CENTRO SVILUPPO
CREATIVO
DANILO DOLCI

Interaktív útmutató az
EUMOSCHOOL-módszer alkalmazásához:
a korai iskolaelhagyás megelőzésének átfogó
megközelítése

2018

EUMOSCHOOL

Interaktív útmutató az
EUMOSCHOOL-módszer alkalmazásához:
a korai iskolaelhagyás megelőzésének
átfogó megközelítése

2018

Project n° 2015-1-IT02-KA201-015383

SZERZŐI
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci
Alberto Biondo
Antonella Alessi
Emotional Training Center
Rosanna Schiralli
Ulisse Mariani
Mariagrazia Mari
Francesca Mencaroni
Verein Multikulturell
Ovagem Agaidyan
Omer Duzgun
Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány
Zsuzsa Vastag
Virág Suhajda
DOGA Schools
Zuhal Yılmaz Dogan
Banu Yurtseven
Gizem Agyuz
CILSDGC
Maria Kovacs
Ariana-Stanca Vacaretu
Rodica-Gabriela Gavris-Pascu
Ioana-Emilia Mihacea
Corina Pop
University of Gloucestershire
Rebecca Pritchard
Sian Templeton

TARTALOMJEGYZÉK
1. Bevezetés....................................................................................................................................................... 5
Az EUMOSCHOOL-ról..................................................................................................................................... 6

2. Az érzelmi nevelés fontossága az iskolákban................................................................................... 10
Az Érzelmi Nevelés: egy iskolapszichológus szemével................................................................................... 10
Az érzelmi nevelés bevezetése egy iskolában: egy iskolaigazgató véleménye.............................................. 12

3. Az Érzelmek Didaktikájának rövid bemutatása............................................................................... 13
4. A korai iskola elhagyás megelőzése holisztikus nézőpontból ?................................................... 14
5. EUMOSCHOOL Szabad hozzáférésű tanagyag; tapasztalatok az érzelmi nevelésről
szóló e-learning felület kapcsán................................................................................................................. 19
6. Hogyan alkalmazzuk az Érzelmek didaktikáját az iskolában?................................................... 26
7. Gyakorlatok – lépésről lépére
1. Érzelmek kártyái.............................................................................................................................................
2. Bábjáték............................................................................................................................................................
3. Az érzelmek vonata........................................................................................................................................
4. Asszociációs játék...........................................................................................................................................
5. Érzelmi kollázs................................................................................................................................................
6. Érzelmek zsákja...............................................................................................................................................
7. Zenélő érzelmek..............................................................................................................................................
8. Érzelmi videó...................................................................................................................................................
9. Érzelmi névsor – fiatalabb gyerekekkel / tinédzserekkel...........................................................................
10. A test és az érzelmek.....................................................................................................................................
11. Érzelmek doboza...........................................................................................................................................
12. Találd ki, mit érzek!......................................................................................................................................
13. Hogyan érzem magam, amikor…?.............................................................................................................
14. Órai szünet.....................................................................................................................................................
15. A létra.............................................................................................................................................................
16. A postaláda....................................................................................................................................................
17. A foró szék.....................................................................................................................................................
18. Kutatólaboratórium......................................................................................................................................

29
30
32
34
36
40
42
45
47
54
52
54
58
60
62
65
66
69
70

8.Esetleírások................................................................................................................................................... 76
Hogyan segítette az Érzelmek didaktikája a diákokat?.................................................................................. 76
A tanár nézőpintjából......................................................................................................................................... 76
3

Az osztályközösség............................................................................................................................................. 77
A tágabb környezet bevonása............................................................................................................................ 81

9. További ötletek az alkalmazásra............................................................................................................ 89

Hogyan tudom összekapcsolni a gyakorlatokat az iskolai élettel?................................................................ 93
Hogyan vezessük az érzelmekről való beszélgetéseket? Mire figyeljünk oda?........................................... 93
Mit tegyünk, ha felmerül egy nehéz helyzet?.................................................................................................. 95
98
10. Befejezés...................................................................................................................................................... 99

4

1. BEVEZETÉS
Az Interaktív útmutató az EUMOSCHOOL, mint a korai iskolaelhagyás holisztikus
megközelítésű módszer, alkalmazásához, az „EUMOSCHOOL – Érzelmi neveléssel a korai
iskolaelhagyás ellen” című (Erasmus+ - KA2: Stratégiai együttműködés az iskola területén)
projekt kulcsfontosságú eszköze. Összefoglalja a kivitelezés második évében összegyűlt
együttműködési tapasztalatokat, és bemutatja a fontos eszközöket és a részletes utasításokat
az “Érzelmek didaktikája” megvalósításának a módjáról, egy olasz módszertanról, amely
lehetővé tette számunkra, hogy öt ország iskolai rendszerében érzelmi nevelést indítsunk,
a korai iskola elhagyás megakadályozására szolgáló eszközként. A jelenlegi tanulmány egy
komplex és teljes áttekintést ad az olvasónak az eddigi eredményekről, legfőképpen a konkrét
javaslatokról és ajánlásokról minden olyan tanár számára, akik az “Érzelmek didaktikájának”
gyakorlatait integrálni kívánják az óráik folyamatába, annak érdekében, hogy biztosítsák a
pozitív érzelmi közeget az osztálytermeikben, akárcsak a diákjaik érzelmi jóllétét. A korai
iskolaelhagyás megelőzése egy olyan európai uniós prioritás, amely az elmúlt években
határozottan megalapozta a projekt folyamatát, mindig arra törekedve, hogy biztosítsuk azt
a holisztikus nézőpontot, amely segítségével a legtöbbet tudjuk nyújtani diákjaink számára.
Danilo Dolci szerint az oktatás célja, hogy lehetővé tegye az élet felfedezését, és az érzelmek
szükséges eszközök ahhoz, hogy felfedezzük és értékeljük az életet és minden olyan kapcsolatot,
amelyet életünk során kialakítunk. Az érzelmek ápolása azt jelenti, hogy gondoskodunk az
“emberi hálózatunkról”, a fejlődésünkről, és a társadalmunk egészéről. Ez az oka annak, hogy
több szereplőt - iskolákat, tanárokat, családokat és közintézményeket - vonunk be, hogy ezt
az oktatási folyamatot legtágabb értelemben biztosítsuk.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak az olaszországi, osztrák, román, magyar és török
diákoknak, tanároknak, oktatóknak és iskoláknak, akik szívesen együttműködtek velünk, hogy
összegyűjthessük és bemutathassuk a tapasztalatokat ebben a kézikönyvben: támogatásuk,
hozzájárulásuk és türelmük nélkül ezt az eredményt nem sikerült volna elérni.
Reméljük, hasznos lesz az Ön iskolája, kollégái, de legfőképpen, az Ön tanulói számára.

Az EUMOSCHOOL csapata
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Az EUMOSCHOOL-ról

Az EUMOSCHOOL projekt célja, hogy hat ország (Olaszország, Egyesült Királyság,
Magyarország, Románia, Törökország és Ausztria) bevonásával az érzelmi nevelés terén új,
összefüggő módszertant és innovatív tantervet dolgozzon ki, teszteljen, és vezessen be az
iskolai környezetben, ezzel hatékony intervenciós modellt nyújtva a korai iskolaelhagyás
jelenségének (Early School Leaving; ESL) csökkentésére. Az EUMOSCHOOL innovatív tantervet,
oktatási módszert és képzéseket fejlesztett ki a tanárok és oktatók, valamint a 6-16 éves
tanulók növekvő igényeinek kielégítésére.
A projekt az “Didattica delle Emozioni”© (Az érzelmek didaktikája; Didactics of Emotions;
DoE) olasz módszertan EU-szintű adaptációján alapul, mely 18 éves múltra és az érzelmi
nevelés vizsgálatára épít. A módszertant sikeresen tesztelték 3000 tanár, diák, szülő és oktató
segítségével, a tanulók jóllétének és transzverzális kulcskompetenciáinak javítása érdekében,
ezáltal csökkentve a korai iskolaelhagyást, miközben fejlesztették a tanárok és a pedagógusok
szakmai kompetenciáit is.
Az EUMOSCHOOL arra törekszik, hogy az érzelmi neveléshez adaptált módszertant a diákok,
tanárok, alkalmazottak és iskolák széles skálájára kiterjessze az iskolai tantervekbe történő
bevezetésével.
Az EUMOSCHOOL célkitűzéseinek sajátosságai a következők:
• A hatékony korai iskolaelhagyás elleni stratégiákhoz való hozzájárulás, az érzelmi
nevelés intervenciós módszereinek integrálása révén az összes diák számára az iskolai
tantervekbe, ami hatással van az ESL csökkentésére.
• Támogatni a diákok transzverzális készségeinek és kompetenciáinak fejlesztését és
értékelését, ezzel biztosítván a diákok jóllétét, valamint az érzelmi kényelmetlenség és
az ezzel összefüggő kockázati tényezők csökkentése az érzelmi nevelés révén.
• A pedagógusok és a szakemberek szakmai képességeinek fejlesztése, azáltal, hogy
elérhetővé tesszük számukra az ESL elleni beavatkozási módszertant, egy online kurzus
(Online Educational Resource; OER) segítségével, kombinálva a gyakorlati technikákkal és
az értékelési eszközökkel, melyek bármilyen szintű osztálytermi tanuláshoz igazíthatóak.
• Támogatni a hálózatba szerveződésen keresztül a tanítás holisztikus együttműködési
megközelítéseit, valamint olyan eseményeket, melyek elősegítik az iskolai oktatással
foglalkozó felekkel folytatott, Európára kiterjedő párbeszédet. Így lehetőség nyílik
arra, hogy a felek megosszák egymással tapasztalataikat a korai iskolaelhagyásban
veszélyeztetett, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok kezelésével és
támogatásával kapcsolatban.
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Az EUMOSCHOOL-on belül négy fő eredményt, „szellemi terméket”, értünk el:
1. Összehasonlító kutatási jelentés: Ez az eredménye: 1) a projektben részt vevő oktatási
kontextusban és rendszerben végzett kutatómunkának; 2) egy elsődleges kutatásnak az iskolák
és a tanárok szükségleteiről Olaszországban, Ausztriában, Romániában, Magyarországon és
Törökországban az ESL megelőzésére és az érzelmi nevelésre vonatkozóan.
2. Eumoschool OER: Az érzelmek oktatástanából tanárok számára kialakított online kurzus,
ami a Moodle-on keresztül érhető el. (moddle.org)
3. Interaktív útmutató az EUMOSCHOOL, mint a korai iskolaelhagyás holisztikus
megközelítésű módszer, alkalmazásához: Jelen útmutató, mely az EUMOSCHOOL
megközelítését holisztikus módon mutatja be, kihasználva a projekten belül kifejlesztett
tapasztalatokat és eszközöket, a korai iskolaelhagyás csökkentését célozva.
4. Szakpolitikai javaslatok: Tapasztalataink tömör összefoglalása, mely kalauzként szolgál a
politikai döntéshozóknak és más fontos iskolai szereplőknek a helyi, nemzeti és európai szintű
ESL elleni stratégiákban.

Mi is az Erasmus+ program?
Az Erasmus + az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sporttámogatási programja Európában a
2014-2020 közötti időszakra. A 14,7 milliárd eurós költségvetése több mint 4 millió európai
számára nyújt lehetőséget a külföldön tanulásra, képzésre, tapasztalatok szerzésére és önkéntes
képzésre.
Az Erasmus + program célja, hogy támogassa a programban résztvevő országok azon
erőfeszítéseit, hogy hatékonyan kamatoztassák az európai tehetségek és a társadalmi
erőforrások potenciálját az egész életen át tartó tanulás szempontjából, összekapcsolva a
formális, nem formális és informális tanulás támogatását az oktatás, a képzés és az ifjúság
terén. A program növeli a partnerországokkal való együttműködés és a mozgósíthatóság
lehetőségeit is, különösen a felsőoktatás és az ifjúság terén.
Ha többet szeretne megtudni az Erasmus+ programról, tájékozódjon a program honlapján:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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Az Útmutató szerkezete
Ennek a tanulmánynak az a fő célja, hogy segítse az iskolákat abban, hogyan használják ki az új
technológiák nyújtotta lehetőségeket az ESL megelőzésére, az Érzelmek didaktikáján keresztül,
a holisztikus megközelítés alkalmazásával. Ez az Útmutató azért jöttek létre, hogy segítségül
szolgáljon a tanároknak, akik a mindennapi munkájuk során használják az Érzelmek didaktikája
technikáit. Annak érdekében, hogy ez létrejöhessen, az ezeket a technikákat tesztelő tanárok
visszajelzéseit 2017 folyamán összegyűjtöttük, valamint interjúkat készítettünk a módszertan
fejlesztőivel és az oktatás területén dolgozó szakemberekkel annak érdekében, hogy egy
komplex és teljes eszközkészletet állítsunk össze, melyet könnyedén felhasználhatnak a
tanárok és más pedagógusok. Ezzel szeretnénk közreműködni a megoldások megtalálásában,
melyek egy olyan hatékony és holisztikus megközelítést indítanak el, amely hozzájárulhat a
korai iskolaelhagyás elleni küzdelemhez.
Továbbá, a projektben részt vevő 45 tanár tapasztalatainak a felhasználása érdekében az
iránymutatások 2 különböző verzióban készültek el. 1) A digitális interaktív útmutató, amely
lehetővé teszi azoknak az a tesztelési fázisában résztvevő tanárok, hallgatók és oktatási
szakemberek tapasztalatainak a végigkövetését, több mint 20 videón keresztül, 2) egy
nyomtatott változat, amelyet a tanárok a tanórák alatt használhatnak.
Az iránymutatások felépítése a következő:

Az érzelmi nevelés fontossága az iskolában:
Bevezetésképpen két szakemberrel készített interjút olvashatnak, amelyek rámutatnak
az érzelmi nevelés fontosságára az iskolákban. Az egyik interjút a gloucestshirei egyetem
iskolapszichológiával foglalkozó szakembere adta, a másikat pedig egy olaszországi
iskola igazgatója. Az ő nyilatkozataikból kiderül, hogy az érzelmi nevelés létfontosságú a
közoktatásban.
Az Érzelmek didaktikája: mi ez pontosan?
A második fejezet az EUMOSCHOOL fő módszertanához az Érzelmek didaktikájához (DoE)
kíván segítséget nyújtani. A módszert egy olasz szervezet, az “Emotional Training Centre”
dolgozta ki és fejlesztette az elmúlt 18 évben, a második fejezet a két alapítóval készített
interjúkat foglalja magába.
Hogy lehet a holisztikus megközelítést biztosítani?
Ebben a fejezetben ajánlásokat és javaslatokat olvashatnak, arról, hogy osztálytermi
szinten miképpen lehetséges a holisztikus szemlélet bevezetése illetve, hogy hogyan lehet
az egész iskolát a későbbiekben bevonni a programba.
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EUMOSCHOOL mint szabadon felhasználható oktatási anyag;
A harmadik fejezet az Érzelmek didaktikájának online formában megvalósuló tréningjét
tartalmazza. A Moodle-alapú platformon négy tananyagrész található; az érzelmi nevelés
elméleti hátterének ismertetése, az Érzelmek didaktikájának módszerei és iskolai közegben
való alkalmazásuk.
Az Érzelmek didaktikája a gyakorlatban:
Ebben a fejezetben mind a 18 DoE gyakorlat bemutatásra kerül. Ez a kiadvány a módszerek
osztálytermi alkalmazása során felmerülő tapasztalatokat és javaslatokat tartalmazza. Az
online változat az EUMOSCHOOL kísérleti stádiumában résztvevő tanárok mindennapi
munkájáról szóló rövid videókkal egészül ki. A videók megtekintésével hiteles képet
kaphatnak a módszerek használhatóságáról, valamint arról, hogy a gyerekek hogyan
reagáltak a gyakorlati alkalmazásukra és hogyan illeszthetőek be egy tanóra menetébe.
Esetleírások
Ebben a fejezetben összegyűjtöttük azokat a tanulmányokat, melyek a DoE hatását
mérik az iskolák tapasztalatai alapján. A tanulmányok olyan diákok és tanárok élményeit,
beszámolóit tartalmazzák, akik részt vettek az EUMOSCHOOL projektben. A tanulmányok
négy részre oszthatóak:
• A módszerek tanulókra gyakorolt hatása
• A tanárok élménybeszámolója
• A módszerek az osztálykohézió szempontjából
• A tágabb közösség bevonásának módjai
GYIK
Az utolsó fejezet a gyakran ismételt kérdésekre kíván válaszokat adni. Mint például miként
lehet beilleszteni az óratervbe a DoE-módszereket? Hogyan vezessünk beszélgetést az
érzelmeikről? Mit lehet tenni, ha nehézségek adódnak egy-egy módszer alkalmazása
során?
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2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS FONTOSSÁGA AZ ISKOLÁKBAN:
Amikor a tanárokat az érzelmi nevelésről kérdezik, gyakran azt a választ kapjuk, hogy az nem
az ő feladatuk. “A szülők felelőssége a gyermekek érzelmi nevelése, nekem a tantárgyamat kell
tanítanom.” Ez az egyszerűsített világnézet nem adhat kibúvót, hiszen nem tárgyakat tanítanak
a tanárok, hanem gyermekeket. Ehhez a látszólag egyszerű, ámde mély és komplikált témakör
megértéséhez két szakemberrel készített interjút ajánlunk. A szakemberek rámutatnak az
érzelmi nevelés fontosságára, valamint hogy milyen sürgető ennek a közoktatásba való
beépülése . Az egyik interjúalany, Sian Templeton a gloucestshirei egyetem iskolapszichológiával
foglalkozó szakembere, a másik egy olaszországi iskola igazgatója, Laura Bonelli, Viterbo-ból.
Az interjúk remélhetőleg minden tudományos és iskolavezetői kételyeket el fognak oszlatni.

Az érzelmi nevelés: egy iskolapszichológus szemével
Vezeték- és keresztnév: Sian Templeton
Foglalkozás: Iskolapszichológus
Tapasztalat: 15 éven keresztül dolgoztam iskolákban. Jelenleg az angliai gloucestershire
egyetemen tanítok jövendőbeli tanárokat és oktatókat.

Miért fontos az érzelmi nevelés gyermekeink és fiataljaink számára?
Nemzetközi szinten nagy figyelmet fordítanak az érzelmi nevelésre. Ma már a gyermekekre
is úgy tekintünk, mint olyan individumokra, akiknek megvannak a saját jogaik és sokféle
szükségleteik, a széteső családok és a közösségi média viharaiban. Kutatások kimutatták,
hogy ha egy egyén küszködik a saját belső érzelmeivel, nem képes elkülöníteni, hogy
mi történik benne érzelmi és társas szinten. Ezért osztálytermi környezetben sem tudja
kihasználni a tanulási lehetőségeket és feldolgozni a tanult anyagot. Én úgy gondolom,
és a kutatások is ezt mutatják, hogy elsősorban a gyermekek érzelmi stabilitását kell
biztosítanunk és csak ezután tudjuk a kognitív és tanulási képességeiket fejleszteni és
segíteni, hogy elérjék az általunk elvárt eredményeket.
Tisztában vagyok azzal is, hogy a jelenlegi társadalmi berendezkedésünkben a fiataloknak
nagy szükségük van mentálhigiénés támogatásra. Mivel hosszú ideig járnak iskolába, ezért
nagyszerű lehetőségünk van a prevenciós módszerek alkalmazására. Ha arra tanítanánk
őket, hogy képesek legyenek szabályozni az érzelmeiket, ha problémájuk adódik az nagyon
pozitív változásokat hozna az életükbe. Amikor az érzelmeik kordában tartására stratégiákat
sajátítanak el, az a későbbiekben hasznos képességükké fog válni, remélhetőleg az érzelmi
életüket érő negatív hatásokat semlegesíteni tudják majd.
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Vitathatatlan a tanárok felelőssége a gyermekek érzelmi világuk megértésének
támogatásában. Ezt a támogatói attitűdöt miképpen fejleszthetjük tanárként?
Minden gyermek egyedi, és törekednünk kell a holisztikus fejlesztésükre. Természetesen
az iskolán kívül hatással van rájuk családi- és társadalmi, illetve a saját közösségükben
betöltött szerepük. A kutatások azt mutatták, hogy ha legalább egy kiemelkedően fontos
tanárral, oktatóval jó a kapcsolatuk, az segítségükre van, abban, hogy képesek legyenek
a tanulásra fókuszálni, és a felmerülő problémákat elhárítani. Ha van ilyen kapcsolatuk
legalább egy oktatójukkal, az érzelmileg kiegyensúlyozottá teszi őket, ezért a számukra
elérhető tanulási lehetőségeket képesek lesznek kihasználni. A gyermekeink és fiataljaink
hosszú időt töltenek az iskolában, ezért tanárként, oktatóként értenünk kell az érzelmi-és
társas fejlődésüket, illetve képesnek kell lennünk arra, hogy a felmerülő problémák során
támogassuk őket érzelmeik megértésében. Szervezzünk foglalkozásokat, adjunk a kezükbe
egyszerű, könnyen bevethető stratégiákat, amik segítik őket. Pozitív változást így érhetünk
el képességeik fejlesztésében.
Kiemelkedően fontos, hogy a tananyagot és a szükségleteiket is figyelembe vegyük, mikor
megtervezzük, hogy mit akarunk tanítani nekik.
Hogy erre képesek legyünk, értenünk kell érzelmi fejlődésüket. Nemcsak iskolai diákként
kell rájuk tekintenünk, hanem mint globális személyiségekre. Azért, hogy jól tanuló diákok
legyenek, érzelmileg is kiegyensúlyozottnak kell lenniük. Például, ha egy diáknak otthon
a szülei veszekedtek, iskolába menet azon izgulhat, hogy mit csinálnak a szülei vagy, hogy
milyen lesz otthon a hangulat, mikor hazamegy. A felnőttek is sokszor az otthoni gondok
miatt képtelenek a munkahelyükön koncentrálni, mert nem tudják az otthoni problémákat
elengedni. Ezért nekünk, tanároknak ezt kell gondolnunk: “Legyenek rendben érzelmileg,
érezzék jól magukat. Beszélgessünk az érzéseinkről mielőtt elkezdjük az órát!”
Hogyan látja, mi az összefüggés az érzelmi nevelés és a korai iskola elhagyás csökkenése
között?
Jól kell magukat érezniük, mielőtt nekifognának a tanulásnak. A kutatások alapján azt
látjuk, hogy azoknak a gyermekeknek, akik hamar elhagyták az iskolát, a szükségleteik
komplexebbek. Sokféle tényező befolyásolja a tanuláshoz való hozzáállásukat és
elköteleződésüket. Ha már kis korban elkezdjük fejleszteni az érzelmi intelligenciájukat,
érzelmeik jelentését és megértését, akkor nagyobb eséllyel lesznek képesek a
mindennapos élettel járó komplex problémák megoldására. Tehát pozitív hatása lesz a
programnak a jövőbeli életükre. Ezáltal, ha nehéz időkön is mennek keresztül, a tanulásban
elkötelezettek lesznek, mert érzelmi kifejező képességük és intelligenciájuk fejlett lesz.
Ennek eredményeként kevésbé fogják úgy érezni, hogy nem tudnak az iskolai környezettel
és elvárásokkal megbirkózni. Azt reméljük, hogy a gyerekek ellenállóvá válnak és képesek
lesznek pozitív élményként, tapasztalatként tekinteni a tanulásra.
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Az érzelmi nevelés bevezetése egy iskolában: egy iskolaigazgató véleménye
Név-és vezetéknév: Laura Bonelli
Foglalkozás: Intézményvezető
Tapasztalat: A viterboi „Pietro Vanni” iskola igazgatója

