
Az emberiség utazása

A 
cs

op
or

t • Beszéljétek meg, mi készteti  az embert arra, hogy felfedezőútra induljon! Ha-
sonlóak-e a Mars-expedíció és a 15–18. századi felfedezők (Kolumbusz, Magel-
lán, Cook) céljai?

• Gyűjtsétek össze az emberiségnek azokat a problémáit, amelyeket szerintetek 
nem kellene „magunkkal vinni” egy másik bolygóra!

A Mars felfedezése

B 
cs

op
or

t • Mit tudtok a Marsról? Vajon a bolygók közül miért a Marsot választott ák a ku-
tatók az első bolygóközi űrutazás céljául? 

• Milyen űrhajózási programok indultak az elmúlt évti zedben a Mars meghódítá-
sára? Gyűjtsetek ezekről információt, és készítsetek rövid előadást!

• Milyen technikai vagy egyéb akadályokat kell legyőzni a Mars-utazáshoz?

Ha téged választanának első űrtelepesnek…

C 
cs

op
or

t • Mindenki gondoljon ki három-három érvet az űrutazáson való részvétel mel-
lett  és ellen! Összegezzétek és beszéljétek meg az egyéni véleményeket!

• Milyen szakmai és emberi tulajdonságokkal rendelkező embereket szeretnél 
magad körül látni a Marson? Milyen felkészítésen kellene részt vennetek?

• Mi lenne az a hat személyes tárgy, amelyet magaddal vinnél az expedícióra?

Rövidesen megkezdi az űrhajósjelöltek 
kiválasztását a Mars Társaság, amely-

nek célja, hogy 2025-re eljutt assa az első 
telepeseket a Marsra. Bármely földlakó je-
lentkezhet a programba, ha elmúlt 12 éves. 
A jelentkezőnek tudnia kell: lehet, hogy 
örökre elhagyja a Földet. 

A leendő marslakók nyolcéves kikép-
zés után indulnak útnak. Először hat négy-
fős csapat érkezik a Marsra az alapvető fel-
szerelésekkel: eleinte csak oxigént és vizet 
fognak előállítani, de már az első csoport 
visz magával egy hordozható üvegházat, 
amelyben növényeket termesztenek majd. 
Évente érkeznek majd újabb telepesek, és 
a tábor néhány év alatt  önellátóvá válik. 

Rövidesen megkezdi az űrhajósjelöltek 
IRÁNY A MARS!

KEZDJ ÚJ ÉLETET!

övidesen megkezdi az űrhajósjelöltek 
kiválasztását a Mars Társaság, amely-

nek célja, hogy 2025-re eljutt assa az első 

KEZDJ ÚJ ÉLETET!

TEREMTS EGY ÚJ VILÁGOT!

A JEGY EGY ÚTRA SZÓL

ÉLETED NAGY LEHETŐSÉGE!

A MARS-KOLÓNIA – Projektfeladat

7
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I.  MI DOLGUNK 
A VILÁGBAN?
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• Milyen várakozásaid vannak az idei év kezdetén? 
Milyen feladatokra, esetleg nehézségekre 
számítasz? Aggódsz-e valamiért?

• Képzeld magad jövő év júliusába! Mit gondolsz, 
miben leszel más, mint most?

1.  Tanévkezdő – Ismétlés Szeretem, ha mennek a dolgok. Ha nem mennek, szeretem elérni, hogy menjenek. 
Winston Churchill, 

brit politikus

1. Együtt dolgozunk
Nyolcadik tanévedet kezded meg az iskolában, és bizonyára az erkölcstan/eti ka ta-
nulásában is többéves tapasztalatod van. Ahogy korábban is, a tankönyv első lecké-
jében felidézzük a tanultakat, de mindenekelőtt  a tantárgyra jellemző együtt műkö-
dést, közös munkát gondoljuk végig.
• Játsszatok olyan játékokat, amelyekben két vagy több ember együtt működésére 

van szükség! Ilyeneket ajánlunk a Gyűjtemény  130. oldalán. Utána beszéljétek 
meg, mitől működik jól a játék! 

2. Összefogás
Alkossatok párokat! Válasszatok egyet a képek közül! Meséljetek róla egy történetet! 
Ha a történetet képregényként képzelitek el, mi lenne a válaszott  kép előzménye, és 
milyen kép következne utána?

