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Érzelmi intelligencia fejlesztése 
- három hónapos terv 

 Mielőtt lentebb bemutatnám három hónapos fejlesztési tervemet, szeretném tömören 

bemutatni a helyet, ahol dolgozom és ahol alkalmazni szeretném az alapítvány által átadott tudást. 

 Intézményem egy szakképzési centrumhoz tartozó vendéglátó-ipari szakközépiskola és 

szakiskola, amely a X. kerületben található. A vendéglátáson belül szakács, cukrász és pincér 

képzéssel foglalkozunk. Diákjaink nagy része Budapest alvó városaiból és az agglomerációból jön, 

azonban nagy a vonzás az iskola saját kerületén belül is. Maga az iskola nagy múltra tekint vissza 

vendéglátás terén. 2010-ben nagyjából ezer diákkal kezdtük meg az évet, számos hazai és külföldi 

vendéglátó-ipari versenyt nyertünk. Azonban sok külső és még több belső indok miatt az intézmény 

több szempontból is hanyatlani kezdett. A diákok száma ebben az évben a háromszázat épphogy 

elérte, a tanárok száma a felére csökkent, illetve folyamatos a jövés-menés. Sajnálatosan nem frissül 

a tanári kar, hanem akik jönnek, mennek is még abban a tanévben, illetve számos kiváló kollégám 

hagyta ott az intézményt az elmúlt két-három évben. 

 Habár a dokumentumom egy osztály érzelmi intelligenciájának fejlesztéséről szól, úgy 

gondolom, első lépésként a tanári kar és a vezetőség érzelmi intelligenciáját kellene mihamarabb 

fejleszteni, mert habár évek óta küzdök és próbálkozok, egy fecske nem csinál nyarat. Kollégáim 

pedig egyre reményvesztettebbek, lemondóbbak, a tanári kar feszültségét, kiégettségét tükrözi a 

gyerekek, diákok hozzáállása. Nem várhatok el diákjaimtól olyat, amelyben én nem hiszek, 

amelynek jómagam a tükörképe vagyok és nem a diákok példaképe. Jelenleg szülési szabadságomat 

töltöm majdnem kétéves kislányommal és tavasztól újra felveszem a munkámat, félek, hogy egy 

olyan közegbe csöppenek, ahol teljesen feladták a küzdelmet, hogy jobb hely legyen iskolánk a 

diákok és nem utolsó sorban számunkra is. 

 Intézményemben minden egyes osztály számára szükséges az érzelmi intelligencia 

fejlesztése, szerintem, ugyanis súlyos problémák vannak az iskolai szocializációban, emellett 

gyakori probléma a diákok alkohol- és drogfogyasztása, gyakran az intézmény falain és keretein 

belül. Gyakori probléma a verbális, fizikai valamint az internetes zaklatás, bullying, valamint 

köszönhetően a 2013-ban bevezetett köznevelési törvénynek, a tankötelesség tizenhat éves korra 

való lecsökkentésének eredményeképpen az iskolából való kimaradás és végleges elhagyás.  
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 Sok gyermek otthoni háttere nem nyújt megfelelő támogatást, az alacsony iskolázottság 

magasan jellemző a szülők többségére, illetve többen szegény otthoni körülmények közül 

származnak, diákjaink többsége hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Problémát okoz az 

is, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás egyáltalán nem hatékony: a régről megmaradt, kötelező 

szülői értekezlet fél évente szerintem nem megfelelő mai világunkban, más fórumot kellene 

találnunk az együttműködés megteremtésére. Az intézményemben elektronikus napló van, de sajnos 

sem a kollégák, sem a szülők nem igazán aktívak ennek használatában. Semmilyen közös program 

nincs, ahol a szülők és a tanári kar jobban megismerkedhetne, bár tudom, hogy nehéz az ilyet 

megszervezni, úgy gondolom, mégis szükség lenne rá bármilyen formában is. 