A tapasztalatai alapján milyen problémákkal küzdenek a mai gyerekek?
Erre a kérdésre nem lehet röviden válaszolni, mert rengeteg a probléma. Elsősorban a
kapcsolatokon belüli problémák, érzelmi és affektív problémák. A mai világban mind a
családi mind a társadalmi kapcsolatok összekuszálódtak, legalábbis, ha az olaszországi
kontextust nézzük. Legfőképpen a kisebbek érezhetik magukat minden helyzetben
elveszettnek és ebből kifolyólag életüket összekuszáló és romboló kapcsolati hálózatba
kerülnek.
Mit gondol, mi a mai világban a szülők felelőssége az iskola irányába?
Az elmúlt években a szülők felelőssége az iskola felé egyre fontosabb lett. Ez egyrészt
pozitív tapasztalat, másrészt az egyre növekvő befolyásuk miatt megsűrűsödtek a
panaszok. Tüntetnek az ellen az oktatási rendszer ellen, amit az iskola nyújtani tud. Amikor
azért jönnek be, hogy panaszkodjanak a tanárra, aki megszidta a gyereküket, mindig
emlékeztetem őket, hogy az iskola csak 50%-ban járul hozzá a gyermekük neveléséhez,
a másik felét a szülőknek kell biztosítani. Olaszországban ez adminisztratíve is igaz, mert
az olasz szülőknek alá kell írniuk egy megállapodást az iskolával. Azonban néhányan nem
tudják elfogadni, ha nincs igazuk, vannak néha rázós esetek. Különösképpen azt nehéz
összehangolni, amit az iskola elvár a gyerekektől (szabályok követése és betartása) és azt,
amit az otthoni példa alapján látnak. Például sok család nem tartja fontosnak az iskolai
szabályok tiszteletét. Sajnálatos módon, ez a két pólus nagy kontrasztban áll egymással,
ezért a fiatalok már nem tudják eldönteni, mi a helyes, hogyan viselkedjenek rendesen.
Mit gondol az Érzelmek didaktikájáról (DoE)?
Szerencsésnek mondhatom magam, mert egy tapasztalt szakember dolgozott az
iskolámban, akitől elsajátíthattuk a DoE-t. Az ő segítségével bevezettük ezt a módszertant,
és ez nagyban hozzájárult az iskolai légkör javulásához. Intézményvezetőként minél
kisebbeknél szerettem volna kezdeni a programot, hogy már az elején beavatkozhassunk,
és így garantálni tudjuk a békés és pozitív tanulási környezetet diákjaink számára.
Mit gondol az érzelmi nevelésről az iskolában?
Minden intézmények biztosítania kellene tanítási időt az érzelmi nevelésre, kiváltképpen
az Érzelmek didaktikájára. Természetesen figyelembe kell venni, hogy milyen életkorban
vezetik be a programot és a korosztály szükségleteihez adaptálni a programot. A program
hatásossága elsősorban jobb iskolai eredményekben fog megmutatkozni, mert a gyerekek
sokkal nyugodtabbak, békésebbek, így produktívabbak tudnak lenni az iskolában. A
családokat is be kell vonni, mert a DoE nem csak az osztályterem keretein belül dolgozó
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tanároknak szól. Ez egy, olyan módszertan, melyben minden érintettnek el kell köteleződnie,
mert ha nincs összhang az iskola és a család között, nem jutunk semmire. Nem érjük el
céljainkat.

3. AZ ÉRZELMEK DIDAKTIKÁJA RÖVID BEMUTATÁSAD
Az Érzelmek didaktikája egy, olyan érzelmi nevelési módszertan és megközelítés, mely az
iskolákban könnyen alkalmazható. Ahhoz, hogy betekintést nyerhessünk, hogy mi ez pontosan
ismerjük meg keletkezésének történetét, valamint a működését. Lentebb olvasható egy interjú
az olaszországi Emotional Training Centre alapítóival és az Érzelmek didaktikája fejlesztőivel.
Név-és vezetéknév: Rosanna Schiralli
Foglalkozás: pszichológus, pszichoterapeuta, író, kutató
Tapasztalat: A férjével együtt kidolgozta az Érzelmek didaktikájának módszertanát
Név-és vezetéknév: Ulisse Mariani
Foglalkozás: pszichológus, pszichoterapeuta, író, kutató
Tapasztalat: A feleségével együtt kidolgozta az Érzelmek didaktikájának módszertanát

Hogy született meg a DoE ötlete?
Körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtük el kidolgozni egy olyan hatékony, iskolában
alkalmazható módszert és szemléletmódot, amely megelőzi a korai iskola elhagyást,
csökkenti a lemorzsolódást és összességében javítja a diákok közérzetét. Ez alatta a
20 év alatt folyamatosan fejlesztettük és finomítottuk a módszert. Egy több mint 2000
ember bevonásával készült tanulmány alapján, ma már tudományosan alátámasztott a
hatékonysága, kimutatható, hogy pozitív változásokat lehet vele elérni.
Be tudnák mutatni pár szóban ezt a módszert?
A módszer a tanárokat vértezi fel olyan egyszerű technikákkal és stratégiákkal, amikkel a
diákjaikat fejleszteni tudják, hogy felismerjék, megéljék és kordában tartsák érzelmeiket.
Ma már elfogadott tény, hogy a jó közérzet, magabiztosság és elégedettség önmagunkkal
csak a belső világunk megismerésén keresztül lehetséges. Mindezt megtaníthatjuk az
iskolában is, anélkül, hogy az iskolai tantervet módosítanánk és anélkül, hogy a diákokra
és a tanárokra is plusz terheket pakolnánk. Hovatovább ez roppant élvezetes mind a diák
mind a tanár számára.
Mik a további céljaik a DoE-vel?
Szeretnénk egész Európában elterjeszteni ezt az oktatási programot, összeállítottunk egy
részletes kézikönyvet. Azt gondolom, hogy mindenhol a világban szükség van arra, hogy
az emberek újra kapcsolatba kerüljenek önmagukkal, hogy figyeljenek egymásra és hogy
megtanítsák a gyermekeknek és fiataloknak, hogy a saját érzelmeiket hogyan kezeljék.
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Dióhéjban a DoE-ről:
A DoE egy innovatív oktatási módszer, amely az osztálytermi pozitív légkört segíti
elő, és megelőzi a diákok diszkomfort érzetét, legfőképpen azokét, akik valamilyen
patológiai betegséggel küzdenek. A módszer prevenciós technikák közé sorolható, és
azon a tudományos elméleten alapul, hogy érzelmi világunk irányításával növelhetjük
az ellenállóképességünket a külső hatásokkal szemben. A módszer a WHO által javasolt
gyakorlatok között van, és diákok széles körében tesztelték. 4-től 16 éves korosztálynak
ajánlott technikákból és foglalkozásokból áll, amelyet könnyen be tudnak építeni a tanórai
oktatásba.
(Schiralli R., Mariani U., 2006)
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4. A KORAI ISKOLA ELHAGYÁS MEGELŐZÉSE HOLISZTIKUS
NÉZŐPONTBÓL:
A korai iskolaelhagyás jelensége egy összetett folyamat. Az ad hoc. beavatkozások helyett egy
kidolgozott és változatos módszertant érdemes követni, minden érintett csoportot bevonni és
szem előtt tartani az érdekeltek szükségleteit.
Az EUMOSCHOOL által képviselt megközelítés, olyan holisztikus és inkluzív intervenció, mely
képes kialakítani egy pozitív elfogadó környezetet. Ebben a környezetben csökken a stressz, a
diszkomfort azokban a diákokban, akik potenciális iskola elhagyók lehetnének.
Természetesen ez nem megy egyik napról a másikra, ahogy “Róma sem egy nap alatt épült”.
Legtöbb esetben a DoE bevezetése megnyitotta a kaput más korai iskolaelhagyást megelőző
innovatív módszertanok felé. Ezen technikák együttes alkalmazása, az elkövetkező tanévben
párbeszédet indíthat minden érintett között, így közösen felvértezve tudnak dolgozni a korai
iskolaelhagyás megelőzése érdekében.
Kiket érdemes bevonni?
A holisztikus megközelítés alapján az alábbi csoportokat kell bevonni:
1. Diákok
2. Tanárok
3. Iskolai alkalmazottak tágabb közössége
4. Család
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Ahogy az ábrán is látható, minden csoport a diák köré szerveződik, a vele való kapcsolata
a fontos, itt most tanulókról beszélünk, iskolai környezetben. Minél jobban összedolgoznak
a különböző csoportok, annál nagyobb hatást lehet elérni. A csoportok közötti kooperáció
kétségkívül szükséges, azonban akárcsak egy tanár is hatalmas változást hozhat a diákok
életébe.
Hogyan kezdjük el?
Első lépésként térképezzük fel részletesen diákjaink szükségleteit és az iskolai környezetet,
ahol be szeretnék vezetni a DoE-t. Fontos megismerni és magunkévá tenni a DoE-féle
megközelítést, mert nekünk kell majd minden érintett csoportnak bemutatni.
Kezdjük is az első lépésekkel:
1. Tantermi környezet és a tanulók szükségletei
Minden tanár ismeri már valamilyen szinten az osztályába járó diákok szükségleteit,
családi hátterüket. Fontos mélyebben megérteni, hogy a tanulók milyen családi háttérrel
rendelkeznek, legyen az akár támogató vagy elutasító család háttér. Ezek tudatában
tudjuk mérlegelni, hogy mekkora hatással lesz majd a beavatkozásunk a diákjainkra és a
családjaikra.
Ahhoz, hogy a diákjaink érzelmi fejlődését támogatni tudjuk, és a különböző helyzetekben
helyesen közbe tudjunk lépni, kulcsfontosságú, hogy irányítani és érteni tudjuk az
osztálytermi folyamatokat. Természetesen, nem tudjuk mindenkinek, az egész osztálynak
az érzelmi szükségleteit is figyelembe venni, de az nagyon fontos, hogy beazonosítsunk egy
konkrét szükségletet. A továbbiakban mérlegeljük egy külső szakember, iskolapszichológus
bevonását.
A kollégák közötti információátadás is kiemelten hasznos, így mások hozzáállásból
kiderülhet, hogy kivel érdemes együtt dolgozni.
2. Tanuljunk a DoE-ről:
A DoE egy remek eszköz ahhoz, hogy diákjainkat jobban megértsük. Mielőtt bárkit is
bevonnánk a folyamatba érdemes mélységében megismerni a DoE-módszertant és annak
tartalmát. Minél jobban ismerjük az elméletet, annál jobban tudjuk elmagyarázni az alapokat
másoknak, annál nagyobb lelkesedéssel tudjuk őket bevonni egy osztálytermi folyamatba.
Ezáltal képesek leszünk az elfogadó, könnyed osztálytermi légkör megteremtésére.
Hogyan mutassuk be az Érzelmek didaktikáját?
Ha elérkezett eddig a pontig, és ha elvégezte az online kurzust, akkor az osztályában már el
tudja magyarázni és a gyakorlatban alkalmazni a DoE módszereket. Annak ellenére, hogy a
DoE nem lassítja a tanítási folyamatokat, érdemes észben tartani, hogy ha intézményi szinten
szeretné bevezetni ezt a módszertant az némi ellenállásba ütközhet a tanárok részéről. Úgy
tekinthetnek erre a módszerre mint egy újabb teherre, amit már nem tudnak vállalni. Az
Emotional Training Centre, öt országban több mint 27 iskolában tesztelte a DoE módszerét
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(az EUMOSCHOOL bevezetésének első évében), ezek alapján elmondható, hogy nem a diákok
jelentik a problémát a módszertan alkalmazása során, leginkább más csoportok mutatnak
visszautasító magatartást. Ahhoz, hogy hosszútávon a DoE kifejtse jótékony hatását, holisztikus
módon kell bevezetni. Minden szinten szükséges a felnőttek bevonása, az intézményvezetőtől
egészen a szülőkig.
Az intézményvezető bevonása
Ha közoktatási intézményről van szó, minden az igazgató döntésén áll vagy bukik. Mindenki
sokkal nyitottabban áll majd a programhoz, ha a vezető beleegyezését megszereztük. Ez
a beleegyezés a vezetés részéről elengedhetetlen ahhoz, hogy a DoE-technikákat teljes
összhangban és együttműködéssel tudjuk bevezetni az intézményünkbe. Mindenképpen
hasznos, ha jól megtervezett és strukturált módon prezentáljuk ezt az innovatív módszert.
Érdemes rámutatni, hogy a már meglévő kerettantervbe és iskolai foglalkozásokba milyen jól és
egyszerűen beilleszthető a program. Célunk az legyen, hogy az intézményvezetőt meggyőzzük
a kedvező hatásokról, amit a program által elérhetünk. Annak érdekében, hogy meg tudjuk
győzni a vezetőséget, érdemes átgondolni milyen az iskolai környezet, amiben tanítunk.
Ehhez a reflexiós munkához összegyűjtöttünk egy kérdésekből álló listát, amit érdemes az
igazgatóval folytatott beszélgetés előtt átgondolni:
1.Az érzelmi diszkomfortból kifolyólag vannak problémák az iskolában? Fel tudna sorolni
néhány konkrét helyzetet?
2.Van olyan tanár, akivel együtt lehetne dolgozni, aki értékesnek találja ezt a megközelítést?
3.Van lehetőség bármilyen másik projekttel, programmal összhangban, vagy annak keretén
belül bevezetni a DoE-t?
4.Gondolja végig a kulcsfontosságú egyéneket az iskolájában: be lehetne vonni bármilyen
tananyagfejlesztőt, munkaközösségvezetőt a projektbe?
5.Van iskolapszichológus az iskolában? Ha van, kérje az ő támogatását az igazgató előtt.
6.Emelje ki, hogy a DoE bevezetése nem jár semmilyen plusz költséggel, mutassa be, hogy
milyen fontos az érzelmi nevelés és a tanárok érzelmi életének ápolása. Ennek alátámasztásához
használhatja az EUMOSCHOOL összehasonlító tanulmányunkat.
7.Tervezze meg pontosan és érthetően a lépéseket, ehhez segítségül ajánljuk ezt a táblázatot;
Konkrét
helyzet/
probléma

Tanulók Oszéletkora tályok

DoEtechnikák

Résztvevők Idő
Tanulási
Milyen
intervallum eredmények érzelmi
kompetenciát
fejleszt?

Ahhoz, hogy az EUMOSCHOOL-megközelítést be tudja vezetni az iskolában, érdemes jól
időzíteni az intézményvezetővel folytatott beszélgetést.
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A kollégák bevonása
Az intézményvezető meggyőzése után a kollégák bevonása is okozhat némi fejtörést. Érdemes
egy elkötelezett csapatot szervezni a program köré, ha ez mégse jönne össze, akkor se
adja fel. Türelmesnek kell lenni a kollégákkal, hiszen el lehet kezdeni a programot egy jól
együttműködő, kis létszámú csoporttal is. Ha az okozná a problémát a kollégák körében, hogy
nem ismerik kellőképpen a programot, tájékoztassa őket, hogy a módszer könnyen elérhető
egy ingyenes e-learning felületen. Fontos, hogy egy jól együttműködő csapatot tudjunk
összeállítani. A DoE bevezetésének folytonosságát úgy biztosíthatjuk, ha egy osztályban tanító
tanárok vannak a csapatban. Ha senkit nem tudunk meggyőzni, akkor elkezdhetjük egyedül
is, de fontos a kollégákat megkérni, hogy a diákok előtt ne mutassák ki ellenérzéseiket. Ha
sikerült partnereket találnunk a program megvalósításához, akkor ajánljuk nekik az e-learning
felületen elérhető eszközöket, ahol minden szükséges információt elsajátíthatnak, ingyen
és a saját tempójukban. A honlapon inspirálódhatnak és saját osztályuk tanulási céljaihoz
és szükségleteihez testreszabhatják a DoE-techinkákat. Ezen eszközök birtokában képesek
lesznek egy jól felépített, átgondolt program elkezdésére.
A szülők bevonása
A szülők megfelelő tájékoztatása elengedhetetlen a program megvalósulásában. A szülők
bevonása garantálja, hogy egy összhangban lévő érzelmi tanulási környezetet alakítsunk ki,
ahogy az iskolában kezeljük az érzelmeket, úgy kezeljük őket otthon is. Ez egy egyértelmű
iránymutatás lesz a diákok számára.
Javaslat: jobb elkerülni a túl tudományos kiselőadásokat, úgy mint a neurobiológiáról, tükör
neuronokról vagy az agy áthuzalozásáról szóló anyagokat, ezek a kevésbé ismert tudományos
szakkifejezések csak zavart okoznak, és sok idő lenne kifejteni őket (az idő pénz, és kevés ideje
lesz meggyőzni őket). Éppen ellenkezőleg, próbáljon egyszerűen, megfoghatóan érvelni, hívja
fel a figyelmüket az érzelmi nevelés szerepére, gyermekük jó közérzetének megalapozásához.
Továbbá ajánljuk, hogy dokumentálja az eredményeket és az osztálytermi foglalkozásokat,
ezeket ossza meg a szülőkkel és a kollégákkal, hogy nagyobb támogatásra és közreműködésre
számíthasson.
Érdemes az egész tanévben folyamatosan tartani a szülőkkel a kapcsolatot. A gyermekek
érzelmi jóllétét szem előtt tartva, néhány esetben szükséges lesz a tanári közbelépés is.
Végezetül elmaradtatlan a tanévzáró szülői értekezlet megtartása, amely során bővebben
kitérhetünk az érzelmi nevelés és tanulás specifikus problémakörére.
Ahogy fentebb említettük, a holisztikus megközelítés ember- és időigényes, szükséges, hogy
a különböző csoportok jól együttműködjenek. Mindezek mellett jó észben tartani, hogy akár
egyedül is el lehet kezdeni, ezzel is példát mutatva a kollégáknak. Ha ők is készek lesznek
erre, akkor bizonyosan könnyen és erőfeszítések nélkül be tudják vezetni a DoE-módszereket
a gyakorlatukba. Ennek a kézikönyvnek a végén a Gyakori Kérdések fejezetben még több
hasznos tanácsot és javaslatot nyújtunk, hogy holisztikus megközelítésből tekinthessünk a
DoE-re. A befektetett energia biztosan megtérül, egyre többen bevonódnak a programba
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és pozitív érzelmi légkör fog kialakulni a résztvevők között. Hosszútávon a várt eredmények
is beteljesülnek. Az elején még nehéznek érezhetjük a feladatot, de a fejlődési folyamat
elégedettséggel fog eltölteni.

5. EUMOSCHOOL SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ TANAGYAG; TAPASZTALATOK
AZ ÉRZELMI NEVELÉSRŐL SZÓLÓ E-LEARNING FELÜLET KAPCSÁN:
Az eredeti DoE-módszertan szélesebb körben való elterjesztése érdekében egy könnyen
elérhető e-learning felületre adaptáltuk az EUMOSCHOOL projekt keretén belül. Ebben a
fejezetben részletes leírást találhat arról, hogy miképpen ültettük át, teszteltük és adaptáltuk
a módszertant egy interaktív online kurzussá.
Az EUMOSCHOOL szabad felhasználású tananyag egy tanároknak szóló, önállóan felhasználható
Moodle-felület. Az online kurzus 4 különböző tanegységre bontható, mindegyik konkrét
tanulási célokat fogalmaz meg, melyek:
• A jelenlegi állapotok feltérképezése az oktatásban, az iskola és a család kapcsolata,
nehézségek a felnövekvő generációk oktatása során és az érzelmi nevelés elvei
pragmatikus megközelítésből
• Az Érzelmek didaktikájának elméleti kerete, a legfrissebb tanulmányok a DoE kapcsán
• A különböző módszerek és technikák osztálytermi alkalmazásának elsajátítása
• Az Érzelmek didaktikáját osztálytermi szinten alkalmazó beavatkozások megtervezése és
kivitelezése
• Mit jelent a szabad felhasználású tananyag?
Mit jelent a szabad felhasználású tananyag?
A szabad felhasználású tananyagok olyan oktatási segédanyagok, amelyek mindenki számára
elérhetőek, nem licensz kötelesek. Ebből kifolyólag ezek a segédeszközök, tananyagok
szabadon és legálisan másolhatók, felhasználhatók és továbbadhatók, lehetnek ezek
tankönyvek, tantervek, óratervek, jegyzetek, foglalkozás tervek, dolgozatok, projekttervek,
audio vagy video anyagok, animációk.
(forrás): UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/accessto-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/).
2016 októberétől 2017 januárjáig 5 országból 45 tanár vett részt a DoE elméleti és gyakorlati
elsajátításában, osztálytermi alkalmazásuk kipróbálásában (Olaszország, Ausztria, Románia,
Magyarország és Törökország).
2016 októberétől 2017 januárjáig 5 országból 45 tanár vett részt a DoE elméleti és gyakorlati
elsajátításában, osztálytermi alkalmazásuk kipróbálásában (Olaszország, Ausztria, Románia,
Magyarország és Törökország).
A tanárok a teszteléssel és véleményük, visszajelzéseik, meglátásaik megosztásával
hozzájárultak ahhoz, hogy a projekt végső verziója a http://eumoschool.eu/oer/ honlapon
elérhető legyen.
A Moodle platformon keresztül 6 nyelven érhető el a kurzus (olasz, angol, román, török,
német és magyar)
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Mi az, hogy Moodle?

A Moodle a Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment-t rövidítése, egy e-learning
felület. A Moodle egy könnyen testreszabható, rugalmasan alakítható mindenki számára elérhető
népszerű e-learning felület. A honlapon tanárok és oktatási intézmények is létrehozhatják a
saját kurzusaikat, kifejezetten az ő felhasználóik tanulási szükségleteit figyelembe véve. A felület
lehetőséget biztosít a tanulók tudásának a mérésére, értékelésére. Bármilyen témakörről is
legyen szó a moodle-ön létre lehet hozni ahhoz a témakörhöz egy konkrét tanulási környezetet.
További információkért látogassa meg a www.moodle.com weboldalát.

Miért e-Learning?

A 2000-es évek óta az EU támogatja az e-learning felületek elterjedését. Az elmúlt évtized
technológiai vívmányai mindenki számára elérhetővé tették az online tanulási környezetet
és az innovatív oktatási eszközöket, ezek utat nyitottak az oktatási és tanulási lehetőségek
megszámlálhatatlan fajtájának. Az e-learning-es tanulás rengeteg előnnyel jár: 1, a saját
igényeikre szabható 2, megfizethető, mert a költségek és a minőség megfelelő egyensúlyban
vannak, vagy teljesen ingyenes (mint az itt ajánlott felület is) 3, rugalmas, mindenki a saját
időbeosztása és tempója szerint tanulhat 4, vonzó, az új technológiáknak köszönhetően 5, nyitott,
az újításra és a változásra 6, remek lehetőség a tudásmegosztásra és a szakmai kapcsolatok
kiterjesztésére a kollégák és akár különböző országok között is.
Az e-learningnek köszönhetően: “a tanárok hozzáállása kétségkívül pozitívabb lett, képesek
személyreszabottan átalakítani a tananyagukat és tanítási gyakorlatukat”
(Forrás : UNESCO, http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/The%20
Positive%20Impact%20of%20eLearning%202012UPDATE_2%206%20121%20(2).pdf).