➌

➋➊

➍
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3. Közös munka
Idézz fel egy olyan feladatot, projektmunkát, amelyet másokkal közösen végeztél el! 
Válassz egyet az alábbi feladatok közül!
a) Töltsd ki az értékelőlapot az eseményről! Kiegészítheted más szempontokkal is.

Mikor és milyen munkában vett em részt? 
 
Kikkel dolgoztam együtt ? 
 
Mi volt az én feladatom? 
 
Mennyire volt sikeres a csapatom? 
 
Hogyan éreztem magam benne? Miért? 

 

b)  Kérd meg néhány csoportt ársadat, hogy segítsen bemutatni egy élőképet a fel-
idézett  feladatról! Te rendezed meg a képet! Ez tükrözheti  a résztvevők hozzáállá-
sát, a sikert vagy sikertelenséget is. A nézők próbálják kitalálni, mi volt a feladat! 

4. Kinek mi a dolga?
Kiscsoportokban olvassatok el egy-
egy szöveget, majd fogalmazzátok 
meg a tanulságát! Ezután gyűjtse-
tek további hasznos szabályokat, 
elveket a közös munka sikeréhez, 
majd összesítsétek ezeket!

Az Oroszlán hadat forgat király-eszében: 
komoly tanácsot ül s szétküldi tisztjeit,
sok állatot így értesít.
Pártolja mind, maga módján segítni készen: 
az Elefánt háton vihet
szükséges szert a hadmenetben,
de küzd is majd az ütközetben,
a Medve támadást vezet,
a huncut Róka majd csellel segít a hadnak, 
ellenséget derít a mókázó Majom.
Az egyik szól: „Szamár nem kell, lassú nagyon, 
és Nyulakat se hozz, mindentől megriadnak.”
„Nem – szólt a nagy Király –, én hasznukat 

veszem:
hadnépünk nélkülük teljes nem volna mégse, 
kürtös lesz majd a Füles, rettent a kürtölése, 
a nyulakat pedig futárokká teszem.”

Okos király, példája bölcsességnek,
ésszel hasznát veszi minden kicsiny hivének, 
mert látja képességüket.
Bölcsnek haszontalan itt semmi sem lehet.

La Fontaine: Az Oroszlán háborúba indul. 
Áprily Lajos fordítása

Volt egyszer négy ember, név szerint: 
Mindenki, Valaki, Bárki és Senki. Egy 
szép napon szóltak Mindenkinek, hogy 
fontos munka akadt, amit sürgősen 
meg kell csinálni. Mindenki biztos volt 
benne, hogy Valaki megcsinálja. Bár-
ki megcsinálhatta volna, de Senki nem 
csinálta meg. Valaki nagyon dühös lett 
emiatt, mivel ez Mindenki dolga lett 
volna. Mindenki úgy gondolta, hogy 
Bárki megcsinálhatná, és Senki nem 
vette észre, hogy Mindenki kerüli a 
munkát. Végül Valaki lett az, akit Min-
denki okolt, amiért Senki sem csinálta 
meg azt, amit Bárki megtehetett volna.
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5. Hasonlatok
Az alábbi fogalmak mind felmerültek az elmúlt tanévben. Alkoss róluk hasonlatokat, 
majd vessétek össze mondataitokat! Idézz fel más szavakat is, és egyet tegyél a lis-
tához!

6. Értékek 

• Gyűjtsetek emberi értékeket! Például: segítőkészség, együtt érzés, becsületesség… 
Az alábbi képek segíthetnek.

• Egy-egy példával magyarázzátok meg, mit jelent számotokra a szó!
• Beszéljétek meg, miért válhatnak mindnyájunk hasznára ezek a tulajdonságok!

Az iskola olyan, mint …, mert …

A barátság olyan, mint …, mert …

Az osztályom olyan, mint …, mert …

A közösség olyan, mint …, mert …

A családom olyan, mint …, mert …

A szerelem olyan, mint …, mert …

Az érték szónak több jelentése lehet. Általánosságban azokat a dolgokat – tárgyakat, vi-
selkedéseket, gondolatokat, eszméket – nevezzük így, amelyek valamilyen okból fontosak 
egy embernek vagy egy csoportnak. Az erkölcstanban leggyakrabban a legtöbb ember ál-
tal jónak tartott  emberi viselkedéseket, tulajdonságokat, viszonyulásokat jelöljük az érték 
szóval. Úgy gondoljuk, hogy ha ezek a viselkedések megvalósulnak, tulajdonságok kiala-
kulnak, akkor segíti k az emberek életének vagy a közösség működésének jobbá tételét. 

