
SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

10. ÉVFOLYAM

Én És a kultúrám – 
önismeret És kultúra

A modul szerzője: Somogyi Mónika
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moDulvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fElDolgozás ElőKészíTésE

I/a Ki vagyok én? – az én kutatása

A „Ki vagyok én?” A tanulók 20 állítást válaszolll
nak meg önállóan, majd az osztály előtt néhány 
önként vállalkozó felsorol egylegy állítást magáll
ról, ami megosztható a többiekkel is.
A tanár szorgalmi feladatot is ad: erre vállalkozó 
barátokkal, rokonokkal is kitölteni az állításokat.

15 perc

Gondolkodás
Önismeret
Önreflexió

Önálló munka
Frontális munka – 
megbeszélés

D1 (Állítások 
magamról)

B A tanulók 4l6 fős kiscsoportokat alakítanak.
„Ki vagyok én? – most mutasd meg!” játék: a csoll
portokban mindenki megmutat valamit magából 
a többieknek (egy jellemvonást, egy szokást, egy 
történést az életéből). A többieknek ki kell találnill
uk, mire gondol az éppen aktív szereplő.

15 perc

Gondolkodás
Önismeret
Önreflexió

Csoportmunka – dráll
ma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

C „Ki vagyok én?” – címer rajzolása: a tanulók önálll
lóan megrajzolják saját címerüket, amelyben 
megpróbálnak kifejezni rájuk jellemző sajátossáll
gokat, bármit, ami számukra fontos, ami önmall
gukat tükrözi.

20 perc

Önismeret
Önreflexió
Rajzkészség

Önálló munka Papír, rajzeszköz

I/b Az én „megmutatása”

A A tanulók áttekintik, értékelik saját válaszaikat, a 
többiek is hozzáfűzik gondolataikat. A P1 mellékll
let szempontjai alapján a tanár segít a diákoknak 
értékelni válaszaikat.

25 perc

Annak tudatosítáll
sa, hogy kollektivistall
ként vagy individuall
listaként ábrázoltákle 
magukat a diákok
Önismeret

Frontális osztályll
munka – megbeszélés

P1 (Értékelési 
szempontok)

B Vállalkozó szellemű diákok egyenként beülnek 
vagy beállnak a kör közepére: ők lesznek az akváll
riumban élő halak. Az éppen bent ülő hal előad 
egy rövid jelenetet saját magáról az osztály előtt, 
ezt a többieknek ki kell találniuk. Majd az akvárill
um körül „ülő” társak is beszállnak a játékba: ők 
is eljátszanak valami jellemzőt az illető halról. Ezt 
a halnak kell kitalálnia. Ezután újabb vállalkozó 
szellemű hal áll be kör a közepére.

15 perc

Egymás jobb megismell
rése
Az énkép és a szociális 
kép szembesítése
Kifejezőkészség

Egész osztály együtt 
– drámajáték

C A tanulók közös koncepció alapján kiállítják 
címerüket az osztályteremben. Mindenki hozzáll
fűzhet egy mondatot a saját címeréhez.

25 perc

Egymás mélyebb megll
ismerése
Tolerancia

Egész osztály együtt 
– plakátkiállítás
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Ki mondja meg, ki vagyok én?

A A tanár beszélgetést kezdeményez arról, mi minll
den befolyásolja az ember önmagáról kialakított 
képét.
A tanulók röviden elmondják, ki mit gondol a 
kérdésről.

10 perc

Gondolkodás
Figyelem
Rendszerezés

Frontális osztályll
munka – ötletbörze

Papír, írószer 

II/b hogyan hatnak a különböző tényezők?

A A tanulók csoportokat alakítanak: az ötletbörze 
szempontjainak megfelelően érdeklődés alapján 
szerveződnek, de a létszám arányosságára törell
kedni kell.
Feladat: összegyűjteni a választott környezetből 
érkező hatásokat. A tanulók ezután úgy szervell
ződnek új csoportokká, hogy minden csoportban 
lesz egy „iskolai”, „családi” stb. képviselő.

35 perc

Annak tudatosítása, 
hogyan hatnak énünk 
alakulására a különböll
ző környezeti tényezők
Gondolkodás
Önreflexió
Együttműködés

Kooperatív tanulás 
– fordított szakértői 
mozaik

P2 (Csoportalall
kítás ötletbörzéll
vel)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a Miért nem tudom még mindig, hogy ki vagyok én? – sokféle felnőtté válhatok

A A tanulók a fenti csoportokban minél több felll
nőtt azonosulási (modelll) lehetőséget gyűjtenek 
össze, amit a társadalom kínál, amivé válhatunk. 
Cél minél több modellllehetőség felmutatása, és 
ezek előnyeinek, hátrányainak tisztázása.

25 perc 

Annak tudatosítása, 
hogy társadalmunk 
komplexitása okozza 
a felnőtté válás nehézll
ségét
Önismeret
Összefüggéslkezelő 
képesség

Csoportmunka – 
csoportszóforgó

P3 (Szakmák, 
szerepek)

III/b Mivé leszek én?