Az összesen 40 órányi tananyag (beleszámítva a források elolvasását, a feladatok és
foglalkozások megtervezését is) 4 tananyagrészre lett felosztva.
A következő táblázat segítségével könnyen áttekinthető az egész kurzus. Tartalmazza az
általános és konkrét tanulási célokat, a témaköröket és a tartalmukat, a várható tanulási
eredményeket és a különböző mérési eszközöket:
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EUMOSCHOOL SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ TANANYAG

Általános célok

1. A jelenlegi állapotok feltérképezése az oktatásban, az iskola és a
család kapcsolata, nehézségek a felnövekvő generációk oktatása
során és az érzelmi nevelés elvei pragmatikus megközelítésből;
2. Az Érzelmek didaktikájának elméleti kerete, a legfrissebb tanulmányok
a DoE kapcsán;
3. A különböző módszerek és technikák osztálytermi alkalmazásának
elsajátítása;
4. Az Érzelmek didaktikáját osztálytermi szinten alkalmazó beavatkozások
megtervezése és kivitelezése.
Modul 1 - Miért válasszuk az Érzelmek didaktikáját?

Konkrét
tanulási célok

• meglátni az összefüggéseket a gyermekek és serdülők érzelmi
kiegyensúlyozottsága és a korai iskola elhagyás között, továbbá
megérteni a jelenlegi felállást az oktatás, az iskola és a család
szemszögéből;
• hogyan tudja az érzelmi nevelés elve befolyásolni a fentebb említett
témaköröket.

Tartalmak

1. Újfajta kihívások otthon és az iskolában: a korai iskola elhagyáshoz
vezető diszkomfort-érzet gyermekeknél és serdülőknél;
2. Társas és érzelmi tanulás a korai iskola elhagyás megelőzése
érdekében, prevenció és érzelmi egyensúly;
3. Az érzelmi neveléstől az Érzelmek didaktikájáig.

Tanulási
eredmények

• Képes legyen elmagyarázni, hogy mi az összefüggés a tanulók érzelmi
kiegyensúlyozottsága és az iskolai teljesítményük között;
• Az érzelmi kiegyensúlyozottságot gátló és segítő tényezők ismerete.

Értékelés /
Mérés

• Kvíz, feladatok;
• Önértékelés;
• Önreflexió.
Modul 2 - Az érzelmi intelligenciától az érzelmi nevelésig:
a DoE tudományos alapjai

Konkrét
tanulási célok

• Megérteni a legfőbb elméleteket az érzelmi nevelés kapcsán;
• Bemutatni a DoE-kutatások alapjait, eredményeit.

Tartalmak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az empátia forradalmi megközelítése;
John Bowlby Kötődéselmélete;
A Self fejlődése Daniel Stern kutatása alapján;
Reflektív Funkció elmélet Peter Fonagy-tól;
Tanulási stílusok;
Empátia és tükrözés;
A DoE neurobiológiai alapjai;
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Tanulási
eredmények

Képes legyen meggyőzni a környezetét a tanulók társas és érzelmi neveléséről. Ismerje a legfontosabb elméleteket, amin a DoE alapul.

Értékelés /
Mérés

• Kvíz, feladatok;
• Önértékelés;
• Önreflexió.

Modul 3 - Osztálytermbe bevihető gyakorlati eszközök és tudományos eredmények:
a diákoknak szervezett foglalkozások előkészítése
Konkrét
tanulási célok

A különböző technikák elsajátítása, amit a diákokkal az osztálytermi
környezetbe bevihetünk.

Tartalmak

1. Az érzelmi fejlettség kompetenciája az élethosszig tartó tanulás függvényében;
2. Érzelmi nevelési feladatok, gyakorlati feladatok;
3. Mérési indikátorok és eszközök;
4. Tanároknak készült instrukciók és javaslatok.

Tanulási
eredmények

• A társas és érzelmi képességek elemzésében legyen jártas;
• Legyenek eszközei a tanulók társas-és érzelmi kiegyensúlyozottságának
mérésére;
• A DoE módszer alkalmazhatóságának felismerése.

Értékelés /
Mérés

• Feladatok;
• Önértékelés;
Modul 4 - DoE megtervezése és kivitelezése

Konkrét
tanulási célok

Elsajátítani a DoE-módszerek megtervezését és kivitelezését osztálytermi
szinten.

Tartalmak

1. Megismertetni a DoE alkalmazhatóságát és bevezetését az iskolákban;
2. A DoE megtervezése és beágyazása az iskolákban;
3. Ellenőrizni, felügyelni a DoE alkalmazását az iskolákban.

Tanulási
eredmények

1. Képes tervet készíteni a DoE bevezetéséhez;
2. Három DoE-módszerre kapott válaszok megfigyelése és kielemzése;
3. A DoE bevezetésének tanulókra gyakorolt hatásának értékelése.

Értékelés /
Mérés

•
•
•
•
•

Kimeneti mérés;
Feladatok;
A tanulókat mérő anyagok;
Önértékelés;
Feedback kérdőívek.
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A kurzus felépítése:
Mindegyik tananyagrész a következőképpen épül fel:
• Bevezetés/Áttekintés: A tananyagrészek legelső oldalán mindig egy bevezetés található,
ahol le van írva a modul tartalma, céljai, várható tanulási eredmények, amelyek
elsajátíthatók azoknak, akik befejezik a kurzust.
• Források: Ebben a szakaszban minden, az elméleti elmélyülést segítő forrás megtalálható.
A következő szakasz gyakorlati feladatai ezeken az elméleti áttekintéseken alapulnak.
• Feladatok: Ez alatt a menüpont alatt a tanárok tudását és megértését mérő feladatok,
kvízek érhetőek el. A kurzus elengedhetetlen része, hogy ezeket megoldjuk, így mindenki
felmérheti, hogy milyen szinten sajátította el a tananyagot.
• Közösség: Ez alatt a menüpont alatt található a fórum, mely lehetőséget nyújt a
párbeszédre, visszajelzésekre a tananyagról és a jó gyakorlatok megosztására a kollégák
között.
• Önértékelés: Ez a fejezet a tanárok tanulási útjának értékelésére szolgál, szeretné
stimulálni az önreflexiót a tanultakról a tanári feladatkör tükrében.
A legoptimálisabb eredmények érdekében, mindenkinek az összes tananyagrészhez tartozó
fejezetet érdemes befejeznie.
Értékelés és Monitorozás:
Az EUMOSCHOOL szabad felhasználású tananyag tökéletesítését egy tesztelési fázis előzte
meg, mely tartalmazott egy strukturált értékelési és monitorozási rendszert. Ebben a
rendszerben minden résztvevőnek lehetősége volt visszajelzéseit leírni.
A következő táblázat tesztelési fázis értékelő-rendszerét mutatja:
A monitorozott A tevékenység Módszerek
tevékenység
típusa

Tesztelés

Online kurzus
Tanulási
tapasztalat

Online kérdőívek minden
modul végén, nyitott
kérdésekkel, likert-skálák,
elégedettségi mérések

Mit mértek,
monitoroztak

• Tartalmat
• Feladatokat
• Általános
megelégedettséget a
kurzussal
Háromszori személyes
Önértékelés a
találkozás egy mentorral
következőkről:
(tevékenység előtti, közbeni • Elvárások
és utáni értékelések)
• IKT kompetenciák
• Kulcs kompetenciák
Online kérdőívek
• A DoE ismerete és
megértése
• Elköteleződé mértéke
• Az érzelmi nevelés és
a korai iskola elhagyás
kapcsolata
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A tesztelés folyamata során minden tanárnak volt egy mentora, aki elvégezte a fent említett
értékelési és monitorozási tevékenységeket. A mentor a DoE osztálytermi bevezetésének
sikeressége érdekében mindenben támogatta a tanárokat és az intézményeket is, minden
elméleti hiányosságot és kétséget igyekezett eloszlatni. A mentorok bármilyen felmerülő
szükségletet vagy támogatást igyekeztek megadni személyes és online interjúk szervezése
során.
A kísérleti stádiumtól a végső verzióig;
A tanárok visszajelzései a mentorokkal folytatott beszélgetések során többségében pozitívak
voltak, a tanárok élvezték az online kurzust. Persze akadtak olyan pontok, ahol javasoltak
kisebb-nagyobb változtatásokat a tanulás optimalizálása érdekében. A végső teszten elért
eredmények nagyon jók lettek, így a módszerek iskolai alkalmazása eredményes és megfelelő
volt. Az online kurzus lehetőséget biztosít, hogy mindenki a saját tempójában haladjon, így
biztosítja a tanulói szükségletek kielégítését.
A kurzus a partnerség eredményeképpen jött létre, akárcsak ez a kiadvány és még további
támogatói eszközök. A tanárok visszajelzései alapján a szükséges változtatásokat elvégeztük.
Az online kurzus végső változata kibővült egy fogalomtárral, mely tartalmazza az összes
szakkifejezést a szakirodalmakból.
Az új verzióban az infógrafikák és innovatív feladatok is a tananyag elmélyülését szolgálják.
Az előzőekben bemutatott struktúra a jövőben is fenntartható lesz (a kérdőívek automatikus
javítása beiktatásra került, a társas tanulást célzó feladatokkal is kibővült a kurzus). A projekt
végéhez közeledve reméljük, minden tanár sikeresen elsajátította és elmélyíti az Érzelmek
didaktikájáról szóló tudását.
Néhány javaslat az online tanuláshoz
Teljesen ismeretlen önnek az e-learning? Ne féljen nem olyan bonyolult, mint amilyennek
látszik. Miután regisztrált és bejelentkezett a felületen, töltse le a használati kézikönyvet és
kövesse az abban leírtakat. Itt talál egy-két jótanácsot az online tanuláshoz :
1. Mindig
kövesse
a
tananyagrészek
struktúráját:
Bevezetés>>>
Források>>>Feladatok>>>Közösség>>>Önértékelés. Az alfejezetek egymásra épülnek,
ne ugorjon át részeket!
2. Nézze meg figyelmesen a szakirodalmi áttekintés végén található infógrafikákat,
amelyek az olvasottak átláthatóságát segítik.
3. Ha nem szeret képernyőn olvasni töltse le PDF formátumban a forrásokat. Ezáltal
átláthatóbbá teheti, hogy melyik témakörhöz milyen források és információk
tartoznak, és könnyen vissza is tudja keresni az információkat. Néhány PPT is elérhető
lesz letölthető formátumban.
4. Ha van olyan kifejezés, amit nem ismer, kattintson a kiemelt szóra a szövegben, elő fog
ugrani egy ablak a szó értelmezésével, definíciójával.
5. Használja az e-Twinning csoportjainkat, ahol megoszthatja tapasztalatait a kollégáival.
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6. Ha bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a nemzetközi kapcsolattartóhoz (a
kézikönyv végén megtalálható az összes szervezet, akikhez fordulhat).
Élvezze az online tanulást!
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6. HOGYAN ALKALMAZZUK AZ ÉRZELMEK DIDAKTIKÁJÁT AZ
ISKOLÁBAN?
Az Útmutató e részében lépésről lépésre mutatjuk be az egyes gyakorlatokat. Ezek a leírások
valós példákon keresztül demonstrálják a gyakorlatok alkalmazását. Elsőként bemutatjuk,
hogyan gyűjtöttük össze mindezen információkat.
Az iskolai alkalmazás
A 2016/2017-es tanévben összesen 27 iskola vett részt a tesztelési fázisban, 5 országban
(Olaszország, Magyarország, Ausztria, Törökország, Románia), 707 6 és 16 éves kor közötti
diák részvételével. A 18 gyakorlatot különböző iskolákban próbálták ki, általános és középiskolákat is beleértve, különböző tárgyakat tanító pedagógusok segítségével.
Mindegyik tanár legalább 3 gyakorlatot próbált ki, az általa kitűzött érzelmi nevelési céloknak
megfelelően. Így a következő módon oszlottak el a gyakorlatok az országok között:
Ország
Gyakorlat

Olaszország Románia Magyarország Törökország Ausztria

Érzelmi kártyák
Bábjáték
Érzelmek vonata
Asszociációs játék
Érzelmi kollázs
Érzelmek zsákja
Zenélő érzelmek
Érzelmi videó
Érzelmi névsor
A test és az
érzelmek
Érzelmek doboza
Találd ki, mit érzek!
Hogyan érzem
magam, amikor...?
Órai szünet
A létra
A postaláda
Forró szék
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Ország
Gyakorlat
Kutatólaboratórium

Olaszország Románia Magyarország Törökország Ausztria

Figyelemmel követés és értékelés
A projekt korábbi fázisaihoz hasonlóan a tesztelési fázist is egy összetett monitorozási és
értékelési munka kísérte, ami végül az itt bemutatott információk összegyűjtésének alapjául
szolgált. A következő rendszert alkalmaztuk:
1. Legalább 3 találkozó a tanárokkal (előzetes, a folyamat közbeni, utótalálkozó), amelyeken
a tanárok megosztották a gyakorlatok iskolai alkalmazásához kapcsolódó tapasztalataikat,
személyesen és kérdőíveken keresztül.
2. Értékelő eszközök, melyek a diákok kulcskompetenciáinak felmérésére szolgáltak (a
gyakorlatok alkalmazása előtt és után).
3. Egy pszichometrikus teszt (SEDS) felvétele, amely a diákok viselkedési és érzelmi mutatóját
adja meg (a gyakorlatok alkalmazása előtt és után).
4. Megfigyelést támogató eszközök, melyek segítségével a tanárok könnyebben tudták
megtervezni a saját Érzelmek didaktikája-folyamatukat.
Ez a monitorozási rendszer lehetőséget adott a tapasztalatok összegyűjtésére arról, hogyan
működnek a gyakorlatok a különböző típusú iskolákban, hogyan reagálnak rájuk a diákok, milyen
nehézségekbe ütköztek a tanárok. Mindegyik gyakorlathoz (egy kivételével) készítettünk egy
videót, melyek képileg is bemutatják, hogyan zajlik egy-egy gyakorlat a valóságban.
A következő részt a gyakorlatok leírásának szenteltük, bemutatva a következőket:
1) környezet; 2) szükséges eszközök; 3) a gyakorlat alkalmazása; 4) érzelmi és
keresztkompetenciák fejlesztése; 5) változtatási lehetőségek; 6) a tanárok és a diákok
visszajelzései. Ezek mind hasznosnak bizonyulhatnak azon tanárok számára, akik érdeklődnek
a módszertan alkalmazása iránt.
Az Útmutató online változatában a leírások helyett magukat a gyakorlatok alkalmazását
bemutató videókat találhatja meg.
EMLÉKEZTETŐ: Térjen vissza az EUMOSCHOOL online kurzus 3. moduljához, melyben elolvashatja az egyes gyakorlatok részletes leírását.
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GYAKORLATOK –
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
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1. ÉRZELMEK KÁRTYÁI
Ország

Törökország

Évfolyam / Bevont diákok életkora
Általános iskola - 6 évesek

Környezet
* Camlica Doga Óvoda és Gunesli Doga Óvoda.
* A Camlica Doga Óvodában az osztályterem természetes hangulatát utánozta annak
elrendezése.
* A Günesli Doga Óvodában a konferenciateremben alkalmazták a gyakorlatot.
Szükséges eszközök
Camlica Doga Óvoda: Boríték, híres emberek különböző érzelmeit kifejező érzelmi kártyák
Gunesli Óvoda: Érzelem-lapok, érzelem-matricák, érzelmi tanácsok szekrénye: “Azonnali
érzelmek” a bal fiókban, “Tanácsok” a jobb fiókban
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése, Érzelmek kezelése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, A tanulás tanulása
Gyakorlat leírása
A tanár kérdések mentén irányította a gyakorlatot Megkérdezte a tanulókat, hogy érzik
magukat, és bátorította őket az érzéseik és érzelmeik azonosítására. Egyenként tette
fel nekik a kérdéseket, míg végül mindegyik gyerek kiválasztott egy érzelmi kártyát a
kosárból, és elmondta, miért érzi az adott érzelmet.
Adaptáció módja
A Gunesli Óvoda tanára egyfajta színházi gyakorlattá alakította a játékot. Ez nagyon jól
működött a fiatalabb gyerekek esetében, mivel ők gyakran játszanak drámajátékokat.
Azért, hogy jobban illeszkedjen az óra menetébe a gyakorlat, a tanár drámatechnikákat
alkalmazott. Felállított egy kisebb díszletet, amelyben az egyik utcát “Érzelem utcának”
nevezték el. Ezen az utcán volt egy “Boldog ház”, egy “Meglepődött ház”, egy “Szomorú
ház”, egy “Dühös ház” és egy “Félős ház”. Miután felállították a díszleteket, elkezdődött
a játék: először a “Dühös házban” lakó gyerekek meghívták a többieket magukhoz, és
meséltek az érzéseikről. Később mindegyik ház lakói ugyanígy tettek. Ezután úgy tettek,
mintha elaludtak volna, hogy megjelenhessen a jelent egy fikcionális karaktere, a Flora
nevű érzelem-tündér. Flora felébresztette mindegyik ház lakóit, kérdezgette a gyerekeket
az érzéseikről, akik az érzelmi kártyák segítségével fejezhették ki, hogy vannak.
30

Tanári tapasztalat
Camlica Óvoda:
A tanár azokat a DoE gyakorlatokat választotta, amelyekben a gyerkek
a vizuális képanyagnak köszönhetően aktívan részt tudnak venni. Nagy örömmel
végezte a feladatokat, és fontosnak tartotta a kollégáival való egyeztetést azok
megkezdése előtt.
Gunesli Óvoda:
A tanár a gyerekek kognitív és érzelmi fejlődéséhez, valamint a szocial
izációjukhoz szeretett volna hozzájárulni a gyakorlatok alkalmazásával.
Tapasztalataisze rint a gyerekek élvezték a gyakorlatot, és annak kapcsán a memorizálást,
imitációs és kreatív feladatokat.
Komfortosabban érezték magukat a gyakorlat adaptált verziójában,
amelyben ők is kiegészítették a már meglévő érzelmi kártya-gyűjteményt a saját belső
világukkal és arckifejezéseikkel.
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2. BÁBJÁTÉK
Ország
Románia

Évfolyam / Bevont diákok életkora
0. évfolyam (előkészítő osztály) – 6 évesek

Környezet
Osztályban, a szünet alatt
A bábok elérhetőek voltak
Szükséges eszközök
A gyerekek számára ismert bábok (ebben az esetben a tanár Harisnyás Pippi figuráját,
illetve kézzel készített bábokat használt)
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése, Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése,
Érzelmek kezelése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Szociális kompetenciák
Gyakorlat leírása
A gyakorlat célja egy valós esemény visszajátszása a bábok segítségével. Ebben az
esetben a tanár Harisnyás Pippi karakterét és történetét mutatta be újra és újra, mindig
egy kicsivel többet megmutatva, hogy a gyerekek számára biztonságos legyen a figura.
Ehhez hasonlóan bemutatott három további kézzel készített babát is, akik egy kis
házikóban laktak az osztályteremben, és a szünetek során a gyerekek számára könnyen
elérhetőek voltak. Első alkalommal a tanár bemutatta a bábokat a teljes osztálynak, akik
megismerhették őket mint meghallgató vagy éppen gondolt okozó figurák.
Azzal, hogy a bábok nem pusztán egy történet eljátszásának eszközei voltak, hanem
konfliktusok megoldására is használták őket, nagy segítséget jelentettek a gyerekeknek
az érzelmeik kezelésének elsajátításában.
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Adaptáció módja
A gyerekek leginkább szünetekben használták a bábokat, nem pedig az órák alatt – így
amikor épp nyugtalanak voltak, vagy valamilyen ügyben hallgatóságot igényeltek, egyből
elérhették a bábokat.

Tanári tapasztalat

“Az előkészítő osztályban nagyon különböző hátterű,

különböző óvodákból érkező gyerekekkel dolgozom, így
olyan gyakorlatokat választottam, amelyek kifejezetten
sokféle módon alkalmazhatók az érzések kifejezésének
terén.
Mivel nagyrészt a mesék világában élnek, ahol a
karakterek sokkal közelebb állnak hozzájuk, és mivel
a konkrét tárgyak nagy segítségükre vannak, úgy
döntöttem, a bábok nagyszerűen működhetnek mint az ő
bizalmasaik.
(...) Észrevettem, hogy gyakran mennek oda a bábokhoz a szünetekben, beszélgetnek velük.
A gyakorlatban a bábok lette azok a figurák, akikhez fordulhatnak a bizalmas ügyeikkel,
a félelmeikkel, a nehézségeikkel. Sokszor láttam, ahogy elmondják egy problémájukat a
bábnak, és ezzel egy időben a báb nevében válaszolnak is maguknak. Gyakorlatilag terápiás
szerepet töltöttek be a bábok. A gyerekek megtanulják felfedezni saját magukat, a saját pici
lelküket.
(...) A játék során legtöbbször az érzelmeiket osztják meg, a tapasztalataikat, legyen
az boldogság vagy épp szomorúság, valamilyen nehézség. Azt látom, hogy ilyenkor
nyugodtabbá válnak, és megnő az önbizalmuk, jobban bíznak abban,
hogy jóra fordulnak a dolgok.
Az EUMOSCHOOL programban tanult gyakorlatok segítettek nekem, mivel így tudtam
segíteni a gyerekeket a saját érzelmeik felismerésében, a társaik érzelmeinek felismerésében.
Rendkívül fontos, hogy felismerjük, mit érez a mellettünk lévő személy – abból, hogy hogyan
viselkedik, hogy a gesztusok mögé lássunk, és ezután elkezdjünk “egyezkedni”, megtudni,
mit érez a másik, mit lehet tenni, hogy jól érezzük magunkat egymással. Ha nem tudnak
egyezségre jutni, sokszor előbb fordulnak a bábokhoz mint hozzám, mintegy tanúként hívva
őket, és ilyenkor nem érzik magukat egyedül. A bábok valójában meditároként működnek,
akiknek elmondhatják, ami a szívüket nyomja.
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3. AZ ÉRZELMEK VONATA
Ország

Törökország

Évfolyam / Bevont diákok életkora
Óvoda – 6 évesek

Környezet
Camlica Doga Óvoda
Az osztályterem a természetes hangulatnak megfelelően lett berendezve
Szükséges eszközök
Párnák, érzelmi poszterek
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, A tanulás tanulása, Nyelvhasználat
Gyakorlat leírása
A gyakorlat célja, hogy az érzelmeket szórakoztató módon megjelenítsük és azonosítsuk.
A tanár berendez egy nagyobb termet, és kialakít egyfajta “Érzelem országot” (vagy
érzelmi állomásokat): például Boldogság-országot/állomást, “Düh-országot/állomást”…
Az országok/állomások közel vannak egymáshoz, hogy a szemkontaktus végig
megmaradjon a játékosok között a gyakorlat során. A gyerekek beállnak egy sorba,
mintha felszállnának egy vonatra, ahol az első ember (a tanár) a mozdonyvezető. A tanár
először bemelegítő kérdéseket tesz fel (“Hogy vagytok ma? … Ne felejtsétek el becsatolni
a biztonsági öveteket! ... A vonatunk néha lassan, néha gyorsan megy majd.”), hogy í
gyerekek felvegyék a játék ritmusát.