➊ ➋ ➌

➍

➐

➎

➑

➏

➒
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7. Az etika témái
Ebben az évben olyan témákkal fogunk foglalkozni, melyek már nem ismeretlenek 
számotokra. Az erkölcstan/eti ka tantárgy nagy témakörei ismétlődnek, egyre tágabb 
körben és egyre mélyebben vizsgáljuk őket. A témakörök a következők:

1. Én magam
2. Én és a társaim
3. Én és a közvetlen közösségeim
4. Én és a tágabb közösségeim
5. Én és a környezetem
6. Én és a mindenség

Hetedik osztályban ezek közül az első hármat vett ük át, idén a második hármat fog-
juk. Idézzük fel a tavalyi témaköröket!
• Nagy papírra írt gondolatt érképen mindegyik tavalyi témakörhöz gyűjtsetek olyan 

kulcsszavakat, résztémákat, amelyeket kapcsolni tudtok hozzájuk (akár szóba ke-
rültek tavaly, akár nem)! Például:

• A 6. feladatban összegyűjtött  értékeket (vagy azok ellentéteit) is társítsátok a fent 
összegyűjtött  témákhoz! Például: barátság → kamasz. A témákról eszetekbe jut-
hatnak újabb értékek. Egy érték több helyre is kerülhet.

8. A nyolcadik tanévről
Tekintsd át a nyolcadikos könyv tartalomjegyzékét! 
• Ceruzával tegyél  jelet olyan leckecímek mellé, amelyek érdekesnek ígérkeznek! 

Ezután jelöld  jellel azokat, amelyekről úgy gondolod, hogy semmi újat vagy érde-
keset nem ígérnek! A későbbiekben lapozz vissza, és állapítsd meg, bevált-e a jóslat!

• Válassz ki három leckét! Anélkül, hogy tovább lapoznál, találgass, miről fognak 
szólni ezek a leckék! Milyen fogalmak, értékek jelenhetnek meg? 

• Írj le két-két kérdést mindhárom lecke feltételezett  témájával kapcsolatban! Eze-
ket tedd el későbbre, és ha majd az adott  leckéhez értek, vesd fel a csoportnak, ha 
nem kerülnek szóba! 

kamasz

zaklatás

osztályszerep

szerelem

család

nyelv

fi gyel mes-
ség

ki rekesztés

Én magam

Én és 
a társaim

Én és 
a közvetlen 

kö zösségeim
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9. Az emberi kapcsolatok
Válassz ki egy képet! Milyen gondolatok jutnak róla eszedbe, amelyek az emberekkel 
vagy az emberi viszonyokkal kapcsolatosak? 
a)  Készülj fel, és tarts a többieknek egyperces „előadást” a képről! Elmondhatod a 

gondolataidat, vagy kitalálhatsz történetet hozzá!
b)  Alkoss csoportot két-három olyan társaddal, akik szintén ezt a képet választott ák! 

Adjatok elő rövid jelenetet a képhez kapcsolódóan!

ÖSSZEGZŐ KÉRDÉSEK
• Fogalmazz meg egy-két javaslatot az idei erkölcstan-/eti kaórákon zajló munkához, 

majd ezeket gyűjtsétek össze, és a már ismert módokon (7. oszt. tankönyv 113. és 
116. oldal) vitassátok meg! A korábbi tankönyvek Gyűjteményei is adhatnak ötleteket.

NÉZZ UTÁNA!
• Keressetek tanmeséket, irodalmi vagy fi lmes példákat arra, hogyan tudnak jól együtt -

működni egy közösség tagjai, vagy arra, hogyan hiúsulhat ez meg! 
• Az interneten a böngészőbe a „csapatmunka” vagy „teamwork” szót beírva számtalan 

tanulságos vagy mulatságos 1-2 perces videót találhatt ok összehangoltan dolgozó 
emberekről. Készítsetek ajánló linklistát!

