka összegzését.

15 perc

Önismeret
Elfogadás
Több szempontú 
megközelítés

Kooperatív tanulás 
– beszélô korongok

B Mi a különbség egy csoport önkéntes elhagyása, 
illetve a kirekesztés között? 
A tanulók körben ülnek, a pedagógus facilitálja a 
beszélgetést, felteszi a kérdést és kéri, hogy ki-ki 
példákkal is támassza alá mondanivalóját.
                                                        

15 perc 

Bizalom 
Konfliktuskezelés 
Empátia
Önálló gondolkodás
Önismeret

Kooperatív tanulás 
– beszélô korongok

C Mi az, ami fontossá teszi, hogy valahová 
tartozzunk?
A tanulók körben ülnek, a pedagógus facilitálja a 
beszélgetést.  Felteszi a kérdést és kéri, hogy ki-ki 
példákkal is támassza alá mondanivalóját.

15 perc          

Konfliktuskezelés 
Empátia
Önálló gondolkodás
Önismeret 
Kifejezôkészség

Kooperatív tanulás 
– beszélô korongok
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132	 kaPCsolati konFliktusok	 tanáRi MEllÉklEt

MELLÉKLETEK

Tanári mellékletek:

P1 Harangjáték 
P2 Számoljunk el 15-ig! 
P3 Véleményállítás
P4 William Golding: A legyek ura – idézetek 
P5 Csoport alakítása madzagokkal
P6 Összegzô kérdések

Tanulói mellékletek:

d1 Sylvia Plath: Beavatás 
d2 A legyek ura – részletek
d3 Kérdések a szöveg feldolgozásához 
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tanáRi MEllÉklEt kaPCsolati konFliktusok	 133

tanáRi MEllÉklEt

P1 Kapcsolati konfliktusok

Harangjáték

A csoport tagjai szoros körben állnak, középen egy önként jelentkezô játékos, karjait szorosan maga elé fonva, kiegyenesített törzzsel, 
térddel, kimerevített tagokkal eldôl valamelyik irányba. Az éppen ott álló játékosok tenyerükkel felfogják, és a közép felé visszalendítik. 
Fontos, hogy a középen álló játékos talpa mindig egy helyben maradjon.  (Nagy bizalom esetén a szemét be is csukhatja.) Egy-két perc 
után más áll be harangnyelvnek.

P2 Kapcsolati konfliktusok

Számoljunk el 15-ig! 

A csoport tagjai úgy ülnek le háttal egymásnak, hogy a tagok háta minél több tanuló hátával érintkezzen. A játékosoknak teljes csöndben 
el kell számolniuk 15-ig, de úgy, hogy egyszerre csak egy ember mondhat egy számot. Bárki belátása szerint, bármikor megszólalhat, a 
lényeg, hogy abban a pillanatban ô legyen az egyetlen. Ha egyszerre többen mondanak egy soron következô számot, kezdôdik elölrôl a 
számolás. (Ha többször nem sikerül a számolás, lehet a számot csökkenteni)
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13�	 kaPCsolati konFliktusok	 tanáRi MEllÉklEt

P3 Kapcsolati konfliktusok

William Golding: A legyek ura – idézetek 

1.  Vezetôválasztás – demokrácia (Ralph – Jack) 24–25. old. ( „– Csönd!”  ... „ – Akkor én vagyok a vezér.”)
2.  Építô munka – bizonytalankodásokkal 58–59. old. ( „Simon hangja…” vadászni mennek.”)
3.  A civilizáció tabui (Roger) 72–73. old. ( „A fák alatti talajt,”…”…már romokban hevert.”
4.  Az elsô konfliktus (Ralph – Jack) 82–86. oldal ( – Hagytad kialudni…”… „…oldalára került.”)
5.  Építô munka – ellenállással 94–97. old. ( „– A legtöbben közületek…”…”…tegyétek, amit mondok.”)
6.  Újabb konfliktus (Ralph – Jack) 109. old. ( „– Fogd be a pofádat…”…”…Megválasztottatok.”)                                                  
7. .A konfliktus kiélezôdése: Jack szembefordul a közösséggel. (Autonómia vagy önfejûség?
 152–154. old. ( „– Nálam van a kagyló!”…”…Veletek nem!”)
8.  A konfliktusok forrása. Választások 216.  old. ( „– Hát a következôket…”…”…és a felfordulás?”)
9.  A tabuk leomlanak (Roger). Hatalomátvétel – anarchia (Ralph – Jack)
 217. old. ( „Magasan fölöttük…”…”– Én vagyok a fônök!”)
10.  Számkivetettségben (Ralph) (Autonómia és számkivetettség kérdései)
 223. old. ( „Amikor a zöld izzás…”… „törvényen kívül helyezték.”)

P4 Kapcsolati konfliktusok

Véleményállítás 

A sarkok feliratai:
1. Az a jó, ha az emberi kapcsolatokban a legtöbb dolog megegyezésen alapszik.
2. Az a jó, ha az emberi kapcsolatokban a legtöbb dolog véletlenszerûen, a körülményektôl függôen alakulhat.
3. Az a jó, hogy az emberi kapcsolatokban hallgatással elkerülhetjük a vitát.
4. Az a jó, hogy az emberi kapcsolatokban vitával érvényesíthetjük kívánságainkat.
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P5 Kapcsolati konfliktusok

Csoport alakítása madzagokkal

Négy kisebb csoportot kívánunk alakítani. Az egész csoport nagyságához mérten annyi madzagot csomózzunk össze egyik végénél, 
ahány fôs csoportokat kívánunk létrehozni. Négyszer, a négy kialakítandó csoportnak megfelelôen tegyük meg. Egy kézben fogjuk össze 
az összes madzagot, az összecsomózott végeinél. A tanulók egy-egy véget megfognak, ekkor elengedjük a csomókat, és mindenki azzal 
alkot csoportot, akivel a madzagjának vége össze lett csomózva.

P6 Összegzô kérdések

1. Háromféle csoportot láttál ma. Nevezd meg ôket, sorold fel céljaikat, megfogalmazott értékeiket! 
 2. Háromféle kiválást láttál ma egy-egy csoportból. Fogalmazd meg, honnan indultak, hová tartanak ezek a szereplôk!
3. Melyik szereplô maradt magára? Mikor, miért? Választása tudatos vagy kikényszerített volt?
4. Melyik szereplô talált új csoportra? Hogyan, miért? 
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