34

Ezután a vonat elindul, közben utánozzák a vonat mozgását és hangját, és egyesével
elhaladnak az érzelmi állomások előtt. Amikor megérkeznek valahova (“Kedves utasok,
üdvözöljük önöket Meglepődés-országban!”), a tanár mesél egy kicsit az adott állomás
érzelméről, és megkérdezi a gyerekeket, hogy van-e olyan közöttük, aki itt e szeretne
szállni.
Ha egy gyerek úgy dönt, hogy leszáll, leülhet a párnákra és ott várakozhat, amíg a vonat
továbbhalad.
Miután mindegyik gyerek leszállt a vonatról valamelyik állomáson, a tanár elindul az
állomások között és beszélget a gyerekekkel arról, hogy érzik magukat, miért éreznek
úgy, mi történt velük. Mivel az állomások közel vannak egymáshoz, egyetlen gyerek sem
marad egyedül a térben, mindannyian együtt vesznek részt a játékban.
Adaptáció módja
Az érzelmek vonata gyakorlat más témákkal is jól használható, például az állatkert
témáját is be lehet így mutatni a gyerekeknek. Ekkor az érzelmek helyett a különböző
állatoknál áll meg a vonat. Ugyanígy sok más témát is alkalmazhatunk.

Tanári tapasztalat
“A DoE gyakorlatok alkalmazásával az a célunk, hogy segítsünk a gyerekeknek
megfogalmazni a saját érzéseiket. Eközben segítünk nekik a mimikával, a gesztusokkal is.”
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4. ASSZOCIÁCIÓS JÁTÉK
Ország

Magyarország

Évfolyam / Bevont diákok életkora
10. évfolyam – 15-16 évesek

Környezet
A gyakorlatot két osztályban alkalmazták: egy irodalom órán és egy angol órán.
Az irodalom órán az óra elején a diákok átrendezték a termet, középre húzták az asztalokat,
hogy köréjük tudjanak ülni. A terem szélében is voltak külön asztalok a csoportmunkához.
Az angol órán a diákok körben ültek, nem voltak közöttük asztalok.
Szükséges eszközök
Irodalom óra:
* kis papírok, amelyekre különböző érzelmek vannak írva
* papírok
* ceruzák, tolla, filcek
Angol óra:
* színes papírok
* CD-lejátszó és CD
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmek felismerése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, A tanulás tanulása, Kezdeményező- és vállalkozókészség)
Szociális és állampolgári kompetenciák
Gyakorlat leírása
A gyakorlat legfőbb célja az érzelmek felismerése és személyes “dekódolása” különböző
színek, formák, állatok és zenék segítségével.
Magyarországon a gyakorlatot kétféle módon is alkalmazták:
Irodalom óra:
Az óra elején az osztály középre rendezi az asztalokat. Mindegyik diák köréjük ül, mialatt
a tanár elmondja a feladatot.
A tanár középre tesz rengeteg kis papírt, amiken különböző érzelmek olvashatók. A
diákok kiscsoportokban dolgoznak, mindegyik csoport választ egy érzelmet, amivel a
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későbbiekben foglalkozik majd. A csoportoknak találniuk kell egy állatot, ami az adott
érzelemhez kapcsolható (“Milyen állat tudná szimbolizálni ezt az érzelmet?”). Találniuk
kell továbbá egy színt és egy formát is az érzelemhez.
A kiscsoportok külön asztalhoz ülnek, és kb. 15 percet kapnak a rajzoláshoz.
Miután befejezték, mindenki visszaül a nagy asztalhoz. Mindegyik csoport bemutatja a
rajzát, a többiek pedig megpróbálják kitalálni, melyik érzelmet szimbolizálja a rajz.
Angol óra: a diákok körbeülnek, nincsenek asztalok közöttük. A tanár kitesz középre sok
színes papírt, a diákok pedig választanak egyet, amelyik szimbolizálja az aktuális érzelmi
állapotukat. Emellett végiggondolják, milyen forma, állat vagy dal illik a papírjukhoz/
érzelmi állapotukhoz.

Ezután körbemennek és mindegyik diák egy rövid magyarázat kíséretében bemutatja a
választását.
A megosztást követően közösen meghallgatnak egy részletet egy klasszikus zeneműből,
majd együtt beszélgetnek arról, milyen érzések jelentek meg a zenében.
Adaptáció módja
A tanároknak két fő aggodalma volt a gyakorlattal kapcsolatban:
1. Hogyan illeszthető az óratervbe, hogy az alkalmazása ne vegyen el időt a tananyagtól?
Kétféle megoldást is láttunk erre a problémára:
- Először is az irodalomórán a tanár egy verselemzéssel kezdte az órát, amely a
búcsúzás témájával foglalkozott. Az óra elején a diákok megosztották egymással a saját
tapasztalataikat és gondolataikat arról, milyen elbúcsúzni valakitől, milyen érzések
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születnek ilyenkor (pl. szomorúság, izgalom azzal kapcsolatban, mi jön most…).
A tanár ezután tette középre az érzelmek neveit tartalmazó papírokat, ekkor a diákok
már hozzászoktat, hogy az érzelmeikről beszéljenek. Ezután pedig, az instrukciók kiadása
közben a tanár visszautalt Dante Isteni színjátékára, amellyel egy korábbi órán foglalkoztak,
többek közt arról beszélgettek, hogy egyes állatok mi mindent szimbolizálnak a műben
– most pedig ők is hasonló munkát folytatnak majd (egy érzelmet szimbolizáló állat
választása).
- Másodszor pedig az angol óra különösen alkalmas az érzelmekről való beszélgetésre,
mivel a tanár könnyedén dönthet úgy, hogy egy beszédkészséget fejlesztő órán az
érzelmek témáját választja.
2. Hogyan őrizhető meg a gyakorlat “frissessége”, hogy ne váljon unalmassá?
Az irodalomtanár kifejezte, hogy miután egyszer-kétszer már alkalmazta ezt a gyakorlatot,
azt vette észre, hogy az kezd unalmassá válni a diákok számára. Erre a következő
megoldásokat találta:
• néha a többiek találgatnak a bemutatott érzelemről, máskor viszont nem
• néha inkább a formákra összpontosítanak, máskor inkább a színekre
• olykor az kerül a középpontba, hogy mikor is éreznek bizonyos érzelmeket

Tanári tapasztalat
“Nagyon meglepő volt számomra, milyen
őszintén írnak és beszélnek... Vannak olyan
dolgok például, amiket én, felnőttként nem
biztos, hogy megosztanék egy irodalom órán
az egész osztály előtt, de ők megteszik. Például
a nagymama haláláról...”

“Attól féltem, hogy nem fognak dalt
mondani, de végül ezek is jöttek.
Segítettem egy kicsit a formával,
mert az nagyon absztrakt, de az
is ment. Jó volt a zene, az sok
mindent megmozgatott bennük.
Olyan sokféle tapasztalat került a
felszínre, megosztották az emlékeiket,
eseményeket, tapasztalatokat.
Ezt hozta a zene.”
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Diákok tapasztalatai
“Nekem tetszett. Ilyet
még soha nem csináltunk,
és így könnyebb, kicsit
olyan volt, mintha
pszichológusnál
lettünk volna.”

39

5.ÉRZELMI KOLLÁZ
Ország

Törökország

Évfolyam / Bevont diákok életkora
3. évfolyam – 9 évesek

Környezet
Avcilar Doga Általános Iskola
Az osztályterem a természetes hangulatnak megfelelően lett berendezve
Szükséges eszközök
Különböző színű kartonok, újságok, magazinok, ragasztó, ollók
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése, Érzelmek kezelése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, A tanulás tanulása, Nyelvhasználat
Gyakorlat leírása
A gyakorlat célja az érzelmek és a testbeszéd kapcsolatának megértése.
A diákokat kiscsoportokba osztják. A tanár megkéri őket, hogy keressenek a magazinokból olyan képeket, amelyeken érzelmek láthatók, pl. boldogság, félelem, düh, izgalom, stb. Ezután szétoszt a csoportoknak nagy kartonlapokat, újságpapírokat, magazinokat, amelyekből megkereshetik az érzelmeket bemutató képeket, továbbá kioszt
ragasztót s ollót is a csoportoknak, hogy elkészíthessék a saját poszterüket.
Mindegyik csoport magában dolgozik, kivágják az arcokat/képeket a magazinokból és az
újságokból, és az adott érzelem kartonlapjára ragasztják.
Mindegyik csoport bemutatja a saját poszterét a többieknek és elmondják, melyik arc
milyen érzelmet fejez ki, illetve hogy miért választották ki az egyes képeket.
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Tanári tapasztalat
“Mielőtt a diákok az érzéseikről beszélnének, a tanárnak tudatában kell
lennie annak, mennyire ismerik a gyerekek az érzések és érzelmek világát,
illetve hogy amikor látnak egy érzést egy képen, megértik-e, hogy ilyen
érzéseket ők is át szoktak élni.
“Először elég félénkek voltak az önkifejezés terén. Azt várták, hogy megítélik
majd őket, ez nehéz volt. Miután hozzászoktak ahhoz, hogy nem ítélik el
őket, egyre nagyobb biztonságban érezték magukat és könnyebben beszéltek
magukról. Fontos, hogy odafigyelj a gyerekek érzéseire.
Nem kell tanácsokat osztogatnunk”
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6. ÉRZELMEK ZSÁKJA
Ország

Magyarország

Évfolyam / Bevont diákok életkora
6. évfolyam – 10-11 évesek

Környezet
Egy kis helyiség állami általános iskolájában, a 6. osztályban
Szükséges eszközök
Kis zsákok/gyufás dobozok mindegyik diáknak
Színes papírok kis darabokra vágva
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Saját és mások érzelmeinek a felismerése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Szociális és állampolgári kompetenciák
Gyakorlat leírása
A gyakorlat fő célja az érzelmek azonosítása és a személyes “dekódolása” sínek
segítségével.
A gyakorlatok alkalmazásának kezdetén az osztály közösen eldöntötte, hogy melyik szín
melyik érzést szimbolizálja (a kék a fáradtság, a sárga a boldogság, a narancs a feszültség,
a fekete a nagyon rossz érzés, a világoszöld a jókedv, a szürke a nyűgösség, a barna a
betegség, a piros a szeretet, a fehér a semleges, a sötétzöld, amikor nem igazán érzik jól
magukat).
Az irodalomóra kezdetén, péntek reggelente a tanár megkéri a diákokat, hogy válasszanak
egy színes papírdarabot, ami kifejezi az aktuális érzéseiket. Ezután röviden, kb. 5 percig
beszélnek ezekről – a tanár a következő módon vezeti a beszélgetést:
- visszautal a korábbi hangulataikra (“Emlékszem, volt már kéked ezen a héten. Mikor is,
szerdán?”)
- bátorítja őket az érzéseik mögött meghúzódó okok megosztására (“Látom, tegnap is
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sárgád volt… Mitől vagy mostanában ilyen önbizalommal teli?”)
- emlékezteti a gyerekeket a terem ajtaján lévő, embert ábrázoló rajzra (lásd. A test és
az érzelmek gyakorlatot), és megkéri őket, gondolják azt is végig, a testük mely részében
érzik az adott érzelmet (“Igen, a görcsök… hol érezzük a görcsöket? A hasunkban?”)
- megkér egy-egy diákot, hogy próbálják kitalálni, hogy érezte magát egy adott társuk a
hét során, és hogy felismerték-e ezt a hét során.
A beszélgetés után folytatják az órát egy regény elemzésével. Miközben a regény
szereplőivel dolgoznak, kiscsoportokba osztja őket a tanár, és mindegyik csoportnak ad
egy regénybeli helyzetet. A gyerekek néhány percet kapnak arra, hogy leírják, szerintük
mit éreztek a szereplők az adott helyzetben, a különböző érzéseket a különböző színekkel
jelzik. Ezután közösen megbeszélik a gyakorlatot.
Adaptáció módja
- A tanár összekötötte a gyakorlatot A test és az érzelmek gyakorlattal – a gyerekek egy
nagy lapra rajzoltak egy emberfigurát, és az egyes érzések nevét a hozzájuk tartozó színnel írták fel a figurára
- A tanár a színeket az órán is használta, a tananyag feldolgozása közben: a gyerekek egy
regény szereplőinek az érzéseivel foglakoztak, a közösen megállapított színeket használva
Ez a két adaptáció elmélyítette a kapcsolatot a színek és az érzések között, így könnyebbé
téve a gyerekek számára az azokhoz való kapcsolódást.

Tanári tapasztalat
“Azt vettem észre egy idő után, hogy a gyerekek sokkal
függetlenebbek lettek, például amikor a gyufásdoboz
eltört vagy elveszett. Aztán volt egy lány, aki neon színű
tollakkal jelezte az aktuális érzését. Vagy volt olyan
is, amikor egy külön füzete volt, amiben saját maga
csinált kis zsebecskéket, amikbe gyűjtötte a színes
papírdarabokat. Szóval továbbfejlesztették.”
“Egy adott ponton elkezdtük variálni a gyakorlatot,
mivel elkezdték unni azt. Azt vettem észre, hogy
nagyon gyorsan választanak egy színt, mert látták,
hogy közeledek és akkor jutott csak az eszükbe. Így
amikor elkezdtem azt érezni, hogy ez így kicsit lapos,
akkor elkezdtem bonyolultabb feladatokat adni,
például hogy “Most figyelj oda az egyik társadra, egy
nagyon jó barátodra, vagy éppen valakire, akit nem ismersz annyira.” Vagy pedig “Most
figyelj oda egy ellenkező nemű társadra.”
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Diákok tapasztalatai
“Annyira jó, kiengedhetjük magunkból, hogyan érezzük magunkat”
“- Ha rossz kedvünk van, mindig megbeszéljük,
miért… Az egyik fiúnak például mindig a szerdái
ilyenek.
- Igen, szerdánként mindig fáradt vagyok.
Összesen 10 órám van.
- Szóval az egész osztály tudja, hogy a szerdák
neked nagyon nehezek…”
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7. ZENÉLŐ ÉRZELMEK
Ország

Magyarország

Évfolyam / Bevont diákok életkora
9. évfolyam – 14-15 évesek

Környezet
A gyakorlatot irodalomórán alkalmazták
Szükséges eszközök
* Filmrészlet, kimásolva pendrive-ra, CD-re / internetes link a filmrészlethez
* Számítógép / laptop
* Projektor és vetítővászon / fehér tábla
* Hangfalak
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmi ráhangolódás
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, A tanulás tanulása
Gyakorlat leírása
Az irodalomóra végén a tanár bemutatott egy jelenetet a Rómeó és Júlia című filmből
– azt a jelenetet, amikor a két szerelmes elbúcsúzik egymástól az erkélyen. Lenémítva
nézték meg a jelenetet, hogy a diákok ne hallják az eredeti zenét.
A tanár megkérte őket, hogy amikor hazamennek, házifeladatként keressenek egy vagy
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két olyan általuk ismert zenét, ami illene a jelenthez, és ezt hozzák magukkal a következő
órára (egy pendrive-on vagy egy internetes linken keresztül), hogy meghallgathassák.
A következő órán meghallgatnak néhány, a diákok által hozott zenét a filmjelenettel.
Ezután megnézik a jelenetet az eredeti zenével és megbeszélik a tapasztalatokat – mennyire volt más az érzelmi állapotuk a különböző zenei hátterekkel, illetve hogy milyen
érzelmek fedezhetőek fel az eredeti zenében.
Mivel egy irodalomórán vettek részt, ez megfelelő alkalom volt Shakespeare munkásságának bevezetésére
Adaptáció módja
A fenti leírás már maga is adaptáció: eredetileg a tanár maga hoz számos különböző
zenét, amelyeket közösen meghallgathatnak, és eldönthetik, melyik illik az adott jelenthez. Ebben az esetben a tanár a diákokat kérte meg zenék keresésére, mivel így jobban
bevonódnak a diákok a gyakorlatba és sokkal inkább személyes less az számukra. Emellett arra is büszkék, hogy megoszthatják kedvenc dalaikat az osztálytársaikkal, és ezzel
lehetőséget kapnak az önkifejezésre.
Ez a gyakorlat könnyen kapcsolható az irodalomórákhoz, mivel a tanár könnyen találhat
olyan filmeket, melyek kötelező tananyagban található könyvek adaptációi.

Tanári tapasztalat
“Félek, hogy megnézik az eredetit, és ez befolyásolja majd őket, ettől szomorú vagyok.
Ha meglenne az önuralmuk, és nem hallgatnák meg az eredeti zenét, ahogy kértem őket
erre, akkor szerintem... hogy milyen zenéket hoznak majd? Azt hiszem a zene pont olyan
lesz, mint amilyenek ők.”

Diákok tapasztalatai
“Én azt a dalt fogom hozni, ami a ballagáson szólt, a River flows in you, vagy valami
ilyesmi a címe. Egy kicsit melankolikus, megnyugtató.”
“- Ez egy érdekes feladat volt, soha nem volt még ilyen feladatunk, legalábbis nekem
nem kellett még ilyet csinálnom.”
- Igen… főleg, hogy az iskolában még csak zenét sem lehet hallgatni.
- Most még énekóránk sincs!”
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8. ÉRZELMI VIDEÓ
Ország
Ausztria

Évfolyam / Bevont diákok életkora
14-16 évesek

Környezet
Átmeneti osztály Innsbruck-bán
A diákok körben ülnek
Szükséges eszközök
Székek, nagyobb terem
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése, Érzelmek kezelése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Szociális és állampolgári kompetenciák, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség
Gyakorlat leírása
A fiatalok körben ülnek és közösen kiválasztanak egy olyan érzelmi helyzetet, amelyet
szeretnének feldolgozni egy videóban. Ebben az esetben a szorongás, a stresszz és a
segítségre való igény témáját választották. Úgy döntöttek, egy mindennapi szituációban
dolgoznak ezekkel az érzésekkel: egy boltban szeretnének vásárolni, de nincs elég pénzük.
Ezután megtervezték a jeleneteket és a helyszínt, majd elpróbálták a jelenetet.
Mindegyikük végiggondolja a saját karakterét: milyen élethelyzetben vannak, milyen a
személyiségük, mik a motivációik.
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Amikor úgy érzik, elkészültek felveszik a jelenetet és közösen megnézik a kész művet.
Ezután megbeszélik a tapasztalataikat, elmondják, hogyan érezték magukat a folyamat
során. Egyedül érezték magukat? Élvezték, hogy tanulhatnak magukról? Miből veszik
észre, hogy jól érzik magukat? Mi az oka annak, amikor mérgesek? A tanár a diákokkal
közösen körüljárja ezeket az érzéseket, kitapogatózza, a diákok számára ismerősek-e,
hogy voltak-e már a jelenethez hasonló helyzetben.

Tanári tapasztalat
“A feldolgozott jelenet egy mindennapi szituáció volt. Mindenekelőtt az olyan érzésekkel
akartunk foglalkozni, mint a szorongás, a stressz, a segítségkérés. Hogy érzik magukat,
amikor egy félénk személynek segítségre van szüksége, vagy épp amikor valaki feléjük
közeledik? Hogy érzik magukat, amikor őket segíti meg valaki? Ezeket a témákat akartuk
közelebb hozni a saját élményeiken keresztül, és ez eléggé jól sikerült. Néhányan a
foglalkozás után odajöttek hozzám, hogy elmondják, mennyire tudatában vannak a
hasonló érzéseknek.

Diákok tapasztalatai
A diákok nagyon motiváltak voltak a foglalkozás alatt. Gyakorolhatták, hogyan kezeljék a
hasonló helyzetekben felmerülő érzéseiket.
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9. ÉRZELMI NÉVSOR – FIATALABB GYEREKEKKEL/TINÉDZSEREKKEL
Ország
Olaszország
Évfolyam / Bevont diákok életkora
6-7 évesek és 15-16 évesek
Környezet
A gyakorlatot átlagos osztálytermi környezetben végezték (a diákok az asztaluknál ülnek,
a tanár velük szemben áll)

Szükséges eszközök
Osztálynapló
Papír, jegyzetfüzet (amely alkalmas arra, hogy a tanár feljegyezze a diákok válaszait és
figyelje a diákok érzelmi állapotának tendenciáit egy meghatározott időszak alatt)
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
A diákokat bátorítják, hogy gondolkozzanak el a saját érzelmi állapotukról, illetve
annak okairól, így fejlesztve az önmagukra való reflektálás és az önértékelés, valamint a
negatív érzések felismerésének és kifejezésének képességét.
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Szociális és állampolgári kompetenciák
Gyakorlat leírása
Az óra elején a névsorolvasás ideje alatt a tanár megkéri a gyerekeket, hogy a szokásos
“Jelen!” válasz helyett az aktuális érzelmi állapotukat fejezzék ki egy 1 és 10 közötti
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számmal. Az alacsonyabb számok negatív, a magasabb számok pozitív érzelmi állapotot
fejeznek ki.
Fiatalabb gyerekek esetében, a korukra való tekintettel, a tanár hagyta, hogy amennyiben
szeretnék, szavakkal fejezzék ki magukat a számok helyett.
Amíg a diákok mondják a számokat / szavakat, a tanár csak apróbb reakciókat ad, de az
osztály egészére hosszabban reagál.
Miután mindenki megszólalt, a tanár lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy reflektáljanak
a válaszaikra és az érzelmi állapotukra. Egy rövid megbeszélés után elkezdődik az óra.
A tanár havonta átnézi az osztály és az egyes diákok érzelmi tendenciáit, majd ezt
megbeszéli az osztállyal.
A gyakorlat lehetőséget ad a hosszabb távú tendenciák megfigyelésére, valamint egyes
problémák gyors észlelésére. A gyakorlat segítségével egy mélyebb kapcsolat tud kiépülni
a tanár és a diákok között – ahelyett, hogy pusztán a tananyag mentén kerülnének
kapcsolatba.
Továbbá a gyakorlat arra is alkalmas, hogy az osztályt biztonságos közeggé alakítsa, ahol
a diákok könnyedén ki tudják fejezni az érzelmeiket és az ötleteiket.

Adaptáció módja
A fiatalabb gyerekek esetében a tanár arra kérte őket, hogy számok helyett szavakkal
fejezzék ki magukat.
A tanár vizuálisan is megjelenítette a begyűjtött “adatokat”, grafikonon ábrázolva a
trendeket. Ez segítette az egyes diákok érzelmi állapotának gyors átlátását.
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Tanári tapasztalat
A tanár azért választotta ezt a gyakorlatot,
mert nagyon hasznosnak érezte a diákok és az
osztály általános hangulatának azonosítását és
megfigyelését (“Lehetőséget adott nekem arra,
hogy gyorsan megérthessek olyan dolgokat, amiket
korábban észrevettem a diákokon, de nem tudtam
beazonosítani.”). Így képes volt arra, hogy lehetőségei
szerint megtalálja a hangulatok okait.
Bátorította a többi tanárt is arra, hogy alkalmazzák a gyakorlatot, mivel egy könnyű és
hatékony eszköznek tartja, amivel sokat lehet megtudni a diákokról, illetve lehetővé
tenni, hogy potenciálisan érzékeny témákról is tudjanak beszélni: “Igazából ez egy nagyon
egyszerű, azonnali és könnyű gyakorlat, és tökéletes arra, hogy megtudjam, mi folyik
az osztályban, mivel lehetőséget ad a megbeszélésre a pontokon (számokon) keresztül,
viszonylag kis energia-befektetéssel.