KÖNYVEK, FILMEK, INTERNETES BEJEGYZÉSEK
Az együtt működés, a hatékony kommunikáció és a konfl iktuskezelés módszereiről ol-
vashatt ok a következő honlapokon: htt p://konszenzus.org/wp-content/uploads/AVR/
lecke2_lap2.html és htt p://ofi .hu/plakatok

➊

➍

➋

➎

➌

➏
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2.  Amilyen vagyok

1. Villáminterjúk
Készítsetek villáminterjúkat egymással! Párokban fogal-
mazzatok meg 3-3 kérdést, amelyek társaitok múltjára vo-
natkoznak! Induljon el mindenki körben a teremben, és 
tegyen fel egy kérdést annak, akivel találkozik, majd ha vá-
laszt kapott , haladjon tovább! Öt perc elteltével számol-
jatok be a számotokra legérdekesebb válaszokról, avagy 
minden tanulóról hangozzék el egy érdekes információ! 

2. Milyen vagyok?
A személyiségteszt egyik fajtája olyan kérdések sora, amelyekre többféle válasz ad-
ható. Ha szakértő elemzi ki, visszajelzést adhat személyiséged fő jellemzőiről. Készít-
setek egymásnak tesztet (természetesen az elemzés nélkül)! Kitöltésük – és megal-
kotásuk is – segít végiggondolni szokásaitokat.
• 3-4 fős csoportokban gyűjtsetek össze néhány emberi tulajdonságot, szokást, élet-

helyzetet! Írjatok mindegyikhez három lehetséges cselekvési módot, negyedikként 
pedig az egyéb szót! 

• A csoportok adják körbe a kérdőíveket, és mindenki egyénileg oldja meg (másol-
ja le)! Megpróbálhatt ok online kérdőívet is készíteni, amelyet névtelenül lehet ki-
tölteni.  

Ha megígérek valamit, …
a) azt minden körülmények között betartom.
b)  gyakran elfelejtem, de nem izgatom magam miatta.
c)  elfelejtem néha, de igyekszem pótolni.
d)  egyéb:  

A legtöbb energiám … van.
a)  kora délelőtt
b)  suli után
c)  este 9 után
d)  egyéb:  

Ha partira vagy rendezvényre érkezem, …
a)  hangosan üdvözlök mindenkit, hogy észrevegyenek.
b)  feltűnés nélkül lépek be, és ismerősöket keresek.
c)  bemegyek, és remélem, hogy senki nem vesz észre. 
d)  egyéb:  

• A mott óhoz hasonlóan fogalmazz meg és írj le 
önmagadról egy mondatot! Gyűjtsétek össze 
ezeket! Milyen tulajdonságok jelennek meg?

• Mit jelent az, hogy „önelégültség nélkül”? 
Fontos-e, hogy reálisan lásd önmagad? 
Lehetséges-e ez?

…rájöttem, minden önelé-gültség nélkül, hogy van bennem ellenállás – van erőm – van akaratom.
Albert Camus, francia író
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3. Két pont között
Milyen tulajdonságokat ismertek, melyek az emberek társas viselkedését jellemzik? 
Gyűjtsetek ilyeneket, és az ellentéteket állítsátok párba! (Több párosítás is lehetsé-
ges.) Helyezzétek el a párokat az ötf okozatú skálák végpontjain! 
Mindenki másolja le ezeket egy lapra, és jelölje, hol helyezkedne el a rá jellemző tu-
lajdonság! Ezután egy másik színnel jelölje be, hol szeretné, hogy elhelyezkedjen! 
(Erről nem kell beszámolni, csak ha szeretnétek.) Mit látsz, nagy változásokat szeret-
nél, vagy általában elégedett  vagy önmagaddal?

4. Erősségeink és gyengeségeink
Az (angol nyelvből származó) úgyneve-
zett  SWOT-analízis segítségével egy közös-
ség erősségeit és gyengeségeit mérhetjük 
fel abból a célból, hogy javíthassunk rajta. 
Készítsetek hasonló táblázatot, és ennek ki-
töltésével elemezzétek csoportotokat vagy 
osztályotokat! (Olyan tanulók kerüljenek 
egy munkacsoportba, akik mind a vizsgált 
közösséghez tartoznak!) 

van lehet

po
zi

tí v

ERŐSSÉGEK LEHETŐSÉGEK

ne
ga

tí v

GYENGESÉGEK VESZÉLYEK

befelé forduló kifelé forduló

segítőkész  közönyös

felszínes elmélyült
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5. Elvegyülni, kiválni?
Olvasd el az idézeteket! Melyik áll legközelebb hozzád? Melyikkel tudsz azonosulni? 
Melyikkel nem? 
Rendezzetek vitát az idézetekben megfogalmazott  gondolatokról a Gyűjtemény   
131. oldalán leírtak szerint!