 Három hónapos tervemet egy jövőbeli osztály osztályfőnökeként dolgozom ki, az általános, 

eddigi ismereteimre alapozva. Természetesen egyértelmű számomra, hogy szeptembertől 

osztályfőnökként is számítanak rám intézményemben. Mivel osztályfőnöki óra hetente egy van, így 

szeptembertől kezdve novemberig bezáróan körülbelül 12 alkalommal lehetne az érzelmi 

intelligencia fejlesztéssel foglalkozni, természetesen az aktuális, osztályt érintő dolgok mellett - 

ilyen például az adminisztráció, iskolai aktualitások, ünnepségek. Habár ez egy három hónapot 

érintő terv, mindenképpen szeretném az egész év folyamán alkalmazni, ha csak kisebb 

mennyiségben is, amit az alapítvány trénereitől, Esztertől és Matyitól tanultam. Saját véleményem 

az, hogy sokkal hasznosabb az osztályfőnöki órákat ilyen és hasonló feladatokkal tölteni, mint a 

tanterv által előírt témákkal. Természetesen szükség van az évben adott témák feldolgozására, de 

ezt, szerintem lehet úgy is, hogy megtartjuk az órák meghittségét, biztonságát, amelyet három 

hónap alatt sikerült elérni. 

Első alkalom: szeptember a reggeli évnyitó után három osztályfőnöki óra 

1-3. osztályfőnöki óra: 

 Számomra új osztályról van szó, még ha ők ismerik is egymást valamennyi ideje - gyakori 

nálunk az osztályfőnök váltás a tanárok gyakori jövés-menésével -, fontos tartunk egy 

bemutatkozási kört. Évekkel ezelőtt én magam festettem ki tantermem, díszítettem fel, illetve a 

padokat átrendeztem U alakban, az U alak egyik végénél pedig a tanári asztal található. Kimozdítva 

a diákokat a megszokottból, tantermem elrendezése miatt könnyedén tudunk egymás felé fordulni, 

egymásra figyelni. Ilyenkor a székeket a padok elé tesszük, hogy ne tudjanak a pad alatt mással 

foglalkozni, ugyanis előszerettel foglalkoznak mobiltelefonjukkal. Mindemellett minden olyan 

alkalommal, amikor nem zavaró, zene szól a háttérben. Általában vegyesen mindenféle, de eddig 
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minden osztály szerette, ha egy kicsit kimozdulhatnak az átlagos órák kereteiből. Szándékomban áll 

egy kicsit változtatni a termen, ugyanis szeretnék a terem végébe, az U alakja aljához beszerezni 

néhány matracot, és párnát, valamint vízforralót vagy kávéfőzőt. (Biztos vagyok benne, hogy 

találok a baráti körben egyet, amelyet nem használnak. Ha nem, akkor veszek.) Az a tervem, hogy 

minden reggel az első órában itt kezdjük az órákat. A kamaszok amúgy is nehezen ébrednek, nálunk 

pedig igazán sok az a diák, aki késik illetve szeret késni, így talán motiválom őket arra, hogy egy 

amolyan kis kezdő körrel és kávéval vagy teával indítjuk a napot. Ezen az első napon is, az évnyitó 

után, meginvitálom őket egy közös kávézásra, beszélgetésre - szeretnék gyorsan hazamenni 

ilyenkor, ellógva az osztályfőnöki órákat. 

 A bemutatkozás egy gyors kör, melyben mindenki elmondja a nevét, egy-egy szóban, miért 

érdekli a vendéglátás és a vendéglátás mely területére koncentrál jobban-szakács, cukrász, pincér, 

ugyanis angol szakosként is érdekel, hogy az angol órákon tudjak erre is figyelni, mikor új témát 

választok. 