Diákok tapasztalatai
“Nekem is tetszett, mert ad egy kis időt arra, hogy végiggondold, hogy ment a napod, mi
ment jól, mi ment rosszul. Megállít egy pillanatra és elgondolkozol, hogy hogy érzed magad.”
A diákok szívesen beszéltek az érzelmekről az osztályban, mivel lehetőséget adott a számukra a saját magukról való tanulásra és az önmegfigyelésre az iskolán belül, amire egyébként
nem sok lehetőségük van. Úgy érezték, hogy az érzelmeik azonosítására és felismerésére
való képességük is fejlődött: “Nem tudsz egyből számot mondani, gondolkoznod rajta egy
kicsit, mert az érzelmek elég sokfélék, lehetsz egyszerre boldog és szomorú, az is lehet, hogy
nem tudod, hogy érzed magad, szóval szerintem ez egy nagyon érdekes feladat.”
Továbbá úgy érezték, hogy a gyakorlat lehetőséget adott nekik a saját magukra való odafigyelésre az iskola falain belül, és így az iskolához kötődő feszültségek feloldására.
Ezenkívül magabiztosabbak is lettek a diákok az érzelmeik kifejezését illetően, és megtapasztalták a mások előtti megnyílás, az érzésekről való megnyilatkozás pozitív következményeit.
Érdeklődőbbek lettek az osztálytársaik iránt, és szokásukká vált a negatív pontok okai iránti
puhatolózás, hogy így segítséget, érzelmi támogatást nyújthassanak a másiknak:
“Többször is előfordult velem, hogy egy osztálytársam negatív pontot adott,
és utána megkérdeztem, miért.”
A diákok, lelkes részvételük ellenére, megjegyezték azt is, hogy mivel a tanár maga nem
mondott pontszámot, némi eltávolodást tapasztaltak tőle, ezért azt javasolták, hogy neki is
kellene számot mondani, erősítve az egymáshoz való közeledést:
“Ami a legkevésbé tetszett, az az, hogy eltávolodást éreztem a tanárok felé, jobb lett volna,
ha ők is beszállnak a projektbe.”
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10. A TEST ÉS AZ ÉRZELMEK
Ország
Ausztria
Évfolyam / Bevont diákok életkora
13-16 évesek
Környezet
Átmeneti osztály Landeck-ben (Tirol)
A diákok körben ülnek
Szükséges eszközök
Ollók, színese kiemelő filcek, fehér/színes papírlapok
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Kulturális tudatosság és kifejezőkészség
Gyakorlat leírása
A gyakorlat alapváltozata szerint először, mintegy bemelegítésnél a diákok olyan
kifejezéseket gyűjtenek, amelyek testtel kapcsolatos érzelmekről szólnak. Ezután a diákok
kivágnak egy-egy figurát, amik különböző érzelmeket fejez ki (dühös, félős, szomorú,
meglepődött, boldog…). Amennyiben a diákok fiatalabbak, használhatunk papírfigurákat
vagy mintákat is. A tanár megkéri a diákokat, hogy mutassanak rá a test azon részére,
amelyik kapcsolódik az adott érzelemhez.
A tanár segíthet nekik annak a felfedezésében, hogy melyik érzelem melyik testrészhez
kapcsolódik egy-két kérdés feltételével: Hol látjuk azt, ha valaki mérges? Mit fejez ki a
düh? A gyerekek így tanulják meg összekötni a dühöt az ökölbe szorult kézzel, az örömöt
az ugrálással, a szélesre tárt szemeket a meglepődéssel vagy éppen az összehúzott
szemeket a félelemmel.
A gyakorlattal tovább dolgozva Ausztriában, a tanár megkérte a diákokat, hogy rajzolják
le saját magukat, különböző színeket használva az egyes érzelmi állapotok kifejezésére.
A diákok ezután azonosítják a test egyes részeit, amikre az egyes érzelmek hatással
vannak, különböző színekkel jelezve a különböző érzelmeket.
Miután mindenki elkészült a rajzokkal, a diákok visszaülnek a körbe és megpróbálják
elmagyarázni a rajzon látható érzelmeket. A tanár megkérdezi a diákokat az egyes színek
jelentőségéről, és hogy milyen érzelmet fejeznek ki.
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Adaptáció módja
A tanár megkérte a diákokat, hogy rajzolják le saját magukat. Így a gyakorlat személyesebbé vált (a saját rajzaikat használják egy kivágott figura helyett), valamint nagyon jól
működik különböző hátterű és nyelvi készséggel rendelkező diákokkal is.

Tanári tapasztalat
“Az érzelmi nevelés, mint az EUMOSCHOOL is, az óráim normális részét képezik.
Azt szeretném, hogy az osztályban legyenek jelen az érzelmek, hogy a diákok kényelmesen
érezzék magukat, egyfajta családi környezetben,
ahol boldogok lehetnek minden egyes nap.”

Diákok tapasztalatai
A diákok részt vettek a feladatban és motiváltak voltak. Azt is jelezték, hogy gyakran akarnak
ilyen gyakorlatokat csinálni.
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11. ÉRZELMEK DOBOZA
Ország
Olaszország
Évfolyam / Bevont diákok életkora
6-7 évesek
Környezet
A gyakorlatot átlagos osztálytermi környezetben végezték (a diákok az asztaluknál ülnek,
a tanár velük szemben áll)

Szükséges eszközök
Egy kartondoboz és néhány papírlap
A gyerekeknek: papír, színes tollak és kréták
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
A diákok fejlesztették az érzelmekre és azok okaira való reflektálásra, elfogadására
és azonosítására, valamint ezek másokkal való megosztására és saját maguk
megértetésére való képességüket. Ilyen fiatal korban fontos volt számukra az érzéseikre
való reflektálás és az azokról való kommunikáció.
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Szociális és állampolgári kompetenciák
Gyakorlat leírása
A tanár megkérte a diákokat, hogy írják le (vagy rajzolják le) egy papírra, hogy hogyan
érezték magukat. Ezeket aztán összegyűjtötte a tanár, betette őket egy dobozba, majd
később hangosan felolvasta őket és összegzően megjegyzéseket fűzött hozzájuk.
Adaptáció módja
Nagyon fiatal gyerekekkel dolgozva a tanár kétféle változtatást eszközölt a gyakorlat
alapváltozatához képest:
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- Először, ahelyett, hogy megkérdezi őket, hogy hogy érezték magukat, lehetőséget adott
a számukra, hogy rajzolják le azt, mivel egyes gyerekeknek ez könnyebb volt;
- Másodszor, ahelyett, hogy a papírok összegyűjtése után egyből kinyitotta volna a dobozt
és megbeszélést kezdeményezett volna, úgy döntött, ezt a nap végén, vagy a következő
napon teszi meg, lehetőséget adva így a diákoknak arra, hogy visszagondoljanak a korábbi
érzéseikre és tudatosabbá váljanak ez ügyben, érzékelve az érzelmi állapotuk változásait.
A tanár azért választotta ezt a gyakorlatot, mert úgy érezte, ez a legmegfelelőbb a diákjai
életkorát figyelembe véve, mivel lehetőséget ad az érzelmek különböző módon való
kifejezésére.

Tanári tapasztalat
“ Szükségem volt egyfajta stratégiára, hogy a gyerekek beszéljenek magukról, és úgy hittem,
az Érzelmek doboza segíthet nekik ebben – ez így is történt.”
A tanár rámutatott, hogy a gyakorlat segítette a
diákokat az érzelmeikről való megnyilatkozásban
egymás között: “meg tudták osztani az érzelmeiket és
hangulatukat az osztállyal.”
A gyerekek nagyon pozitív visszajelzéseket adtak, és az
egyik eset különösen örömet okozott a tanárnak: “ Volt
egy kisebb veszekedés egy fiú és egy lány között, és
először a lány írta le ezeket a dühös érzéseket. Amikor
felolvastuk a következő nap a doboz tartalmát, a lány
nevetett rajta, mert észrevette, hogy azt a dühöt csak
az adott pillanatban érezte.” Azt tanácsolja a többi tanárnak, aki érdeklődik a gyakorlat
használata iránt, hogy szabja azt az osztálya igényeire.
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11. ÉRZELMEK DOBOZA
Ország
Olaszország
Évfolyam / Bevont diákok életkora
14-15 évesek
Környezet
A gyakorlatot az osztályteremben végezték: a diákok félkörben ültek, a tanár pedig
középen állt, majd körbe sétált, hogy összegyűjtse a papírokat. Végül ő is leült, középre,
hogy hangosan felolvassa őket.

Szükséges eszközök
Kartondoboz, papírdarabok, tollak
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Fejlődik a diákok érzelmekre való reflektálásának, azok felismerésének és
elkülönítésének a képessége
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Szociális és állampolgári kompetenciák, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség
Gyakorlat leírása
A tanár megkéri a diákokat, hogy írják le az aktuális érzelmi állapotukat egy papírlapra
(névtelenül), majd összegyűjti a papírokat és egy dobozba helyezi őket. Ezután hangosan
felolvassa őket egyenként az osztály előtt, megjegyzéseket, javaslatokat fűz hozzájuk,
tanácsot és támogatást nyújt.
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A tanár azért ezt a gyakorlatot választotta, mert úgy érezte, ez illik leginkább ahhoz a
korosztályhoz, amelyikkel dolgozik – úgy gondolta, a 15 évesek szívesebben fejezik ki
magukat szóban, mondatokban.
Adaptáció módja (amennyiben releváns)
Ebben az esetben a tanár megkérte a diákokat, hogy találgassanak, ki írhatta az adott
üzenetet, mivel úgy érezte, hasznos lenne a diákok számára, ha így kicsit jobban
megismerhetnék egymást és egyfajta mélyebb kapcsolatot tudnának kiépíteni egymással.
Ez a változtatás nagyobb hangsúlyt helyezett az empátia elemére, mivel a diákoknak bele
kellett helyezkedniük mások helyzetébe, hogy kitalálhassák, ki az üzenet szerzője.

Tanári tapasztalat
Hasznosnak találta, hogy megismerhette az osztályt és lehetővé tette számukra, hogy
“szert tegyenek a megértés és az intimitás bizonyos fokára, amit nem könnyű elérni a
középiskola első évében.”
Örült neki továbbá, hogy “az osztály nagyon lelkes volt”, amikor a gyakorlat bevezetését
javasolta. Úgy érezte, a gyakorlat kifejezetten erős pozitív hatással bírt a diákok érzelmi
jóllétére, mivel egyértelműen “megszabadultak bizonyos terheiktől”, és “jó volt látni az
érzelmeikre gyakorolt hatást az írás közben, olyan erős élmény volt, valaki például sírni
kezdett, az osztály többi része pedig odaszaladt hozzá és vigasztalni kezdte.
Nagyon megindító volt.”
Úgy érzi, ahhoz, hogy az érzelmi nevelést helyesen végezzék, szükséges a szoros csapatmunka a tanárok között is, mivel ennek hiánya lerontaná a gyakorlatok hatékonyságát.

Diákok tapasztalatai
A diákok alapvetően pozitívan reagáltak a gyakorlatra, segítette őket egymás megismerésében és lehetőséget teremtett különböző érdekes témák megbeszélésére és egymás
támogatására:
“Megismerhettem az osztálytársaim problémáit, és így lehetőségem nyílt segíteni nekik.”
Tetszett továbbá a diákoknak, hogy lehetőségük nyílt a megbeszélésre, az osztálytársak és
a tanár közötti kommunikációra (“ami leginkább tetszett, az az, hogy lehetőségünk volt az
osztálytársainkkal beszélgetni, meghallgatni a javaslataikat, ez sokat segített:”), valamint
olyan szélesebb társadalmi kérdések megvitatására, amelyek hatással lehetnek az egyéni
érzelmi állapotokra (nemi egyenlőség, diszkrimináció, integráció és homofóbia).
Végül, de nem utolsó sorban, mindenkinek lehetőség nyílt a saját érzelmeik megosztására,
“ezekről a dolgokról pedig nem könnyű hangosan beszélni”.
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12. TALÁLD KI, MIT ÉRZEK!
Ország
Törökország
Évfolyam / Bevont diákok életkora
3. évfolyam – 9 évesek
Környezet
Avcilar Doga Általános Iskola
Az osztályterem természetes módon volt berendezve.
Szükséges eszközök
Különböző színű papírok
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése, Érzelmek kezelése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, A tanulás tanulása
Gyakorlat leírása
A gyakorlat alapváltozatában a tanár megkéri egy diákot, hogy írja le egy papírra, hogyan érzi magát az adott pillanatban. Ez lehet egy olyan diák, akinek támogatásra van
szüksége, vagy akinek erős érzelmei vannak. Ezután a tanár megkéri a többieket, hogy
írják le egy papírra, szerintük az adott diák mit érezhet. Ekkor az első diák felolvassa, mit
a papírra írt, és röviden megindokolja, miért írta ezt. A tanár most megkéri a többieket,
olvassák fel, ők mit írtak le, valamint hogy ők is röviden indokolják meg, mire alapozták a
találgatásukat. Végül a tanár beszélgetést kezdeményez az első diák érzéseiről, valamint
a többiek gondolatiról.
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Törökországban ezt a gyakorlatot fiatal gyerekekkel próbálták ki, a következő módon: a
diákok körben ülnek, miközben a tanár elmond egy történetet. Ez lehet akár az osztály
saját története is, ami fontos, hogy a gyerekek számára releváns legyen, amihez tudnak
érzelmileg kapcsolódni.
Ezután a tanár megkéri a gyerekeket, hogy először írják le a történettel kapcsolatos érzéseiket, úgy, mintha velük történt volna. Ezután elmesélik, mit írtak, és beszélgetnek az
érzéseikről, megindokolják azokat, a történet kereteit használva.
Adaptáció módja
Ebben az esetben a tanár egy történetet használt a gyerekek érzelmi válaszainak katalizátoraként. Így könnyebb volt a számukra az érzelmekről gondolkozni, mivel a mesék
világa még igen közel állt hozzájuk. A gyakorlat lényege (az empátia felébresztése és
mások érzéseinek kitalálása) ugyanaz maradt.

Tanári tapasztalat
“Eleinte nagyon félénkek voltak, amikor ki kellett fejezniük magukat. Azt
várták, hogy megítélik majd őket, ez nehéz volt. Miután hozzászoktak
a gyakorlathoz, és ahhoz, hogy nem ítélték meg őket, már nagyobb
biztonságban érezték magukat és könnyebben beszéltek.”
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13. HOGYAN ÉRZEM MAGMA, AMIKOR...?
Ország
Ausztria
Évfolyam / Bevont diákok életkora
13-15 évesek
Környezet
Átmeneti osztály Landeck-ben (Tirol)
A diákok körben ülnek
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése, Érzelmek kezelése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Szociális és állampolgári kompetenciák, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség
Gyakorlat leírása
A gyakorlat célja egyes érzelmek időben és térben való “pozicionálása”, bizonyos
helyzetekhez kapcsolása. A tanár megkéri a diákokat, hogy fejezzenek be olyan
mondatokat, mint például a következő: “Szomorú vagyok, amikor… összeveszek a legjobb
barátommal.” Ezt gyakorolhatjuk papíron és szóban is.
Ebben az esetben a tanár azzal kezdte a gyakorlatot, hogy megkérdezte a diákokat, melyek
az érzelmeiket leginkább kifejező szavak, kifejezések. Elmagyarázta a diákoknak, hogy
általában könnyebb leírni egy érzelmet, ha megtaláljuk azt az eseményt, ami kiváltotta
azt.
Ezután megkéri őket, hogy fejezzék be a mondatot: “Boldog vagyok, amikor…”
Végül a következő mondatot is befejezik: “Szomorú vagyok, amikor…” – ezzel a negatív
érzelmekre való tudatosság is erősödik.
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Tanári tapasztalat
“A diákok kifejezetten jól elsajátítják az önkifejezés képességét, és hogy
erőszak helyett az érzelmeik megfelelő kezelésével válaszoljanak adott
helyzetekben. Megtanulják, hogy tudnak jól reagálni a nehéz helyzetekben.”

Diákok tapasztalatai
A diákok részt vettek a gyakorlatban és motiváltak voltak. Voltak, akik
kifejezetten élvezték az ilyenfajta tevékenységeket.
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14. ÓRAI SZÜNET
Ország
Magyarország
Évfolyam / Bevont diákok életkora
14-15 évesek
Környezet
A gyakorlatot egy átlagos osztályteremben végezték. Amikor a tanár megállította az órát,
hogy egy adott problémáról beszélgessenek, az asztalokat félretolták és mindenki az
osztályterem közepén egy körbe helyezkedett.
Szükséges eszközök
A gyakorlathoz nincsenek szükségek különleges eszközökre, mivel alapvetően a tanár
nem tervezi, hogy alkalmazni fogja azt – de arra készülhet, hogy mi történjen, amikor úgy
dönt, hogy alkalmazni fogja. A tanár szabad lehet abban, hogy a szóbeli megbeszélésre
helyezi a hangsúlyt, vagy pedig egyéb eszközöket is igénybe vesz (pl. írás – ekkor szükség
lesz tollakra és papírokra).
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák)
Együttműködés, konfliktuskezelés
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
A tanulás tanulása, Kezdeményező- és vállalkozókészség
Gyakorlat leírása
A gyakorlat természete szerint a tanár nem tervezi, hogy alkalmazni fogja azt, azonban
felkészült, hogy bármilyen helyzetben, amikor szükségét érzi, “spontán” bevezethesse.
Először is szükséges, hogy a tanár észrevegye, hogy az osztálynak “órai szünetre” van
szüksége. Legtöbbször a tanár látja, amikor az osztály tele van feszültséggel az óra elején.
A diákok nem tudnak koncentrálni a tananyagra, hangosan beszélnek, egyértelműen
utalnak egy korábbi eseményre. Egy testnevelés óra során ez még inkább látható, mint
egy matekórán például, mivel ebben a helyzetben jobban megmutatkozik, például a
párválasztás során.
Eleinte, amíg a diákok nincsenek hozzászokva a gyakorlathoz, a tanárnak kell
kezdeményeznie a beszélgetést, de később már a diákok is kérhetik.
Elsőként a tanár megkéri a diákokat, hogy tolják félre az asztalokat, hogy úgy tudjanak
beszélgetni, hogy nincsenek közöttük tárgyak, ez segíti a nyílt kommunikációt. Le is
ülhetnek egy körbe, de állva is maradhatnak – az állás sokszor segíti megváltoztatni a
diákok beállítódását.
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Ezután a helyzettől függ, hogy folytatódik a megbeszélés. Van, amikor a legjobb, ha a
tanár hagyja, hogy a diákok kibeszéljék magukat a problémával kapcsolatban. Máskor
nagyobb szükség lehet közvetlenebb facilitálásra, például meg lehet kérni a diákokat,
hogy írják le egy papírra, hogy érzik magukat, és ezt elmagyarázhassák a többieknek.
Fontos, hogy a közeget biztonságosan tartsuk (mivel nagy az esélye, hogy nehéz témák,
például konfliktusok is felmerülnek a beszélgetés során). A diákok így szabadabban tudnak
megnyilatkozni. Emellett fontos az is, hogy a kommunikáció alapszabályait betartsuk,
például azt, hogy ne támadjunk meg másokat.
Adaptáció módja
Nagyon sokféle módon változtatható a gyakorlat. Mivel az egyik legfontosabb eleme a
szokatlanság, valamint a problémára való fókuszálás, az, hogy milyen módon valósítjuk
meg, igazából másodlagos.
Az alapelem a probléma megbeszélésre, de ha a tanár úgy érzi, hogy könnyít a helyzeten,
akkor bátran kombinálhatja más gyakorlatokkal is (pl. az Érzelmek dobozával). Fontos,
hogy a tanár jól ismerje az osztályát, hogy egy gyümölcsöző beszélgetést folytathasson
velük.
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Tanári tapasztalat
“- Általában ne azért akarnak beszélgetni, hogy
ellógják az órát. De már ötödik osztályban felismerték,
már akkor mondtam, hogy egy olyan állapotban
vannak, amiben lehetetlen tanítani. Egy matekóra
nem a világ, majd később bepótoljuk. Most leülünk és
megbeszéljük a dolgot, mielőtt folytatnánk.
- És miért nem tudtad folytatni az órát?
- Mert benne volt ez a feszültség a gyerekekben, nem
tudtak koncentrálni, odafigyelni, el voltak foglalva a problémájukkal, nem pedig azzal, ami
az iskolában folyik...”
Nagyon jól működött, a gyerekek nagyon élvezték, hogy elmondhatták, mi zavarja őket a
többieknek, a többiek pedig meghallgatták őket, próbáltuk finomítani, persze. És persze
lehetsz dühös, okod is van rá, de dolgozzunk azon, hogy ez egy jó osztály legyen, mert
ha így folytatjátok a veszekedést a következő négy évben, az egy tragédia lesz, nektek is.
Rátok erőszakolhatjuk, hogy csendben legyetek, de szenvedni fogtok. És elkezdtük építeni
a kapcsolatokat egymással, és úgy látom, ez nagyon-nagyon jól sikerült.”

Diákok tapasztalatai
“- Nem igazán hittem, hogy ezek a játékok ilyen jól tudják építeni a közösséget, de...
Tényleg, most ha valakinek van egy ötlete, azt elmondja, és közösen kitalálunk valamit. És
mindennapi szinten is jó, hogy közösen tudjuk megoldani a problémákat.
- És azt hiszem, ezóta van, hogy... igen, hogy normálisak vagyunk.”
“Szerintem nem is vesszük észre, hogy mennyivel jobban megértjük az érzéseinket. Én
például sokkal jobban el tudom magam fogadni.”
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15. A LÉTRA
Ország
Olaszország
Évfolyam / Bevont diákok életkora
7 évesek
Környezet
A gyakorlatot az osztályteremben végezték. Az osztályt négy csoportra osztották, a könnyebb csapatmunka érdekében.
Szükséges eszközök
Szótár, fehér és színes kartonpapírok, ragasztó és ollók
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Szociális és állampolgári kompetenciák, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, A
tanulás tanulása
Gyakorlat leírása
Ebben a gyakorlatban a gyerekcsoportok kiválasztanak egy semleges érzelmet,
aminek aztán erősebb, nagyobb, majd alacsonyabb, kisebb intenzitású változatait kell
kifejezniük. Miután kifejezték őket, megpróbálják megnevezni a különböző fokozatokat.
A tanár ezután beszélgetést kezdeményez az érzelmek intenzitásáról, és arról, hogyan
lehet azokat kifejezni.
Ebben az esetben a diákokat négy csoportra osztották, mindegyik csoport kiválasztott
egy közepes intenzitású érzelmet: szomorúság, boldogság, meglepődés, düh.
A szótár segítségével a csoport
mindegyik tagja kiválasztotta az
alapérzelem egy árnyalatát, amit
felírt egy fehér kartonlapra.
Ezután mindegyik fehér kartonlapot
felragasztották egy nagyobb, színes
kartonra, a közepes intenzitású
érzelmet helyezve középre.
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Végül az össze plakátot középre
helyezték, és egy végső, nagy
plakátot
készítettek
belőlük,
lázmérő mintát rajzolva köréjük,

amelyeken mind a négy alapérzelem és azok árnyalatai jelen voltak.
A diákok élvezték a gyakorlatot, egyrészt a kézimunka miatt, másrészt pedig azért, mert
megtanulhatták, hogyan ismerhetik fel az érzelmek árnyalatait, és így jobban ki tudták
fejezni, hogy hogy érzik magukat.
Adaptáció módja
A gyakorlatot úgy változtatták ebben az esetben, hogy a kiscsoportos munka megkönnyítse
a diákok együttműködését.
A lázmérő bevezetése pedig abban segítette a diákokat, hogy jobban megértsék az egyes
érzések egymáshoz való viszonyát.