6. Egy sorban…?
Párokban alkossatok rövid történetet a kép alapján!

Az ember azonban nem csupán önmaga, hanem egy olyan egyszeri, egészen különös, min-
den esetben fontos és � gyelemre méltó pont, melyben a világ jelenségei keresztezik egymást. 

Hermann Hesse, író

Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség, 
Lidérces, messze fény, 
Lidérces, messze fény.

De, jaj, nem tudok így maradni, 
Szeretném magam megmutatni, 
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.

Ady Endre

Nem az vagyok, ami megtörtént velem. Az 
vagyok, amivé válni akarok. 

Carl Gustav Jung, pszichológus

Csak hadd higgye inkább, hogy különb 
ember vagyok, mint amilyen vagyok, és 
akkor különb is leszek.

Ernest Hemingway, író

Magamból vagyok, ez a lehető legtöbb ami 
lehetek. 

Fecske Csaba, költő

Állandóan keresem a módját, hogyan lehetnék olyan, amilyen lenni szeretnék, és lennék is, 
ha… nem volnának mások is a világon. 

Anne Frank, diáklány, 15 évesen lett a holokauszt áldozata

Kicsit mindig megváltozhatunk, anélkül, 
hogy elveszítenénk önmagunkat. 

John Gray, író

Mindenki ki akar válni a többiek közül, 
mert attól fél, hogy elveszti, hogy nem látja 
meg önmagát a tömegben. 

Makszim Gorkij, író

Az ember előtt két út áll: az egyik az, hogy megvalósítja saját magát, azt, akinek ő született; 
a másik az, hogy mindent megtegyen azért, hogy szeressék, mert ez a vágy is vele született. 
És a szeretetnek mindig ára van. 

Carl Rogers, pszichológus
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7. Avatar
Ha egy (virtuális) játékban személyiséget kellene választanod, melyik lennél? Miért? 
Hasonlítana az elképzelt személyiség rád, vagy inkább különbözne?

8. Virtuális személyiségünk 
A virtuális világban társaid olyannak ismernek meg téged, amilyennek mutatod ma-
gadat. Ez azt jelenti , hogy akár „meg is alkothatod” a személyiségedet, vagy azt is, 
hogy könnyebben tárod fel olyan tulajdonságod, amelyet a valóságban nem tudsz.
• Találjátok ki a következő történetek folytatását csoportokban, játsszátok el, majd 

vitassátok meg a döntéseket és cselekvéseket! 

Borisz visszahúzódó, gátlásos fi ú. Gyakori, hogy egy közösség nem fogadja be, fel-
tehetően a külseje miatt . A közösségi oldalakon azonban más profi lképet tett  fel, 
és szellemes megjegyzéseivel hamarosan kedveltt é vált. Egy lány, akit így ismert 
meg, elhívja egy koncertre, amire szívesen menne…

Ayla kilencedikes középiskolás. Nem történnek vele túl izgalmas dolgok, szülei fél-
ti k, és anyagilag sem állnak jól. A közösségi oldalra azonban megszerkesztett , mó-
dosított  fotókat tölt fel, amelyekkel kivívja ismerősei csodálatát, néha irigységét. 
Egyszer azonban valaki rájön, hogy egy fénykép honnan származik…

Klea túlsúlyos ti nilány. Az iskolában jó barátokat szerzett , ám az is gyakori, hogy 
mások kigúnyolják. Barátnőinek ötletes öltözködési tanácsokat ad, ezért ők rábe-
szélték, hogy indítson divatblogot. Klea itt  saját fotóit is feltölti . Hatalmas sikere 
van, de a megalázó kommentekben sincs hiány…

Diégó jó tanuló, osztályában a tanárok és társai is kedvelik, megbíznak benne. Nem 
tudják azonban, hogy egyik szórakozása az, hogy különböző nevek és profi lok mö-
gött  online beszélgetésekhez csatlakozva „trollkodik”. Egy elejtett  megjegyzéséből 
az egyik barátja – aki szintén „netnéven” van jelen – ráismer Diégóra…
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9. NEMzedék

Olvassátok el a Gyűjtemény  132–134. oldalán található szövegeket, majd beszél-
jetek meg két kérdést!
• Tapasztaltatok-e ti  is generációs különbségeket? Ha igen, hogyan éltétek meg?
• Egyetértetek-e azzal, ahogyan sokan a ti  generációtokat látják? Mennyi az igazság-

tartalma és mennyi az általánosítás vagy a torzítás?