 A bemutatkozás után egy játékot játszunk, amelyben három állítást mond mindenki. Ebből 

kettő hamis és egy igaz, a többieknek kell kitalálni, melyik az igaz. Ez a feladat sokszor el tud 

csúszni egy olyan irányba, hogy mond egy igaz állítást, például ‘Barna hajam van’, majd a két 

másik állításban a barnát kicseréli szőkére, vörösre, így egy unalmas feladattá válik a gyerekeknek. 

Ezért gyakran én szoktam kezdeni, három meghökkentő mondattal, ami az ő világukhoz közel áll, 

így sokkal kíváncsibban állnak onnantól a feladathoz. 

 Szerencsére a baráti társaságunk nagy társasjáték rajongó, így a Dixit kártyák biztosan 

előkerülhetnek. Az összes kártyát kirakom a tanári asztalra, hogy válasszanak maguknak hármat 

azokból, három kérdésre válaszolva:  

1. Ilyen vagyok…,  

2. Ez az, ami igazán fontos nekem…  

3. Valami, ami ritkán látható belőlem… 

Mivel nálunk egy osztály általánosságban harminc fővel indul (papíron), számíthatok arra, hogy 

20-25 diák megjelenik az első napon. Ezzel a három feladattal, a közös kávézással és az egyéb 

adminisztrációs teendőkkel valószínűleg el is telik a három óra. Egy zárókörrel fejeznénk be a 

napot. 

4., 5. és 6. osztályfőnöki óra: 
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A következő három alkalommal az első pár perc a kezdő körünkkel kezdődik, érzelmi hőmérőn és 

annak egyéb változatain mindenki megmutatja, hogy van aznap. Első alkalommal a Tény, norma, 

belső világ valamint a Diád gyakorlatot használjuk, a következő órán az érzelmeket vesszük át a test 

részeivel való kifejezésén keresztül, valamint több csoportban testet rajzolnak, bemutatva melyik 

érzést hol érzik. Az óra végén pedig ugyanúgy csoportban állatot rajzolnak bemutatva egy érzelmet. 

Október: 7., 8., 9. osztályfőnöki óra 

Mivel már jobban ismerik egymást, a második hónapban szívesen foglalkoznék az 

empátiafejlesztéssel, amikor megszólaltatják egymás belső hangjait, székek mögé állva. Hasonló 

játékot már játszottam régebben, úgy vélem, hogy ha belemerülnek, erre a játékra szánjuk az egész 

órát. Azonban, ha nem szeretik ezt, a boldogságforrás-skála (Test, mint örömforrás, Itt és most-ban 

levés, Tervek, célok kitűzése, megvalósítása, Spiritualitás) a nyolcadik óráról előrébb kerül. Azt 

hiszem, erre a játékra fontos legalább két osztályfőnöki órát szánni, hanem többet. A hónap utolsó 

óráján pedig identitás gombóc készítése.Végezetül pedig, ha van kedvük, Helló Béla vagyok… 

November: 10., 11. és 12. osztályfőnöki óra 

Úgy gondolom, hogy novemberben már be merem vinni az olyan feladatokat, amelyek mozgásos 

feladatok, mint például az Érzelmi metró, az Autómosó és a Fényképezőgép. Bár a fényképezőgépes 

feladatnak vannak nehézségei, hogy fényképezés közben fontos elhagyni a termet, bízom benne, 

hogy hamarosan vissza is térnek. Mind a hármat elosztva a három osztályfőnöki óra között. Az első 

órán az érzelmi metró után az osztályban meghatározó értékekről lesz szó. A második órán az 

Autómosó után mozgásos bemelegítés: 1. Fuss három kört egy általad kinézett ember körül 2. 

Egyszerre mindig pontosan 4 ember álljon. Majd beszéd nélkül szemszín és kézmelegség szerint 

körbeállás. Az utolsó órán pedig a pozitív pletykát játsszuk, mielőtt elmennek az őszi szünetre, 

valamint Maci-kártyákkal hangulat kifejezés, pár választás póz alapján és 5 perces beszélgetés. 

Végezetül pedig, három szívecske körbeadása. 
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