Tanári tapasztalat
A tanár azért választotta ezt a gyakorlatot, hogy elősegítse az osztálytársak
közötti kapcsolatok erősödését, valamint hogy jobban megérthessék, mit is
éreznek.
Ezt a gyakorlatot könnyen variálhatjuk a diákok életkorának megfelelően.

Diákok tapasztalatai
“Ez a munka hasznos volt, hogy jobban megértsük, hogy érezzük magunkat.”
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16. A POSTALÀDA
Ország
Magyarország
Évfolyam / Bevont diákok életkora
10-11 évesek, 12-13 évesek és 14-15 évesek
Környezet
A gyakorlatot egy átlagos osztályteremben végezték, ahol az asztalok elrendezése a
csoportmunka megkönnyítését célozta.
Szükséges eszközök
Egy kidíszített kartondoboz
Papírdarabok és ceruzák (a diákok a saját felszerelésüket is használhatják)
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Az érzelmek kognitív kezelése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
A tanulás tanulása, Kezdeményező- és vállalkozókészség
Gyakorlat leírása
A tanár, esetleg a tanár a diákokkal közösen, kidíszít egy kartondobozt, és kinevezi
azt egy postaládának, amelybe a diákok üzeneteket dobhatnak. Bármikor írhatnak
üzenetet, amikor van idejük (például szünetekben). Hetente egyszer – ideális esetben
az osztályfőnöki órán – az osztály leül egy körbe, kinyitják a postaládát és megbeszélik a
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benne lévő üzeneteket. A diákok maguk dönthetik el, hogy el akarják-e mondani, hogy
az egyes üzenetet ők írták.
Fontos megerősíteni a diákokat abban, hogy ami elhangzik, az bizalmas információ, és
senki nem fog róla tudni az osztályon kívül, ha titokban akarják tartan.
Adaptáció módja
Magyarországon az egyik, a gyakorlatot alkalmazó tanár oly módon adaptálta azt, hogy
az illeszkedjen a tananyaghoz. A diákok házifeladata – irodalomórán – az volt, hogy
gondolkozzanak el egy általuk nem rég olvasott regény szereplőin, válasszanak közülük
egyet, és próbálják meg elképzelni, hogyan érezhette magát egy adott regénybeli jelenet
során. Le kell írniuk egy papírdarabra – és ők maguk javasolták, hogy használják ehhez a
feladathoz is a postaládát. Most, ahelyett, hogy a saját érzéseikről írtak volna, a szereplők
helyébe képzelték magukat.

Tanári tapasztalat
“A projekt elkezdett saját életet élni, mert például olyat is
tapasztaltam, hogy két kisfiú veszekedett az osztályban, és az
egyikük a postaládán keresztül kért bocsánatot a másiktól.
És jól lerendezték ezt maguk között. Vagyis, valójában a fiú
nekem adta az üzenetet, nekem címezte, és olyan volt, mintha
a barátjától kérne bocsánatot az előző napi viselkedése miatt.
Akkor megkérdeztem, hogy mi lenne, ha neki adná inkább
a levelet, mert nem tőlem kell bocsánatot kérnie, ez a levél
nem nekem szól. Akkor engedélyt adott rá, hogy betegyük a
postaládába, a másik fiú kivette – vagyis valójában egymásnak
üzengettek a ládán keresztül. A következő lépés az volt, amikor ilyen dolgok az én
közbenjárásom nélkül is elkezdtek megtörténni, és csak utólag hallottam az osztálytól egyegy konfliktusról.”
“Idővel egyre nyitottabbak lettek a problémáikban, úgy vettem észre. Eleinte általános,
egyszerűbb dolgokat írtak, mint hogy “Nem volt kedvem felkelni, fáradt vagyok.”
Aztán később elkezdtek mélyebb problémákról írni, néhányan legalábbis, nem tömegével
természetesen. De önmagában a tény, hogy bedobtak valamit, nagyon értékes dolog.
Eleinte nem igazán akartak semmit írni, aztán lassan, a harmadik-negyedik alkalommal
elkezdtek mélyülni az üzenetek, például egymásról, az egymás közti konfliktusaikról.
Volt olyan is, hogy úgy tudták megfogalmazni, hogy nem tudtunk rájönni, ki volt az. Sokat
találgatott az osztály, de nem sikerült kitalálni, ki volt a szerző. Mondtam is nekik, hogy
nem az a fontos, hogy ki írta, hanem inkább arra kellene figyelnünk, hogy mit írt.”
“Van, hogy egy órán kétszer is kell írniuk és aztán kibontani a ládát, annyi feszültség van
bennük, amit el akartak mondani, legalább papíron keresztül... Láttam, hogy nagyon jót
tesz nekik, hogy legalább írhatnak, és így ez a feszültség, ez a düh elmúlt.
A düh, az igazságtalanság érzése, úgy érezték, hogy terrorizálják őket, és ez az eszköz
segített nekik lenyugodni.”
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Diákok tapasztalatai
“A tanáraink kiállnak értünk, megértik, amit mondani akarunk, és nem
mondják el más tanároknak, ha valamit róluk írunk. Megoszthatjuk a
problémáinkat velük, anélkül, hogy megjegyzéseket tennének.”
“Azt mondta nekünk a tanárnő, hogy inkább olyan dolgokat írjunk, amik
az egész osztályt érintik. Szóval ne olyanokat, amiket egymás között is
megbeszélhetünk.”
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17. A FORRÓ SZÉK
Ország
Románia
Évfolyam / Bevont diákok életkora
11. évfolyam, 17 évesek
Környezet
A gyakorlatot az osztályteremben végezték, egy tanácsadó órán. A diákok kiscsoportokban ültek.
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
Érzelmek megélése, bizonyos mértékben Érzelmek felismerése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
Szociális kompetenciák
Gyakorlat leírása
A tanár négy csoportba osztotta a diákokat. A csoportbontás során szempont volt, hogy a
csoporttagok között jó kapcsolat legyen, vagy az érdeklődési körük megegyezzen. Ezután
megkérte őket, hogy jellemezzék a csoportjukat, valamint a többi a csoportot. Mindegyik
csoportból kihívott egy szóvivőt, aki beleült a forr székbe és bemutatta a jellemzéseket.
Adaptáció módja
Ahelyett, hogy egyénileg nyilatkoztak volna meg a diákok, egy diák egy másik diákcsoportot
jellemzett a székben ülve.
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Tanári tapasztalat
“Ezek a diákok 16 évesek, tinédzserek, sok problémával küzdenek. 29 fős az osztály,
nagyon sokszínűek, különféle problémákkal.
Azért döntöttem a gyakorlat alkalmazása mellett, az iskolapszichológus támogatásával,
mert az adott időkeretben hatékonyan lehetett alkalmazni. Úgy döntöttem,
diákcsoportokra vonatkoztatva fogom alkalmazni, nem egyéneket kérek meg, hogy
mutassák be magukat és osszák meg az osztályban átélt érzelmeiket, éppen azért, mert
ha egy csoporthoz tartozol, akkor nagyobb az önbizalmad, kényelmesebben érzed magad,
amikor kifejezel valamit, felfedsz valamit, felismersz egy érzelmet, azonosítod azokat az
embereket, akikkel jó a kapcsolatod és azokat is, akikkel nem jó,
Ez a gyakorlat teret adott a diákoknak az érzéseik, érzelmeik kifejezésére, és lehetőséget
teremtett arra, hogy elmondjanak egymásnak olyan dolgokat, amiket egyébként nem
szoktak kifejezni, és amik frusztrációt, konfliktusokat okoznak. Ez volt a legnagyobb
nyereség, amit a gyakorlattal kapcsolatban megtapasztaltam: a tény, hogy ez a remek
környezet lehetőséget adott a diákoknak az önkifejezésre, az érzelmeik azonosítására,
felismerésé, és kimondására – miközben mások szemébe néztek.”
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18. KUTATÓLABORATÓRIUM
Ország
Olaszország
Évfolyam / Bevont diákok életkora
16 évesek
Környezet
A tanár a diákok között ül egy körben.
Szükséges eszközök
Tudományos ismeretterjesztő anyagok, könyvek, jegyzetfüzetek, tollak, információs
szórólapok, laptopok, a konferencia megszervezéséhez szükséges anyagok (poszterek,
meghívók, terem...)
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák
A gyakorlat alkalmazása növeli a diákok képességét arra, hogy azonosítsák, hogyan
éreznek egy adott témával kapcsolatban, és ezt strukturált formában kifejezzék. Fejlődött a stressz- és az érzelemkezelési képességük, főleg a vélemény-kifejezést és a nyilvános beszédet illetően. Megerősítették az osztályban lévő kapcsolatokat, erősödött az
összetartozás érzése, akárcsak az önbizalmuk és az elköteleződésük.
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák
A tanulás tanulása, Kezdeményező- és vállalkozókészség, Szociális és állampolgári kompetenciák.
Gyakorlat leírása
A tanár délutánonként találkozott a diákokkal ( összességében 10 órát), hogy megbeszéljenek egy adott témát, amit korábban közösen választottak. A tanár javasolt néhány
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szakirodalmi és szépirodalmi szöveget, hogy ezzel segítse a beszélgetés beindítását.
A tanár felosztotta a részfeladatokat a diákcsoportok között, hogy különböző
szemszögekből is megvizsgálják a témát.
A diákok bemutatták a kutatásuk eredményét az osztálynak és megbeszélték a
tapasztalatokat.
A tanár segítségével a diákok rendeztek egy eseményt, ahova más osztályokba járó
diákokat, illetve szülőket is meghívtak, és ahol szintén ismertették a kutatásukat. Ők
maguk feleltek a szervezési kérdésekért, a meghívók elkészítéséért, a hirdetésért is.
Adaptáció módja
A gyakorlat alkalmazását megkönnyítendő – logisztikai okokból, illetve a választott téma
miatt (intergenerációs párbeszéd, szülők és fiaik kapcsolata) – a tanár úgy döntött, hogy a
zárókonferenciát egyfajta nyíltnapként rendezzék meg más diákokkal és szülőkkel. Ezen a
módon az esemény megszervezése könnyebb volt, a vélemények és érzések megosztása
pedig biztonságosabb.

Tanári tapasztalat
A tanár azért választotta ezt a gyakorlatot, mert úgy érezte,
mélyíteni szeretné a diákokkal való kapcsolatát:
“Eltölteni egy kis időt velük, lerombolni a tradicionális
didaktikusság merevségét – ez mindig egy olyan dolog,
amiben sok lehetőség rejlik, amikor előnyt kovácsolhatunk
abból, hogy egy helyen vagyunk egy időben.”
A gyakorlat lehetővé tette a számára, hogy több időt
tölthessen a diákokkal, és megengedje nekik, hogy
valóban szabadon fejezzék ki magukat. Igaz, a workshop
megszervezése logisztikailag nehéz volt (össze kellett
egyeztetniük az elérhetőségüket), úgy érzi, az eredmények kifejezetten pozitívak, mivel jó
visszajelzéseket kapott a diákoktól, valamint ő maga is pozitívnak élte meg azt
.
Azt tanácsolja más tanároknak, akik érdeklődnek a gyakorlat alkalmazása iránt, hogy
csak tegyék, mivel az az extra idő, amit a diákokkal tölthetnek a szokásos tanár-diák
struktúrákon átlépve egy mindenképpen előnyös tapasztalat mind a tanárnak, mind a
diákoknak.
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Diákok tapasztalatai
A diákokat lelkesítette ez a tevékenység- A
választott témájuk a szülők és gyerekeik közötti
kapcsolat, valamint az intergenerációs párbeszéd
nehézségei. Néhányuk kifejtette, hogy ez a
gyakorlat segített jobbá tenni a szüleikkel
való kapcsolatukat, és segített elsimítani a
félreértéseket:
“Nekem azért volt fontos, hogy jobb kapcsolatot
építhessek ki a szüleimmel. Régebben volt egy távolság, látszódott, hogy két különböző
generáció, akiknek szinte semmi közös nincs az életükben – most viszont párbeszédben
vagyunk.”
A diákok értékelték a dialógus-formát, ez mindenkinek lehetőséget adott a felszólalásra és
az érzéseik megosztására. Javult a mások meghallgatására való készségük és szándékuk, és
sokat fejlődtek mások véleményének és nézőpontjainak meghallgatásával.
Örültek, hogy lehetőségük volt megosztani a nézeteiket egy adott témával kapcsolatban,
amely mindannyiuk szívéhez közel állt, és képesek voltak egy olyan biztonságos közeg
megteremtésére, ahol ők és az osztálytársaik is felszólalhattak: “A megnyílás nem azonnal
történik meg, hanem lépésről lépésre, mikor felfedezzük, hogy bizonyos gondolataink és
érzéseink közösek – ekkor már nagyobb önbizalommal fejezzük ki magunkat.”
A gyakorlat továbbá megerősítette az osztályon belüli kapcsolatokat, és közelebb hozta
őket egymáshoz.
Értékelték azt a lehetőséget is, hogy a tanárukhoz közelebb kerülhetnek, hogy vele is egy
új kapcsolatot tudnak kiépíteni, egy teljesen új szinten:
“Általában a tanár-diák kapcsolatok elég merevek, pedig én úgy érzem, hogy ha egy
tanárral meg tudjuk beszélni a serdülőkorhoz kapcsolódó dolgokat, az feléjük is segít
megnyílni.”
Az egyetlen negatívnak érzékelt dolog az volt, hogy a kör-elrendezés, valamint az
felszólalásra való erős bátorítás esetleg kötelezőnek érződött néhány befeléforduló diák
számára – de a gyakorlat rendszeres alkalmazása ezt a problémát is megoldotta.
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Esetleírások
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Esetleírások
A módszertan tesztelésének folyamata során összegyűjtöttünk a diákoktól és a tanároktól
származó rövid esettanulmányokat, amelyek négy téma valamelyikére fókuszáltak:
1. Hogyan segítette az Érzelmek didaktikája a diákokat
2. Hogyan változott meg az osztály hangulata a gyakorlatok alkalmazása következtében
3. Hogyan érezte magát a tanár a kipróbálás során
4. Hogyan lehet bevonni a tágabb környezetet a módszertan alkalmazásába
(szülők, kollégák, közösség)

Természetesen mindegyik helyzetnek több alanya van (például diákok és tanár egyszerre),
mivel a holisztikus megközelítés elvét követtük, a kontextus egészét tartva szem előtt – mégis,
hasznos lehet, ha kiragadunk egy-egy alanyt a különböző esetek közül.
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Hogyan segítette az Érzelmek
didaktikája a diákokat?
Ebben a részben arról olvashatunk példákat, hogy egyes diákok hogyan reagáltak az
Érzelmek didaktikája gyakorlataira, hogyan segítették azok őket. Ha egy diák gyakran érzi
magát egyedül az osztályban, az egy negatív spirált indít el: a magányosság következtében
bántani kezd másokat, vagy épp megpróbál teljesen eltűnni, ami miatt a társai negatívan
látják a jelenlétét, ami viszont még inkább megerősíti az eredeti magányosság-érzést.
A gyakorlatoknak köszönhetően lehetőség nyílik másfajta fényben megmutatkozni, és
másokban empátiát ébreszteni.

Esetleírások 1

Ország
Ausztria

Időpont/Hossz
2016/2017, 2. félév

Kiről szól?
Diák
Diákok életkora
13-14 évesek

Iskolai környezet

Állami iskola, Innsbruck,
Nyugat-Ausztria
Olyan bevándorló és menekült
fiatalok által látogatott
átmeneti osztály, akik
még nem állnak készen a
hagyományos osztályokhoz
való csatlakozásra és előbb egy
átmeneti vizsgát kell letenniük.

Téma/rövid leírás + hogyan kapcsolódik az Érzelmek didaktikájához
Az egyik diák úgy érzi, hogy senki nem szereti őt, nem értik meg őt. A többiek túl hangosak és
mozgékonyak neki. A tanárok nem értik, miért érzi rosszul magát. Néha legszívesebben elbújna
mindenki elől. Másik oldalról viszont zavarja, hogy nincsenek barátai, akikkel beszélgethetne.
Eset leírása
A diák újonnan érkezett az osztályba, egyedül ül az olvasó sarokban és magában sír. Ezt senki
nem veszi észre az osztályban. Amikor a tanár észreveszi az üres székét, körülnézve meglátja
a szomorú diákot. Amikor a tanár hozzászól, a diák leül a székére, meglehetősen depresszív
hangulatban.
Az idő legnagyobb részében a diák nem tesz semmi különlegeset. Csendes, visszahúzódó gyerek.
Leginkább az tűnik fel róla, hogy egyedül ül az órák alatt, a szünetekben ez még jellemzőbb,
miközben csendben sírdogál. Nem tudja elmondani a tanárnak vagy a többieknek, miért sír
ennyit. Inkább egyedül szeretne lenni. Soha nem kezdeményez beszélgetést a többiekkel.
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Csapatmunka során senkit nem választ, ülve marad a helyén, és várja, hogy kiválasszák. Sem
a tanár, sem a többi diák nem tudja, mi baja lehet.
Az Érzelmek doboza gyakorlat során felszabadul, és el tudja magyarázni, mit érez. A többiek
számára is hasznos tanulási tapasztalat, hogy nem kell elnyomniuk az érzéseiket, hanem
megoszthatják azokat másokkal.
Ez a gyakorlat lehetőséget adott ennek a depresszióval küzdő gyereknek, hogy kifejezze magát,
és így a többiek is jobban megértették őt. A gyakorlat segített a diáknak abban, hogy jobban
az osztály részének érezze magát.

Esetleírások 2

Ország
Ausztria

Időpont/Hossz
2016/2017, 2. félév

Kiről szól?
Diák
Diákok életkora
13-14 évesek

Iskolai környezet
Állami iskola, Innsbruck,
Nyugat-Ausztria
Olyan bevándorló és menekült
fiatalok által látogatott
átmeneti osztály, akik
még nem állnak készen a
hagyományos osztályokhoz
való csatlakozásra és előbb egy
átmeneti vizsgát kell letenniük.

Téma/rövid leírás + hogyan kapcsolódik az Érzelmek didaktikájához
Az egyik diák figyelemzavarral küzd, a teljesítménye sokkal erősebben romlik, mint a társaié.
Könnyen elvonja valami a figyelmét, gyakran váltogatja a tevékenységeket, vagy befejezetlenül
hagyja őket. Számos helyzetben azzal is küzd, hogy megvárja, amíg sorra kerül, vagy amíg a
tanár befejezi a mondanivalóját. Legtöbbször nem találja az igényei kielégítésének, vagy épp
a visszahúzódásnak a módját.
Eset leírása
A diák a középiskola 4. osztályába jár. Magas és jó kiállású, de látszik rajta, hogy nem érzi jól
magát a testében. Sokszor nyugtalannak és űzöttnek tűnik. Az órák alatt néha körbeforog a
székével, amíg a földre nem esik, különböző ritmusokat dobol a tollával, felkel és a függönyöket
babrálja, kinyitja az ablakot, odamegy a szemeteshez kiüríteni a hegyezőjét, hangosan reagál
a dorgáló pillantásokra vagy a társai más gesztusaira, hátrafordul a padban és megüti a társa
karját, megdobja az egyik első sorban ülő társát egy tollal, amit az előző szünetben rejtett el,
valamint folyamatosan az orra alatt mormogva kommentálja azt, ami éppen történik.
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Amikor megintik, vagy megkérik arra, hogy működjön együtt, kiborul, mert szerinte nem
csinált semmi rosszat, viszont mindig őt hibáztatják. Nehezen tud megnyugodni, nem figyel a
további instrukciókra, nem teljesíti a kérést, hogy üljön máshova, vagy különleges esetekben,
hogy hagyja el az osztályt. Kineveti a büntetés fenyegetését, alig figyel, a tanárnak pedig
szemtelenül és erőszakosan válaszol vagy fenyegető gesztusokat tesz felé.
A diák úgy érzi, az iskola egy szükséges rossz. Nagyon nehezen telik a számára az idő. Ahhoz,
hogy viszonylag könnyen “túlélje”, minden olyan tevékenység, ami nem az íráshoz, hallgatáshoz
vagy gyakorláshoz kapcsolódik, örömteli változás a számára, amikor muszáj kifejeznie a belső
nyugtalanságát külső mozgásokkal. A legtöbb tanár ezt nem szereti és igazságtalannak tartja.
Általában hamar kifárad a feladatokban, amikor is azt mondja, hogy fáj a feje vagy valamelyik
végtagja – de az egy helyben ülés számára kínzás. Ezekben a pillanatokban nagyon érzékeny
és úgy érzi, a tanár és a többiek őt támadják.
A “Találd ki, mit érzek” gyakorlat során az osztály könnyen el tudja mondani, hogyan érzi
magát. Megtanulják kifejezni az érzéseiket, megosztani azokat másokkal és visszajelzéseket
adni egymásnak.
Ez a gyakorlat nagy változást jelentett a fenti diák számára, mivel egy újfajta módon tudott
kapcsolódni az iskolához, és észrevette, hogy jelentéssel teli módon is ki tudja fejezni magát.
Megtapasztalta a többiek figyelmét, így nem kellett elütnie az időt és mások zavarásával
magára vonni a figyelmet. Az osztály is meglátta ezt a másik oldalát, amitől empatikusabban
kezdtek viselkedni vele szemben.