ÖSSZEGZŐ KÉRDÉSEK
• A 4. feladathoz hasonlóan elkészítheted saját tulajdonságaid elemzését is. Ez, valamint 

a 3. feladat alapján fogalmazz meg célokat saját magad számára!
• A 7. osztályos tankönyv „Mindennapi önvizsgálat” című feladata alapján (135. old.) 

milyen listát írnál a magad számára?

NÉZZ UTÁNA!
• Nézd meg a Valódi Szépség Rajzok című rövid videót az interneten! Mit gondolsz arról 

a jelenségről, amelyet bemutat? Jellemző-e rád ez a gondolkodás?
• A Nemzeti  Pályaorientációs Portálon korosztályodnak megfelelő önismereti  teszteket 

találhatsz: htt p://eletpalya.munka.hu/kerdoivek vagy htt ps://palyaorientacio.munka.
hu/altalanos/kerdoiv Tölts ki egyet, és fogalmazd meg, mi újat tudtál meg magadról! 

• Keress meg és nézz meg két klipet az interneten: Movistar: Love story (bár angol 
nyelvű feliratot találsz, érthető) és a Nem vagy egyedül rendőrségi kampányfi lmet! 
Fogalmazd meg, miről szólnak!

KÖNYVEK, FILMEK, INTERNETES BEJEGYZÉSEK
Janikovszky Éva: Az úgy volt… (több kiadás) és Ágai Ágnes: NEMzedék (Móra Kiadó, 
1988). Miben hasonlítanak az 1980-as évek fi ataljainak mindennapjai, kapcsolatai vagy 
a gondolatai, kételyei, félelmei a ti édhez?
A lecke feladatainak elvégzéséhez használható honlapok: online kérdőívek 
htt p://kerdoivem.hu, www.onlinekerdoivek.hu, www.survio.com/hu és a SWOT-analízis-
ről: htt p://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/modszer-tar-a-swot-analizis

A generáció szó egyik jelentése emberek olyan cso-
portjára vonatkozik, akik egy adott  időszakban szü-
lett ek. Mivel hasonló társadalmi és kulturális kö-
rülmények között  nőtt ek fel, többen feltételezik, 
hogy világképük, értékrendjük, szokásaik is hason-
lóak, és ezek fő jellemzői különböznek a többi ge-
nerációétól (általában 20-25 év különbséggel szá-
molnak). Ez a különbség azonban származhat az 
életkori helyzetekből is. Természetes jelenség az is, 
hogy a serdülőkorra jellemző önállósodási igények, 
a személyiség alakulása miatt  is megjelenik a kama-
szok és az idősebbek között  az értékek konfl iktusa.
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3.  Stressz, stresszoldás, 
függés

• Milyen esetben lehet szükség a családod vagy 
a barátaid segítségére?

• Mit gondolsz, milyen gyengeségek miatt  
kerülhet egy fi atal veszélybe?

Ne akkor szedjél fel, amikor már padlón vagyok, akkor kapjál el, amikor éppen lefelé zuhanok!

gra�  ti

1. A lélek egészsége
Ötödik évfolyamon (2. és 4. lecke) foglalkoztunk 
azzal, mi mindentől függ a testi  és lelki [men-
tális] egészségünk. Párokban dolgozva válassza-
tok a következő, az alábbi szavakra vonatkozó 
feladatok közül! 
a)  Fogalmazzátok meg 4 lelkiállapotról, milyen 

hatása lehet az egészségre!
b)  Keressétek meg a szavak ellentétét! Gyűjt-

setek további szópárokat!
c)  Játsszatok a szavakkal a Gyűjteményben leírt 

módon!  134. oldal

2. Ami nyomaszthat…
Az alábbi kijelentésekhez társíts egyet vagy többet az 1. feladatban felsorolt lelkiálla-
potok közül! Keress további példákat arra, mi nyomaszthat egy fi atalt!

