
Érzelmek viharában… 

Egy 2020 tavaszán érettségiző, várhatóan továbbra is 20 fő körüli osztály osztályfőnöke 

vagyok. Az osztály tagjai három év alatt szakmát szereztek, és ki ezt követően, ki pedig 

néhány év munka után döntötte el, hogy két év alatt megpróbál leérettségizni. Így a diákok 18 

és 23 év közöttiek.  

Néhány kivételtől eltekintve nincsenek hozzászokva a rendszeres tanuláshoz, a komolyabb 

szellemi kihíváshoz, és túl sok sikerük sem volt eddig az iskolában. Legtöbbjük rendezetlen, 

nem túl támogató családi hátteret tudhat maga mögött. Az első évben is többen a társaikon 

vezették le a feszültségeiket, illetve a másik nagy probléma a kihívást jelentő helyzetek 

elkerülése. („Minek járjak be matekra, úgysem fogok érteni semmit”) Félő, hogy a közeledő 

érettségi a következő tanévben még nagyobb pánikot fog kiváltani a diákokból.  

Az (érzelmi) önreflexiós készség fejlesztése a célom drámán és játékon keresztül, melynek 

következményeként a diákok érzelmi jóllétének szintje is remélhetőleg növekedni fog. Heti 

egy órában, vagy legalább egy részében szeretnék ezzel a témával foglalkozni, többnyire 

osztályfőnöki, de esetenként magyaróra keretei között. 

1.hét: Hosszú- és rövidtávú célok kitűzése.  

Mivel 2-3 havonta vizsgák vannak, így ezekre az időszakokra is ki lehet tűzni reális célokat, 

majd azok teljesülését megbeszélni.  

Egy papírra leírják a következő kéthavi célt (pl. maximum 5 reggeli késés, 1 novella 

elolvasása, 3 kedvenc vers keresése, egy jeggyel jobb dolgozat valamelyik tárgyból, legalább 

5 aktívan végigdolgozott óra vagy érdekesnek tartott óra, éjfél előtti lefekvés stb.) 

Hosszútávú cél az év végére vonatkozik. Érdemes lehet ezt év elején szintén átgondolni, 

leírni, ki hogyan látja magát 10 hónap múlva, miken ment keresztül stb. Majd ezt is eltenni és 

az év végén elővenni.  

A rövidtávú célok ebben a közegben hatékonyabbak lehetnek. 

2. hét: Mozgásos feladatok 

Mivel a diákok a teremben többnyire ülnek, ezért új perspektívát adhat nekik, ha egészében 

nejárják a termet, és ilyen módon is látják, figyelik magukat és figyelnek egymásra.  



Járás különböző sebességekben, szemkontaktus, érintés és egy tárgy átadása szavak nélkül, 

ami mindenkihez eljut legalább egyszer. Ezután egyszerűbb páros gyakorlatok: tükör, 

követés. Visszajelző kör: mi volt nehéz, mi volt jó, sikerült-e teljesíteni a feladatot. 

3. hét: Mozgásos feladatok 

Járkálás az egész teremben, különböző dinamikával, pl. tapsra párt kell találni és valamilyen 

mozdulatot csinálni (forgás, kézfogás, guggolás), számolás úgy, hogy mindenki csak egyszer 

mondhat számot. Párokban csukott szemmel az egyik, a másik 4-5 percig vezeti. 

Visszajelzések megbeszélése. Milyen érzés volt, bizalom kérdései. 

Végén csoportfeladat: csukott szemmel megfogják egymás kezét, majd nyitott szemmel 

„kibogozzák” a csomót.  

4-5. hét: Jó érzések gyűjtése 

Mi jelent számomra a biztonság? 

Lerajzolni egy ilyen élményt, majd párokban megosztani egymással néhány percben.  

Biztonság az iskolában. Milyen félelmeim vannak az iskolai lét során? (felelés, rossz válaszok 

miatti megalázás tanárok vagy társak részéről, szégyen érzése valami miatt stb.) 

Mitől érzem magam jól/biztonságban az iskolában. Leírni/eljátszani egy kellemetlen és egy jó 

szituációt. 

Mitől érzem magam szabadnak? 3-4 fős csoportokban gondolatok gyűjtése papíron, majd 

megosztás nagy körben.  

(Érezhetem-e magam biztonságban és szabadnak egyszerre?) – beszélgetés (lehet, hogy ez 

már túl elvont… (szabad véleményformálás, hibázás lehetősége, de ettől még biztonságban 

lehetek) Vagy a hibák, hibázás fogalmak körüljárása… 

6. hét: Kitűzött célok értékelése, új célok megfogalmazása 

Elővesszük a felírt célokat, önreflexiós kör: kinek mit sikerült elérni, ha nem sikerült, akkor 

miért nem, az eredménnyel kapcsolatos érzések megbeszélése, új célok kitűzése a következő 

6 hétre. Ez lehet a régi folytatása, ha sikerült, ha nem, vagy a tapasztalatok alapján újak, 

testhezállóbbak kitűzése, leírása. 

7. hét: Érzelmek, szobrok 



Kő, papír, olló – s játék bemelegítésnek 

Két sorba rendeződnek, majd helycserék különböző mozdulatokkal, egyenként, kettesével, 

hármasával…majd az egész sor általuk kitalált mozdulatokkal.  

Érzelmek kifejezése csoportosan szoborban, a másik csoport kitalálja. 

8. hét: Jelenlegi és kívánt érzelmek 

Érzelmek listájáról 3-4 fős csoportban mindenki kiválasztja, melyik jellemzi most, és 

megpróbálja elmutogatni. Ezután kiválasztja, milyen állapotban szeretne lenni, és azt is 

elmutogatja, a többiek kitalálják.  

A csoport egy általuk kiválasztott érzelmet együtt szoborban ábrázol, a többi csoport kitalálja. 

9. hét: Közösségépítés 

Egy vár építése, 5-6 fős csoportokban, szavak nélkül. Néhány eszköz rendelkezésre áll. pl. 

kartonpapír, papírok, olló, ragasztó… 

10. hét: Történet, dráma 

Dixit kártyák választása, ami az adott napi hangulatukhoz illik. Néhány szóban mindenki 

megosztja, miért. Kis csoportokban ezután írnak egy történetet, amiben mindenki kártyája 

szerepet kap. Ezt követően a történet egy részének eljátszása vagy szobrokban bemutatása. 

11. hét: Eddigi kedvenc játékok kiemelése, mi miért volt jó/esetleg nem jó.  

Emlékezetesebb, érdekesebb szituáció lerajzolása egy közös rajzban, amit kiteszünk a falra. 

12. hét: Kitűzött célok értékelése, új célok megfogalmazása 

Elővesszük a felírt célokat, önreflexiós kör: kinek mit sikerült elérni, ha nem sikerült, akkor 

miért nem, az eredménnyel kapcsolatos érzések megbeszélése, új célok kitűzése a következő 

6 hétre.  

Ezen a ponton talán már észrevehető változás, fejlődés az önreflexiót illetően. 

Külön az alkalmaknál nem írtam le, de minden héten valamilyen módon mindenki közli az 

adott érzelmi, hangulati állapotát, illetve minden héten lehet egy rövid visszajelzést adni a 

célok teljesítése kapcsán. Továbbá nem tettem említést minden esetben az energizer 

játékokról, de azt is beiktatnám minden alkalommal. 



 

 

 

  

 

 