Esetleírások 3

Ország
Törökország

Időpont/Hossz
2017 áprilisa
Egy 70 perces óra
kezdetén, a gyakorlat
körülbelül 20 percet
vet igénybe

Kiről szól?
Diák
Diákok életkora
11. évfolyam, 16-17
évesek

Iskolai környezet
Egy magániskola Isztambulban, Törökországban:
Acarkent Doga Anadolu
Lisesi

Téma/rövid leírás + hogyan kapcsolódik az Érzelmek didaktikájához
A gyakorlatot az érzelmi kompetenciák és a diákok empátiájának fejlesztése érdekében
végezték, a többi diák érzelmeinek felismerését célozták. A “Találd ki, mit érzek” gyakorlat az
osztály együttműködését célozta.
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Eset leírása
A tanár folyamatosan figyeli a diákok érzéseit a gyakorlat előtt. Egy különleges esemény után
is érdemes megtartani, így hatékonyabb lehet. Egy tökéletes pillanat a gyakorlathoz az, amikor
egy diák különös módon viselkedik.
A gyakorlatot egyik alkalommal azért végezték el, mert az egyik diák láthatóan feszült volt,
ami nem volt rá jellemző más napokon. A gyakorlat során a tanár félkörbe ülteti a diákokat, és
az egyik diák felírja az éppen aktuális érzéseit egy színes papírra.
A többi diák egy fehér papírra megválaszolja a következő kérdést: “Milyen érzései vannak
a társadnak?”. Kb. 5 percet kapnak az írásra, majd mindenki felolvassa a válaszát. A tanár
bátorítja őket arra, hogy megbeszéljék a kimondott, kitalált, félreértett vagy meg nem értett
érzéseket.
Ez az osztály még nem próbálta ki korábban ezt a gyakorlatot. Egy rövid bemutatás után a
diákok egy-két kérdést tesznek el arról, hogyan írjanak az érzéseikről, hogy rajzolhatnak-e a
papírra. Ezután megválaszolták a kérdéseket a társuk lehetséges érzéseiről.
Ezután a gyakorlat után a feszült diák érzelmi állapota nagyon hamar pozitívvá vált, mivel
látta, hogy a társai milyen jól érzékelték az állapotát. Látszott rajta, hogy ez boldoggá tette őt.
Többen is kérték, hogy ismételjék meg a gyakorlatot az ő érzéseikre vonatkozóan (amire egy
későbbi alkalommal nyílt lehetőség).
A gyakorlat előtt a tanár nem tudta megjósolni, hogy a diákok ennyire izgatottak lesznek tőle.
Nem gondolta, hogy ilyen pozitív visszajelzéseket fog kapni tőlük, pl. hogy kiemelik, mennyire
érzékeny és érdeklődő volt az irányukba.
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A tanár nézőpontjából
A következő esetleírások bemutatják, egy-egy tanár hogyan élte meg, és mit tett különböző
helyzetekben, illetve hogy a cselekedeteik milyen módon tudták segíteni az adott helyzetet.
Gyakran egy pillatannyi reakcióról, vagy a gyakorlat oylanirányú megváltoztatása melletti
döntésről van szó, amely segíthet egy adott diáknak továbblendülni, bevonódni, vagy épp
érezni a törődést. Ezeket a kis pillanatokat szeretnénk megmutatni arról, hogyan lehet fordítani
egy-egy helyzeten.

Esetleírások 1

Ország
Olaszország

Időpont/
Hossz
2017 májusa

Kiről szól?
Tanár

Iskolai környezet
Palermo város állami
iskolája

Diákok életkora
14-16 évesek
Téma/rövid leírás + hogyan kapcsolódik az Érzelmek didaktikájához
Rossz közérzet kifejezése az Érzelmek dobozában
Eset leírása
A tanár azért döntött az Érzelmek didaktikája gyakorlatok alkalmazása mellett, mert úgy
érezte, a diákoknak szükségük van az egymás közötti kapcsolatok elmélyítésére, ugyanis
nagyon távolinak tűntek, nem kommunikáltak egymással.
Két gyakorlatot választott: a Forró széket és az Érzelmek dobozát.
Ahogy egyre többet találkoztak a gyakorlatokkal, a diákok kezdték megszokni azokat, és
egyre inkább otthonosan mozogtak bennük. A tanár úgy vette észre, a diákok egyre jobban
bevonódnak a tevékenységekbe.
Körülbelül két hónappal a gyakorlat alkalmazásának megkezdése után az egyik diák egy erős
rosszérzésről szóló üzenetet dobott be az Érzelmek dobozába. A kényelmetlenséget nagyon
tisztán és kissé dramatikusan írta le. A tanár úgy döntött, nem olvassa fel az üzeneteket
mindenki előtt hangosan, ahogy korábban szokta, hanem vár vele egy-két napot. Ezalatt az idő
alatt beszélt az iskolapszichológussal az esetről, de sajnos nem talált megfelelő megoldásra.
Ezért úgy döntött, mégis beviszi az osztályba a helyzetet, az üzenetek felolvasásával.
Ekkor kiderült a tanár számára, hogy a diák által kifejezett diszkomfort egyfajta tükör volt,
mivel az osztály többi része is kifejezte ugyanezt a rossz érzést és a külső támogatásra való
igényt. A tanár úgy döntött, rendszeres időközönként lehetőséget teremt az osztályban a nyílt
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konfrontációra.
Így elindult egy folyamat, amelyben a tanulók mind egymás, mind a tanár iránti bizalma
növekedett. Az a diák, aki először írt erről a rossz érzésről nem adta a nevét az üzenethez,
azonban a kapcsolata jelentősen javult az osztállyal. Egyfajta kortárs segítő támogatás indult
be az osztályban. Az Érzelmek didaktikája gyakorlatok lehetőséget nyújtottak a diákoknak a
kapcsolataik javítására, a diákok egyre tudatosabbá váltak egymás és a tanár iránt és támogató
folyamatokat indítottak be az osztályon belül.

Esetleírások 2

Ország
Törökország

Időpont/Hossz
2017 májusa, a
gyakorlatot két
hete kezdték
alkalmazni

Kiről szól?
Egy iskola-előkészítő
osztály tanára, a barátság
témájával foglalkozik

Iskolai környezet
Camlica Doga
Előkészítő Iskola

Diákok életkora
6 évesek
Téma/rövid leírás + hogyan kapcsolódik az Érzelmek didaktikájához
Az előkészítő osztályban a gyerekek az érzelemkifejezésekkel dolgoznak az Érzelmek kártyái
gyakorlat kapcsán.
Eset leírása
A tanár előkészíti az Érzelmek kártyái gyakorlatot és bemutatja a kártyákat a gyerekeknek.
Megkéri őket, hogy válasszanak egyet, amelyik kifejezi a saját érzéseiket, majd mondják el a
többieknek, hogy mit és miért választottak.
Az egyik diák megnézi az összes kártyát, de nem akar közülük egyet sem választani. Amikor
a tanár ennek az okáról érdeklődik, a fiú elmondja, hogy egyik kártya sem fejezi ki a valódi
érzelmeit. Ez furcsa volt, mivel ez a diák általában csendes és visszahúzódó, általában nem
szólal meg a gyakorlatok közben, és leginkább távol marad a csoportos feladatoktól. Most
viszont nagyon szívesen részt vet a tevékenységben, és meg akart a találni az igazán megfelelő
kártyát, hogy megoszthassa a társaival. A tanár javasolt egy megoldást: megkérte a diákot,
hogy határozza meg az érzését és készítsen egy új kártyát. Azt mondta, “unatkozik” és szeretne
egy unott fejet rajzolni. Az első nap lerajzolta az unott fejet és megmutatta a barátainak. A
második napon ő volt az első, aki meghatározta és megosztotta az érzelmeit a többiekkel.
Az Érzelmek didaktikájának hála a diákok megtanulhatják, miért érzik azt, amit éreznek, mi
okozza azt. Ettől pedig a tanulás még hatékonyabb és reflektívebb lehet. A diákok megtanulják
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továbbá, hogy az érzelmek kifejezését nem pusztán az extrém helyzetekre kell tartogatni. Azt
is tudják, hogy mind a pozitív, mind pedig a negatív érzelmeket is ki lehet fejezni, mindegyiket
meg kell élni, valamint meg kell tanulni, hogy mit tudnak kezdeni az adott érzésekkel.
Ebben az esetben a tanár döntése, hogy bevonja a gyereket a tevékenységbe, kifejezetten
hatékonynak bizonyult, ez az apró adaptáció tudatosabbá tette a diákokat az érzéseik iránt és
magabiztosabbak lettek azok megosztásában is.

Az osztályközösség
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Az osztályközösség
Az Érzelmek didaktikája nem csak egyéni diákok megsegítésére alkalmas, hanem az egész
osztály profitálhat belőle: az összhang javulhat, a közösség fejlődhet. Ahogy a diákok egyre
jobban megismerik egymás érzéseit, felismerhetik, hogy az érzéseik nagyon is hasonlóak
egymáshoz, és így nagyobb empátiával tudnak egymás iránt viseltetni. A közös élmény („Mi
egy olyan osztály vagyunk, akik tudatosak az érzelmek terén!”) Legtöbbször megteremti az
összetartozás érzését, mivel különlegesnek érzik magukat a szokatlan tevékenységek miatt.
Továbbá a diákok közötti kapcsolatok fejlődésén túl a diák-tanár kapcsolat is javulhat. Ebben
a részben ilyen fejlődéstörténetekről olvashatunk.

Esetleírások 1

Ország
Magyar
ország

Időpont/Hossz
2017 februárjúnius

Kiről szól?
Osztály

Iskolai környezet
Kis, vidéki állami
általános iskola

Diákok életkora
13-15 évesek
Téma/rövid leírás + hogyan kapcsolódik az Érzelmek didaktikájához
Az osztály egy komoly konfliktussal állt szemben, mivel az egyik diák lopott a társaitól. Sajnos
a lányt végül eltanácsolták az iskolából, azonban a Postaláda gyakorlat hatására az osztály
kifejezte az érzelmeit, megbocsátott a lánynak és erősebben jött ki a helyzetből, mint korábban
volt.
Eset leírása
A magyarországi tesztelési fázisban részt vevő egyik tanár egy vidéki általános iskola 7.
osztályának osztályfőnök helyettese volt. Már egy éve dolgozott az osztállyal, ami nem volt
mindig könnyű. A nehézségek egy incidensben látványosan öltöttek testet: a tanulók azt
vették észre, hogy valaki rendszeresen lop tőlük.
Az érzelmek magasra csaptak ebben az időben, nagy feszültségek voltak a diákok között, nem
érezték magukat biztonságban az osztályban. Egy nyomozás felderítette, hogy az egyik diák,
egy lány lopott tőlük. Idővel a rendőrséget is be kellett vonni a helyzetbe, és az ügy sajnos
a lány eltanácsolásával végződött. Mielőtt elhagyta az iskolát, az osztályfőnök beszélgetést
kezdeményezett vele, és arra bátorította az osztályt, hogy beszélje meg a helyzetet az
osztályával. A lány úgy döntött, ezt nem teszi meg – ami természetesen érthető volt, hiszen
egy nagyon nehéz helyzetről beszélünk. Így azonban a feszültség bennmaradt az osztályban
és nem tudták elképzelni a békés feloldást.
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Az osztályfőnök és a helyettese végül úgy döntött, a Postaládát fogják használni. (Már egy
hónapja alkalmazták a gyakorlatot az eredeti módon.) A tanárok arra kérték az osztályt, hogy
írjanak üzenteket a lánynak, fejezzék ki felé az érzéseiket. A diákok így tettek, és az üzeneteket
a Facebook-on keresztül el is küldték neki.
Ezeket az üzeneteket írták:
- “Nem vagyok rád mérges.”
“Szerintem ha korábban elmondtad volna nekünk, az őszintébb lett volna.”
- “Megbocsátok neked.”
- “Már nem vagyok rád dühös. Azt tanácsolom, hogy hagyd abba a lopást.”
- “Tőlem nem loptál annyit, de mégiscsak undorító.”
- “Nem vagyok rád mérges, de keress egy másik iskolát.”
- “Már nem vagyok rád mérges, de többet ne csinálj ilyet.”
- “Megpróbáljuk elfelejteni, ami történt, neked is ezt kéne tenned és a továbbtanulásra kéne
figyelned. Nem vagyunk rád mérgesek.”
- “Kérj bocsánatot mindenkitől és hagyd abba a lopást! Már nem vagy rád mérges.”
- “Már nem vagyok mérges. Amit tettél az rossz volt, de nem megbocsáthatatlan.”
- “Nem vagyok rád dühös, te is ember vagy. Mindenki követ el hibákat, de szembe kell velük
néznünk. A következmények mindig világosak, de az élet nem könnyű.”
A lány látta az üzeneteket és egy órán belül azt válaszolta: “Sajnálom.”
A Postaláda segítségével a diákok már hozzászoktak ahhoz, hogy az érzelmeiket írásban
fejezzék ki, így a tanárok felhasználhatták ezt a tapasztalatot az adott konfliktus feloldására.
Ezen a módon a lány is láthatta, hogy az osztály nagy része megbocsátott neki, ami segítethette
feloldani a feszültségét és a lelkiismeretfurdalását, és végül bocsánatot tudott kérni, ami egy
fontos lépés volt a továbblépés szempontjából.
Az osztályfőnök helyettes szerint ezután az eset után érezhető volt, hogy az osztály sokkal
közelebb került egymáshoz, mint korábban, könnyebben megosztják az érzelmeiket másokkal,
nyugodtabbak és általában elfogadóbbak lettek.
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Esetleírások 2

Ország

Olaszország

Időpont/Hossz
2017 márciusáprilis-május

Kiről szól?
Osztály

Iskolai környezet
Állami iskola Palermoban

Diákok életkora
16-17 évesek

Téma/rövid leírás + hogyan kapcsolódik az Érzelmek didaktikájához
Az csoportdinamika javulása
Eset leírása
Az irodalomtanár úgy döntött, elindítja a Kutatólaboratórium gyakorlatot az osztályban a
tanítási utáni időt használva fel hozzá.
A diákok örültek ennek a javaslatnak, bár eleinte némileg szkeptikusan viselkedtek. Az első
találkozás után, ahol a diákok még kissé furcsállották ezt a számukra még ismeretlen, szokatlan
tanítási módszert, idővel egyre inkább bevonódtak a tevékenységbe.
A következő hetekben a tanár azt vette észre, hogy a diákok iránta való bizalma növekszik, a
diákok egyre nyitottabbá váltak, a problémáikat, aggodalmaikat is megosztották vele.
A tanítási időn kívüli tevékenység nyugodtabb, könnyedebb légkört teremtett a számukra, ami
idővel már a tanítási órákon is érezhetővé vált. A diákok közötti, valamint a diákok és a tanár
közötti magas fokú bizalom az iskolai teljesítményükre is pozitív hatással volt. Leginkább az
nyűgözte le a tanárt, hogy milyen látványos változáson mentek keresztül a diákok: az órákon
figyelmesebbek és motiváltabbak lettek, a teljesítményük is javulásnak indult.

Lehrerperspektive
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Esetleírások 3

Ország

Románia

Időpont/Hossz
2016-2017-es
tanév, második
félév

Kiről szól?
Osztály
Diákok életkora
10. évfolyam, 16-17 évesek

Iskolai környezet
Állami iskola, 6 és 19
év közötti életkorú
diákokkal. Az iskola
egy nagyobb város
(több mint 300 000
lakosú) belvárosában
található, Észak-nyugat
Romániában.

Téma/rövid leírás + hogyan kapcsolódik az Érzelmek didaktikájához
Egy középiskolai osztálynak nehézségeik voltak az egymáshoz való kapcsolódás terén, az
érzelmei kifejezésében, felismerésében és kezelésében. A forró szék gyakorlat segítette őket
ezekben a problémákban.
Eset leírása
Az osztályban nem volt jó osztályközösség, annak ellenére, hogy a diákok többsége már egy
éve ismerte egymást, voltak közülük, akik már kilenc éve egy osztályba jártak. A különböző
ízlés a zenében, a tanuláshoz való hozzáállásban, a sportokban, a divatban, a kommunikációs
stílusban klikkekre bontotta az osztályt. Ezek a kis csoportok nagyon szorosan ragaszkodtak
egymáshoz, és alig kerültek kapcsolatba a többi klikkekhez tartozókkal. Az érzelmek kifejezését
elítélték, úgy tartották, azt csak a puhányok teszik.
Az osztályfőnök elvégezte az Érzelmek didaktikája kurzust, és kipróbálta a Forró szék egy
adaptált változatát. Megkérte az iskolapszichológust, hogy vegyen részt az egyik órán, amelyen
először próbálta ki a gyakorlatot, arra az esetre készülve, ha esetleg különleges beavatkozásra
lenne szükség.
A tanár megkérte a diákokat, hogy üljenek csoportokba. A csoportok alapvetően egymással
jól kijövő diákokból, barátokból álltak, akik napi szinten kommunikáltak egymással. Először
a tanár arra kérte őket, találjanak ki egy csoportnevet, amit aztán megosztottak a többi
csoporttal is. Ezután mindegyik csoportnak adott egy tulajdonságokból álló listát, és megkérte
őket, hogy válasszák ki azokat, amelyek a legjobban leírják a csoportjukat. Ezután arra kérte
őket, hogy mindegyik csoport tulajdonságait, valamint a többi csoporthoz való viszonyukat
gondolják végig. Ekkor a tanár bemutatta a Forró széket és beszélgetést kezdeményezett a
diákokkal arról, szerintük miért így hívják a széket (pl. mert minél hamarabb ki akarnak szállni
belőle, mert amikor ott ülnek, másokat kritizálnak). Azután a csoportok szóvivői kimentek az
osztály elé, beültek a Forró székbe és elmondták az osztálynak, miről beszélgettek a maguk
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kiscsoportjában. A többiek kérdezhettek is később a szóvivőtől, megjegyzéseket is fűzhettek
ahhoz, amit elmondott.
A négy esetből háromban a szóvivő sokáig beszélt, ráadásul nem pusztán a csoport, hanem a
saját véleményüket is beleszőtték a beszédükbe, továbbá reflektáltak a saját csoportban, és az
osztályban elfoglalt pozíciójukra is. Arról beszéltek általánosságban, hogy mennyi előítéletük
van egymással szemben, és kifejezték, hogy ezt nem tartják helyesnek a nagyobb csoport
szemszögéből, majd összegzésként elmondták, hogy mindannyiuknak jobb lenne, ha többet
és konstruktívabban kommunikálnának egymással és így jobban megismernék egymást.
Az órán szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a diákok szeretnének aktívabban
lehetőségeket teremteni egymás megismerésére, a nyitottabb közeledésre, még akkor is, ha
más zenéket vagy sportokat kedvelnek.
Az iskolapszichológus közbeavatkozására nem volt szükség, mivel egy-két feszültebb pillanat
ellenére a diákok jól tudták kezelni az indulataikat.
A tanár úgy érezte, az óra elérte a célját, azaz a diákok mélyen elgondolkoztak arról, hogy
lehetne jobbá tenni az osztály mint csoport hangulatát, hogy lehetne minőségibb interakciót
teremteni egymás között.
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A tágabb környezet bevonása
Tapasztalataink szerint egy iskolából általában egy vagy két tanár alkalmazta az Érzelmek
didaktikája gyakorlatait a mindennapok során. Ugyanakkor, a holisztikus megközelítés azt
kívánja, hogy a teljes környezet részese legyen a folyamatnak, hogy így egységes értékrendet
tudjanak közvetíteni a diákok felé. Így a gyakorlatok hatása sokkal erősebb, mivel a gyerekek
és a fiatalok azzal találkoznak, hogy a környezetükben található fontos személyek ugyanazokat
az értékeket erősítik meg újra és újra az érzelmekkel való bánásmód terén. Ezért rendkívül
fontos, hogy megpróbáljuk bevonni a tágabb környezetet is, beleértve a kollégákat, a szülőket,
a közösséget. Ebben a fejezetben bemutatunk egy-két példát arra vonatkozóan, mit tehetünk
ezért.

Esetleírások 1

Ország
Magyarország

Időpont/Hossz
2016-2017-es tanév

Kiről szól?
Tágabb környezet
Diákok életkora
13-14 évesek

Iskolai környezet
Egy kis vidéki falu
állami iskolája, ahol a
diákok magas százaléka
hátrányos helyzetű

Téma/rövid leírás + hogyan kapcsolódik az Érzelmek didaktikájához
Az iskola igazgatójának támogatása, valamint szoros együttműködése legalább egy kollégával
rendkívül fontos az Érzelmek didaktikája iskolai alkalmazása során.
Eset leírása
Ebből az iskolából az igazgató és helyettese vettek részt az EUMOSCHOOL magyarországi
tesztelésében. Magyarországon fontos szempont volt a résztvevők kiválasztása során, hogy
egy iskolából legalább két jelentkező legyen a csoportban. Azt gondoltuk, ebben a formában
ők tudják támogatni egymást a gyakorlatok alkalmazása során, ami plussz erőt jelentett a
programban.
A jelen esetben tehát az igazgató és helyettese vett részt a programban. A helyettes egyben
a 6. osztály osztályfőnöke is volt, a gyakorlatokat ebben az osztályban próbálták ki az iskolai
év során.
Az iskola egy kis településen található, ahol magas a hátrányos helyzetű családok aránya. Több
tanuló számára az érzelmekről való beszélgetés ismeretlen dolog volt, mivel otthon náluk
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ez nem volt szokás. Ezért amikor az Érzelmek didaktikája program elindult, kis lépésekkel
kellett haladniuk: először ki kellett építeni az érzelmek megosztásának kultúráját, ami eleinte
nehézkesnek bizonyult, idővel azonban hozzászoktak a diákok.
Helyzetéből adódóan ez az iskola kifejezetten alkalmas volt a tágabb közösség bevonására.
Mivel az igazgató a kezdetektől fogva kiállt a program mellett, a program támogatottsága
egyértelmű volt. Ugyan főleg ők ketten alkalmazták a gyakorlatokat, az iskola méretéből
adódóan az iskolai stáb többi tagja is tudott a programról, kérdeztek róla, érdeklődtek iránta.
Emellett a diákok is meséltek a különböző gyakorlatokról a többi tanáruknak. Az igazgató
és helyettese azt tervezték, hogy egy belső tréning keretében továbbadják a módszertant a
kollégáiknak – a megfelelő időpontra vártak, hogy a kollégák pozitívan fogadják azt, ahelyett,
hogy csak egy extra terhet látnának benne az egyéb felelősségeik mellett. Ez a hozzáállás jó
példája annak, hogy ha további tanárokhoz szeretnénk eljuttatni a módszertant, tudatában
kell lennünk annak, hogy a megfelelő módon mutassuk azt be, hogy megelőzzük az ellenséges
fogadtatást.
Az iskola mellett abba is fektettek energiát, hogy a faluközösséggel megismertessék a
programot: a helyi újságban megjelentettek egy egyoldalas cikket az Érzelmek didaktikája
iskolai használatáról. Ezen a módon egy a teljes közösségre kiterjedő, közös megértés
kialakulását szeretnék elősegíteni az érzelmi nevelés fontosságát illetően. Így nem csak a
diákokhoz és az iskolai dolgozókhoz, hanem a tágabb környezethez, beleértve a szülőket is
közelebb hozták a programot.

Esetleírások 2

Ország
Románia

Időpont/Hossz
2016-2017-es tanév
második féléve

Kiről szól?
Osztályfőnök – egy olyan
tanár, aki a tanórákon túl
egyéb adminisztratív és
tanácsadói feladatokat is
ellát. Ő az összekötő személy
az iskola és a diákok családjai
között.
Diákok életkora
12-13 évesek
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Iskolai környezet
Állami iskola, 6 és 19
év közötti életkorú
diákokkal. Az iskola
egy nagyobb város
(több, mint 300 000
lakosú) belvárosában
található, Észak-nyugat
Romániában.