A Ki leszek én? – az eddig felmerült kérdések, gonll
dolatok nyomán mindenki elképzeli magát, 
milyen vagy ki lesz 10 év múlva.
A tanár legvégső összegzésként pár mondattal 
zárja a foglalkozást, amihez a tanulók is hozzáll
fűzhetik gondolataikat. 

20 perc

Önismeret
Önreflexió

Önálló munka 
Egész osztály együtt 
– beszélgetőkör

D2 (Ki leszek én?)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B Ki leszek én? – az eddig felmerült kérdések, gonll
dolatok nyomán mindenki elképzeli magát, 
milyen vagy ki lesz 10 év múlva.
A többiek is készítenek mindenkiről egy tervet, 
hogy hol áll ő tíz év múlva. A két véleményt minll
denki szembesítheti magának, később is összehall
sonlítható. Ezt nem kell azonnal nyíltan megtenll
ni, de aki vállalja, az legközelebb elmondhatja, 
hogyan alakult saját és a többi vélemény összll
hangja.

20 perc

Önismeret
Önreflexió

Önálló munka D2 (Ki leszek én?)
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P1  
értékelési szempontok

Értékeléskor kategorizálni kell a válaszokat abból a szempontból, 
hogy azok kifejezetten saját magára mint individuumra vonatkozll
nak (pl. boldog vagyok, kedves vagyok, becsületes vagyok), vagy 
olyan válaszok, melyek egy társadalmi egységgel való közösségll
vállalásra (pl. egy család tagja vagyok, apám fia vagyok, katolikus 
vagyok, a karateklub tagja vagyok) vonatkoznak. 
Végezetül ki kell számolni, hogy az összes válasznak hány százall
léka társas jellegű. A közösségi emberek pontszáma 20–50% közé 
esik, az individualistáké pedig 0–15% közé. Minden emberben 
mindkét tendencia él, de a kultúra jelentős mértékben befolyásolja, 
hogy individualistaként vagy kollektivistaként érezzükle jól mall
gunkat.

További háttér-információ:
Az énkép kulturális különbségeiről szóló összefoglalásukban 
Hazel Markus és Shinobu Kitayama megállapították, hogy azok a 
kultúrák, amelyek a független önmeghatározáshoz ragaszkodnak, 
vagyis olyan címkéket használnak, mint „individualista”, „egocentll
rikus”, „elkülönülő”, „autonóm” és „önálló”, különböznek azoktól, 
amelyek a függő önmeghatározást részesítik előnyben, és olyan 
címkéket használnak, mint „viszonylagos”, „közösségi”, „helyzetll
függő”, „egészleges” és „csoportcentrikus”. Markus és Kitayama 
szerint azok az emberek, akiknek kultúrája a független énképet táll
mogatja, arra kapnak ösztönzést, hogy egyediek legyenek, egyéni 
céljaik elérésére törekedjenek, és kifejezzék saját gondolataikat és 

véleményeiket. Ezzel szemben azok az emberek, akiknek kultúrája 
a kölcsönösen függő énképet támogatja, a csoportnak igyekeznek 
megfelelni, mások (a csoport) céljait követik, és kifejlesztik azt a 
képességet, hogy mások gondolataiban „olvassanak”.

(Michael Cole – Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan, 662. o.)

P2  
Csoportalakítás ötletbörzével 

A csoportok az ötletbörze szempontjai alapján alakulnak. Fontos, 
hogy mindenképpen kerüljenek elő az iskola, barátok, család és a 
média, mint amelyek befolyással vannak énünk alakításában, de 
további szempontok is indokolhatnak külön csoportszerveződést. 
A szakértői csoportok ezután saját választás alapján alakulnak: aki 
úgy érzi, sokat tud arról, hogyan befolyásol például a család, az 
iskola, a barátok, a média, az abban a csoportban járul hozzá a felll
adat megoldásához. A cél, hogy minél részletesebben járják körül 
a csoportok, hogyan befolyásolják az identitás alakulását ezek a téll
nyezők.

mellÉkletek
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P3  
szakmák, szerepek 

Amennyiben a diákok számára nem világos a feladat, nehézségek 
adódnak az értelmezésnél, adhatunk fogódzókat szakmákról, szell
repekről. Fontos, hogy minden foglalkozás, szerep esetén gondolll
ják végig, milyen út vezet a célig, milyen előnyei, illetve hátrányai 
vannak a lehetséges modelleknek (például: sok tanulás, de később 
magas fizetés; alacsony fizetés, de magasabb rendű célok megvalóll
sítása; szabad munkabeosztás, de bizonytalan kereset).

• Sztárügyvéd
• Mérlegképes könyvelő
• Menedzser
• Művész 
• Közalkalmazott 
• (Kényszer)vállalkozó 
• Családanya 
• Politikus
• Orvos
• Pedagógus
• Autószerelő
• Szabadúszó