Téma/rövid leírás + hogyan kapcsolódik az Érzelmek didaktikájához
Egy új lány érkezett az osztályba 2016 szeptemberében. Az osztály ekkor már egy éve,
5. osztálytól kezdve együtt volt és eléggé erős közösséget alkottak. Az új diák nehezen
illeszkedett be a csoportba, gyakran volt feszült. Nagyon érzékenynek tűnt, könnyen sírva
fakadt, a tanárnak nehézséget okozott, hogy konstruktívan tudjon hozzá kapcsolódni és
segítsen neki a kapcsolatba kerülni a többiekkel, mivel nehéz volt megmondani, hogyan
reagálna a próbálkozásokra. A diák édesanyja nyitott volt az együttműködésre, mert számára
is egyértelmű volt, hogy a lánya egy nehéz időszakon megy keresztül.
Eset leírása
Az osztályfőnök részt vet az Érzelmek didaktikája programba és úgy döntött, kipróbálja az
Érzelmek doboza gyakorlatot. Azt gondolta, a gyakorlat segíthet azokon a diákokon, akikre
hatással voltak az újonnan érkező lány érzelmei és viselkedése, mert megoszthatják saját
érzéseiket, és elemezhetik saját érzelmi válaszaikat, megtanulhatják, hogy kezelhetik azokat.
Bevonta a diákokat egy doboz kidíszítésébe, amit elhelyeztek az osztályteremben. Megkérte
őket, hogy osszák meg az megélt érzelmeiket, a körülményeket, valamint hogy mit gondolnak,
mi okozta bennük ezeket az érzéseket. Mikor az üzenetek a dobozba kerültek, a tanácsadó
órán a tanár kibontotta a dobozt és hangosan felolvasta az üzeneteket, bátorította a diákokat,
hogy fűzzenek hozzájuk megjegyzéseket. Kezdetben az új diák nem írt üzeneteket, de amikor
látta, hogy a többiek így tettek, az ő önbizalma is megjött és csatlakozott. Az ő üzenetei
többségében pozitívak voltak. A többiek is pozitívan nyilatkoztak róla.
A diákok további bátorítására a tanár úgy döntött, a szülőket is bevonja ebbe a típusú
kommunikációba, így megkérte őket, hogy otthon is készítsenek egy Érzelmek dobozát.
Először anyák napján írtak a diákok a dobozba, amikor is kifejezték, mennyire értékeli az
édesanyjukat, és további, a szüleikkel kapcsolatos érzelmeiket. A tanár egy szülői értekezlet
keretében készítette fel a szülőket erre az alkalomra.
Az új diák szintén készített otthon egy dobozt, és ezen a módon el tudta mondani – nem
csak – az édesanyjának az iskolával kapcsolatos érzelmeit. A tanár segítségével az édesanya
is megtanulta, hogy kezelje az üzeneteket, hogy teremtsen időt arra, hogy a lányával közösen
használják otthon a dobozt. A tanár gyakran beszélt az édesanyával ezalatt az idő alatt,
személyesen és telefonon is, támogatta őt a lányával való kapcsolatának építésében és
megosztotta saját meglátásait is a lánya viselkedésével kapcsolatban.
Az érzelmek kifejezésének osztálytermi és otthoni gyakorlata együtt nagyon jó eredményekhez
vezetett mind az új diák, mind a teljes osztály szempontjából. Az új diák azóta beilleszkedett a
csoportba és támogató barátokra lelt közöttük. Az édesanyja nagyon örül a lánya fejlődésének
az érzelmek megosztása és kezelése terén. A többi szülő is elégedett ezzel az új módszerrel,
ami segít nekik a gyerekeikkel való érzelmi kommunikációban, és úgy érzik, felkészültebbek
lette a tinédzserekkel való bánásmódot illetően. A tanár szintén elégedett, amiért talált egy
olyan módot, amellyel be tudta vonni a szülőket is a diákok érzelmi-társas nevelésébe.
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Gyakori kérdések – további
ötletek az alkalmazásra

9. Gyakori kérdések – további ötletek az alkalmazásra
Ebben a részben olyan kérdéseket gyűjtöttünk össze, amelyek gyakran felmerülnek az Érzelmek
didaktikája alkalmazása kapcsán.

Hogyan tudom összekapcsolni a gyakorlatokat az iskolai élettel?

Az Érzelmek didaktikája megközelítésének egy fontos szempontja, hogy illeszkedjen az iskola
mindennapi életéhez. Vannak olyan iskolák, amelyek már a tananyag részévé tették az érzelmi
nevelést, és külön időt szánnak erre (főleg az alternatív iskolák), azonban a legtöbb iskola nem
rendelkezik ezzel a “luxussal”.
Ezekben az esetekben a következőket ajánljuk az érdeklődő tanároknak:
• Az órák előtt szánjon időt a gyakorlatra: lehet az a nap elején, az órák kezdete előtt egy
rövid megbeszélést tartan az érzelmekről. A tanár megkérheti a gyerekeket, hogy jöjjenek
be 15 perccel korábban az iskolába. Ez jól működhet a fiatalabb gyerekekkel (10 éves korig),
a szülőkkel szükséges egyeztetni. Így az iskolai nap is jobban indul.
• Használhatjuk alkalmanként az órák közötti időt is, a szüneteket. A szünetek nagyon
fontosak a gyerekek számára is, azonban ha felmerül egy konfliktus, mégis fontos lehet ezt
az időt annak a kezelésére szánni – ideális esetben az órából is időt szakítva arra (például az
Órai szünet gyakorlattal). A tanulók általában szívesebben áldozzák fel a szabad idejüket,
ha kompromisszumként a tanórák egy részét is felhasználhatják.
• Órák után: amennyiben az “egész napos iskola”-rendszer működik az iskolában, akkor az
órák utáni időszakot is használhatjuk az érzelmi nevelésre (ahogyan más tananyagon kívüli
programokra is). Fontos, hogy olyan időpontot találjunk, amelyik mindegyik gyerek számára
jó. Ha erre nincs lehetőség, nem javasoljuk az Érzelmek didaktikája alkalmazását ezen a
módon, mivel ez egyfajta érzelmi szakadáshoz vezethet az osztályon belül. Ugyanakkor
felajánlhatunk egy fakultatív Érzelmek-didaktikája programot a gyerekeknek egy tágabb
csoportnak azok számára, akik szeretnének elmélyedni az érzelmi intelligencia világában.
• Osztályfőnöki órák: a legtöbb iskolában rendszeres időközönként vannak osztályfőnöki
órák, amelyek nagyszerű lehetőséget nyújtanak az Érzelmek didaktikája gyakorlatainak
alkalmazására. Az osztályfőnök láthatja is, hogy az érzelmekről való beszélgetés javítja az
osztályközösséget is.
• Osztálykirándulások / iskolán kívüli tevékenységek: a legtöbb osztálykiránduláson, legyen
az félnapos, egynapos, vagy akár többnapos, találhatunk alkalmat az Érzelmek didaktikája
gyakorlataihoz. Ez segít a diákoknak az egymáshoz, valamint a tanárhoz való kapcsolataik
építésében – mindez az érzelmi nevelés egyéb pozitív hatásai mellett. Például az Érzelmi
kártyák gyakorlat egy adaptált változata (kezekkel mutatunk számokat) akár a buszra,
vonatra várakozva is működik, így értékelve a közös programot.
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• Órák alatt: a legtöbb esetben az órák alatt is folytathatunk érzelmi nevelést. Ugyan néha úgy
tűnhet, hogy lehetetlen a gyakorlatokat az órába beilleszteni, ennek mégis számos előnye
lehet: ha a diákok motiválatlanok valamilyen érzelmi vihar következtében, az egyébként
is megakadályozná az óra menetét. A gyakorlatokat kipróbáló tanárok azt tapasztalták,
hogy ha 10 percet szánnak az óra elejéből egy gyakorlatra vagy beszélgetésre, az segített a
diákoknak a figyelmük fókuszálásában és hatékonyabbá vált az óra hátralevő része.
Ugyanakkor arra is van lehetőségünk, hogy a gyakorlatokat az órák során, a tananyag
átadásának eszközeként használjuk fel. A következőkben bemutatunk néhány ötletet erre
vonatkozóan:
Biológia: amikor a testről tanulunk, a Test és az érzelmek gyakorlat könnyen integrálható.
Emellett azt is adhatjuk feladatnak, hogy a diákok készítsenek egy Érzelmi videót a testtel
kapcsolatosan, valamint használhatjuk az Érzelmek dobozát, vagy az Érzelmi névsor adaptált
változatát is (“Hol érzel most érzéseket?”). Továbbá az érzelmek biológiai hátteréről is
beszélgethetünk a diákokkal.
Irodalom: az érzelmek az irodalom fontos részét képezik. Amikor egy óraterven dolgozunk
(például a Rómeó és Júliával foglalkozunk, ahogy azt a magyarországi tesztelés során is láttuk),
használhatunk az Érzelmek didaktikája gyakorlatai közül egyet-egyet, így hangolva a diákokat
a témára. Ilyen gyakorlatok lehetnek az Asszociációs játék vagy az Érzelmi kollázs. A Bábjáték
gyakorlat szintén jól tud működni, hiszen használhatjuk a bábokat az adott irodalmi szöveg
eljátszására, különös hangsúlyt fektetve a szereplők érzelmeire. Fontos figyelembe vennünk
a diákok történettel kapcsolatos érzelmeit is, amihez használhatjuk az Érzelmek zsákja, az
Érzelmi névsor vagy az Érzelmi kártyák gyakorlatokat.
Történelem: akárcsak az irodalom, a történelem is történetekből épül fel, amelyekben
számos érzelem megjelent az esemény résztvevői között. Az érzelmeikkel dolgozva (például
rövid videók készítése mentén) remek lehetőséget teremthetünk a diákok saját érzéseivel
való munkára.
Kémia: akkor is, ha elsőnek távolinak tűnhet ez a két terület, az érzelmek kémiai hátterét
alapul véve összeköthetjük őket, és beszélhetünk az érzelmekről a kémiaórán. Vagy amikor a
molekuláris kapcsolatokról beszélünk, párhuzamot vonhatunk az emberi kapcsolatok világával
is.
Idegen nyelv: ezzel az órával a legkönnyebb összekötni az Érzelmek didaktikáját! Alkalmazzuk
a gyakorlatok az adott nyelven – az biztos, hogy megnő a diákok szókincse az érzések és a
történetek területén.
Testnevelés: bármely gyakorlat, amelyik valamilyen mozgást igényel, alkalmas lehet a
testnevelés és az érzelmek összekötésére (pl. Zenélő érzelmek, Érzelmi vonat).
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A fenti példákból láthatjuk, hogy az érzelmek életünk számos területéhez szorosan
kapcsolódnak, és némi kreativitással szinte bármelyik témához, szakórához kötni tudjuk őket
– csak hajrá!

Hogyan vezessük az érzelmekről való beszélgetéseket? Mire figyeljünk oda?
Amikor az érzelmekről beszélünk, a kommunikáció módja kulcsfontosságú. Ahhoz, hogy a
diákok fejlődhessenek, meg kell tudnunk teremteni egy érzelmi biztonsággal és elfogadással
teli légkört – Carl R. Rogers, humanisztikus pszichológus szerint. A mi felelősségünk nevelőként,
hogy olyan közeget teremtsünk, amelyben a diákok úgy érzik, könnyen és szabadon ki tudják
fejezni magukat, anélkül, hogy mások megtámadnák vagy megítélnék őket emiatt. Ez a légkör
rendkívül lényeges, amikor az érzelmi nevelés a célunk. Ez sokszor egy hosszabb folyamat,
ha a diákok még nincsenek hozzászokva az ilyen jellegű munkával, de épp ezért különösen
fontos.
Marshall Rosenberg kínál egy hasznos kommunikációs modellt, melyet az érzelmekről való
beszélgetések során követhetünk. Az erőszakmentes kommunikáció modellje a kommunikáció
két fajtáját írta le: a sakálok és a zsiráfok nyelvét. A sakálok egy szociális helyzetet az erőn
keresztül mérnek fel, ezért két módon képesek kommunikálni. Ha a párbeszédben résztvevő
felet gyengébbnek látják, akkor megtámadják. Ha viszont erősebbnek látják, akkor megadják
magukat. A zsiráfok azonban hatalmas méretük ellenére kedvesek: egyetlen rúgással
megsemmisíthetnék ellenfelüket, de mégsem teszik.
Ezek a kommunikáció két alapvető mintái: erőszakos és erőszakmentes. Bár természetes és
néha helyénvaló sakálként kommunikálni, amikor az érzelem a tét, a zsiráfok kommunikációját
használjuk a tanulókkal, hogy képesek legyenek biztonságban érezni magukat annyira, hogy
ki merjék fejezni valós érzéseiket, ezáltal nyitottá válva a változásra. Ehhez a következőket
tehetjük:
1. Megfigyelés - ne értelmezd, csak figyeld meg, amit a másik csinál (de légy pontos!) (például:
“Amikor azt javasoltam, hogy menjünk ki, nevettél.”)
2. Érzések - beszélj arról, amit érzel (“Úgy éreztem, egyedül maradok, és nem vagyok fontos.”)
3. Szükségletek - beszélj arról, amire szükséged van (“Szeretném, ha komolyan vennéd az
ötleteimet.”)
4. Kérj - ha szükséged van valamire, kérd (“Legközelebb, ha javasolok valamit, kérlek, hallgasd
meg és gondolkodjunk róla együtt.”)
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Egy másik, hasznos kommunikációs megközelítés a Thomas Gordon által leírt segítő
kommunikáció. Modelljének alapjai hasonlatosak Rosenbergéhez: figyelembe kell vennünk
a saját és mások érzéseit is. Továbbá el kell kerülnünk a kommunikációs gátakat, melyek
meggátolnak másokat az érzelmeik megosztásában, és használjuk az aktív hallgatás technikáját,
mely bátorítja a beszélőt az elbeszélés folytatásában. A következőkben egy listát állítottunk
össze a kommunikációs gátakról, ezzel megkönnyítve a tanároknak, hogy azonosítsák azokat.
A leggyakoribb kommunikációs akadályok:
Utasítások: Amikor utasítunk másokat, bemutatjuk, hogy hatalmunk van felettük. Emiatt a
másik megpróbálhat visszavágni, ami veszekedéshez vezethet.
Fenyegetés: A fenyegetés által az emberek megtámadva érzik magukat. A fenyegetés félelmet
is eredményez. A fenyegetett ember megváltoztathatja a viselkedését, de hosszú távon az
ilyen stratégia rombolja az emberek közti kapcsolatot.
Kioktatás: Kioktatni azt, aki az érzelmeiről beszél, könnyen megalázottságot kelthet a
beszélőben.
Tanácsolás: Egy stresszteli embernek tanácsot adni hasonló eredménnyel járhat, mint a
kioktatás. Az illető “butának” érezheti magát, amiért nem saját magától jött rá a megoldásra.
Saját történetek: Amikor valaki az érzéseiről beszél, és válaszképp a saját érzéseinkről
beszélünk, azzal azt mutatjuk, hogy kevéssé érdekel a beszélgetőtársunk érzelmi állapota,
ezzel pedig olyan érzést kelthetünk benne, mint akit nem vesznek figyelembe.
Logikai érvelés: A logikai érvelés a tanácsoláshoz hasonlóan nem segít a problémás
helyzetekben. Akit elárasztanak az érzelmei, kevéssé képes arra, hogy érveket meghallgasson,
ezért ez nem segít a helyzet megoldása során.
Bátorítás: Bár bizonyos helyzetekben hasznos, a bátorítás nem működik olyan személyeknél,
akiket elárasztottak negatív érzéseik. Ha egy depressziósnak azt mondjuk, hogy “fel a fejjel”,
csak azt érhetjük el, hogy letagadja valós érzéseit.
Kritizálás: Ha a beszélőt kritizáljuk, azzal csak arra kényszerül az illető, hogy megvédje magát,
ahelyett, hogy folytatná a gondolatai megosztását.
Viccelődés: Az érzelmekről való viccelődés nagyon könnyen megbánthat akárkit, és
megakadályozza a további megosztást.
Címkézés: Ítélkezni másokról vagy címkézni őket azzal az eredménnyel járhat, hogy nem
megértettnek érzik magukat és eltántorítja őket a megosztástól.
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Bár nagyon fontos, hogy elkerüljük a fenti akadályokat, szem előtt kell tartani, hogy léteznek
olyan kommunikációs megerősítési technikák, mellyel jelezhetjük, hogy figyelünk és érdekel,
amit a másik szeretne közölni. Ezek a következők:
Tükrözés (“Látom, hogy fesztült lettél, amikor nem tudtad időben befejezni.”): Amikor a
tükrözést használjuk, elég csak a kulcsszavakat vagy az utolsó pár kimondott szót megismételni.
Ezzel jelezzük, hogy szeretnénk a beszélőt megérteni, és ez megerősíti őt abban, hogy folytassa.
Nem számít, hogy helyesen ítéltük-e meg a megfigyelésünk során, mert a másik fél kijavíthat
és folytathatja a megosztást.
Nyitott kérdések (“Milyen érzés volt, hogy megváltoztattuk a terveket?”): Ha szeretnénk többet
tudni, nyitott módon kell feltennünk a kérdésünk, hogy a másik fél úgy érezze, megoszthatja
az érzéseit. Ugyanakkor, ha pusztán igennel vagy nemmel válaszolnak, azt is el kell fogadnunk.
Átfogalmazás (“Tehát azt mondod, hogy unatkoztál a játék alatt.”): A másik mondatainak
átfogalmazása azt a célt szolgálja, hogy biztosak legyünk abban, jól megértettük-e a másikat,
és lehetőséget ad a beszélőnek, hogy részletesebben körülírja az érzéseit.
Önvizsgálat (“Én is dühös leszek, amikor valaki nem figyel az ötleteimre.”): Feltárhatunk
magunkból többet, hogy facilitáljuk az érzelmekről való beszélgetést. Ugyanakkor óvakodjunk
attól, hogy csakis saját magunkon legyen a fókusz, pusztán mutassuk meg, hogy mi is gyakran
érezzük azt, amit a beszélő.
Összefoglalás: A hallottak összefoglalása segít jobban tudatosítani a történteket. Ennek
eredményeképp sokkal többet tanulhatnak a tapasztalataikból. (“Örülök, hogy a legtöbben
élveztétek a játékot, és szívesen kipróbálnátok még egyszer.”)
Informálás (pl.: “Túl nagy a zaj!”) Ha lehetséges, olyan módon adjunk információt egy
javaslatról vagy kérésről, hogy az lehetőségként jelenjen meg, ne utasításként. Egy ilyen
üzenet sokkal jobban működik, mert motivál, és nem elvárást fejez ki.
Bármelyik megközelítést is használjuk (erőszakmentes vagy segítő kommunikáció) a diákokkal
való munkánk során, legyünk konzisztensek. Érdemes a munka elején lefektetni bizonyos
alapvető kommunikációs szabályokat, melyeket követniük kell – ugyanakkor mi is kövessük
őket, így szolgáltatva egy mintát. Eleinte lehet, hogy ez nehéznek bizonyul, ha nem vagyunk
hozzászokva ehhez a típusú kommunikációhoz, különösképpen, mivel tanárként sokszor
éppen hogy sokkal direktívebb módon kommunikálunk a diákokkal a szerepünkből adódóan.
Azért is nehéz lehet, mert a célunk épp az érzelmekkel való munka – ám épp ezért kell nagyon
tudatosan vezetnünk az ilyen beszélgetéseket. Szeretnénk, ha a diákok megélnék a különböző
érzelmeiket, anélkül, hogy bárki is sérülne a folyamat közben.
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Mit tegyünk, ha felmerül egy nehéz helyzet?
Számos tanár tart attól, hogy az érzelmekről való beszélgetés olyan helyzeteket teremt
majd, amelyeket nem tudnak kezelni. Sokszor tehetetlennek érzik magukat, amikor egy
tanulójuk elsírja magát, nehéz történeteket oszt meg, ez teljesen természetes érzés. Fontos,
hogy tisztában legyünk a saját kompetenciatárainkkal – vannak közülünk, akik könnyebben
megbirkózunk bizonyos helyzetekkel, míg ez másoknak nehezebb lehet.
Amikor az érzelmekről beszélünk, valóban előjöhetnek nehéz helyzetek, de ez ritkán történik
meg. Legtöbb esetben a diákok tudják kezelni, mit osztanak meg a többiekkel és a tanárral.
Amennyiben olyan dolgot osztanak meg, ami bonyolult, nehéz, azt azért teszik, mert segítségre
van szükségük. 1-est adni az Érzelmi névsorban, egy kemény üzenetet írni a Postaládába –
ezek fontos segítségkérések.
Amennyiben ez előfordul, az első és legfontosabb dolog, hogy ne essünk pánikba. Azzal nem
okozhatunk gondolt, ha az értő figyelem technikáit gyakoroljuk (lásd feljebb): a csendet, a
meghallgatást, a tükrözést, a megfigyelést. Ha a diák olyan dolgokról szeretne beszélni,
amelyek feszültséggel teliek, nyomasztóak a számára, fontos számukra, hogy meghallgassák
őket. Ez növeli a biztonságérzésüket, hiszen valaki képes „megtartani” őket, az érzéseiket,
ez pedig segít nekik a saját magukhoz való újrakapcsolódásban, maguk összeszedésében.
(Ne feledkezzünk meg a kommunikációs gátakról! Ilyen helyzetben a tanácsadás vagy a saját
történetek megosztása bántó lehet.)
Ha a történet vagy a probléma túl intenzív, vagy elhanyagolás, bántalmazás, depresszió vagy
más komoly mentális probléma jeleit észleljük, forduljunk szakemberhez. A legtöbb iskolában
van iskolapszichológus, de amennyiben az Ön iskolájában nincs pszichológus, keresse fel a
regionális gyermekvédelmi szolgálatot. Amennyiben bántalmazás (pl. verés) vagy komoly
elhanyagolás (pl. éhezés, rossz higénia) tüneteit látja, azonnal informálja az igazgatót és együtt
tegyék meg a szükséges lépéseket.
Amennyiben nem biztos benne, mit tegyen, hívjon fel egy gyermekekkel foglalkozó
segélyvonalat (Magyarországon pl. a Kék Vonal Alapítványt, a 116-111-es telefonszámon). Itt
segítséget kaphat a teendőkkel kapcsolatban.
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10. Befejezés
Reméljük, hogy ez az Interaktív útmutató segítséget nyújtott az Ön számára az Érzelmek
didaktikája módszertan alkalmazását illetően. Az EUMOSCHOOL projekttel a célunk a
módszertan adaptálása és minél szélesebb körben való elterjesztése volt, így javítva az iskolai
érzelmi nevelés helyzetét a különböző országokban, bemutatva annak pozitív hatásait.
Bátorítjuk Önt arra, hogy alkalmazza a gyakorlatokat, akkor is, ha elsőnek esetleg nehéznek
tűnnek, vagy úgy gondolja, ez nem az Ön felelőssége. A tapasztalataink azt mutatják, hogy már
egy apróbb változás a diákok mindennapi iskolai életében hatalmas változásokhoz vezethet,
ami ezután további pozitív változásokat okoz, nagyobb mentális egészséghez és hosszabb
távon a korai iskolaelhagyás csökkenéséhez vezet. Amennyiben nem biztos benne, hogyan
fogjon hozzá, kérjen segítséget a kollégáitól, találjon társakat, akikkel együtt végezhetik a
gyakorlatokat, és akikkel megbeszélhetik a tapasztalatokat. Természetesen az EUMOSCHOOL
projekt csapatát is bármikor felkeresheti kérdéseivel!
Sok sikert!
Az EUMOSCHOOL csapata
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Partnereink
CENTRO SVILUPPO
CREATIVO
DANILO DOLCI

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (Olaszország)
www.danilodolci.org
Emotional Training Center (Olaszország)
www.educazioneemotiva.it
Verein Multikulturell (Ausztria)
www.migration.cc
Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány (Magyarország)
www.rogersalapitvany.hu
DOGA Schools (Törökország)
www.dogaokullari.com
Consortiul International Lectura Si Scrierea Pentru Dezvoltarea
Gandirii Critice (Románia)
www.rwctic.org
University of Gloucestershire (Egyesült Királyság)
www.glos.ac.uk
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