A suliban sokszor belém kötnek a nagyobbak.
Ott hon megbüntetnek, ha tí z perccel később érek haza a megbeszéltnél.
A bátyám használja a holmimat úgy, hogy nem kéri el.
Minden feleléskor annyira izgulok, hogy nem tudok megszólalni.
Én lett em a fi úk közül az utolsó a kézi szorítóerő felmérésén.
Nagymamám nagyon beteg.
Félek hazamenni, amikor sötét van.
Utálom, ha fényképeznek, szörnyen nézek ki.
Egyik ismerősöm folyton kigúnyol a neten.

félelem

bizonytalanság
tehetetlenség

bánat

irigység

bűntudatbűntudat

elégedetlenség

sértettség

feszültség

csalódottság düh

aggodalom

kisebbségi érzés
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3. A stressz 

• Értelmezd a fogalmakat: élethelyzet, alkalmazkodás, megoldás, stresszhatás! 
• Keress példát az életedből pozití v és negatí v stresszhelyzetre!
• Párokban találjatok ki két rövid történetet: ugyanarra a stresszhelyzetre két sze-

mély közül az egyik pozití van, a másik negatí van reagáljon!

4. A stresszoldás
A stressz és a szorongás kezelésének többféle módja lehet. Párokban válasszatok 
egy-egy javaslatot, és gyűjtsetek érveket hozzá, majd adjátok elő a többieknek!

5. Törődés
Te fi gyelsz a társadra? Te el tudod mondani, mi a baj? A Gyűjteményben található fel-
adat segítségével gyakorolhatjátok a meghallgatást és a tanácsadást.  134. oldal 

Bármilyen élethelyzet, ami alkalmazkodást 
igényel tőlünk, stresszt válthat ki [ stressz an-
gol eredetű szó – jelentése nyomás]. Negatí v 
stresszt élhetünk át, ha úgy ítéljük meg, nin-
csenek meg az eszközeink, a képességünk a 
helyzet megoldására. Ehhez csalódott ság, 
bizonytalanság, aggodalom, és – ha sokáig 
fennáll – kimerültség kapcsolódhat. Ha úgy 
ítéljük meg, hogy megoldható az előtt ünk 
álló helyzet, feladat, akkor nem lesz jelentős 
a stresszhatás, és pozití v stresszről beszélhetünk. Ehhez magabiztosság, bizakodó szem-
lélet társul. A szorongás olyan kellemetlen állapot, amelyben rossz érzéseink, félelmeink 
vannak valamivel kapcsolatban. Kísérheti k kételyek, negatí v, aggódó gondolatok és testi  
tünetek is, például álmatlanság, émelygés, izzadás. 

Forrás: htt ps://zanza.tv/testneveles-es-sport/sport-pszichologiaja/
akti vacio-stressz-teljesitmenyszorongas

Pihenj 
többet, töltődj fel 

energiával!

Relaxálj, 
kapcsolj ki!

Nevess! 

Kérj tanácsot 
vagy segítséget!

Ne várj el túl 
sokat önmagadtól!

Mérd fel 
nyugodtan 

a helyzetet!

Oszd 
meg másokkal, 

mi bánt!

Ha muszáj, lépj 
ki a helyzetből!

Állj ki 
magadért!

Sportolj, 
mozogj!

Alkoss 
valamit!

Gondolkodj 
pozitívan!
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6. Örömök és veszélyek
A kikapcsolódást, lazítást sokféle cselekvés segítheti . Az alábbi lehetőségekről döntsd 
el, vajon a) egészséges életet, elégedett séget, energiát biztosítanak, b) káros hatá-
súak, c) túlzásba vitelük betegséget vagy függőséget okozhat! A szavakat helyezd el 
egy halmazábrában a füzetedben, majd páros villáminterjúkban vitassatok meg né-
hányat! Változott -e a véleményed az érvek hatására? Jelöld az ábrán!

7. A függőség

• Magyarázd meg példákkal, mit jelent az utol-
só mondat!

• Párokban gyűjtsétek össze, hogyan hat vajon 
a függés az ember életére, viszo nyaira!

• Tudjatok meg többet a témáról a Gyűjtemény 
 135. oldalán leírtak alapján!

A feszültségoldó módszerek közül vannak olyanok, 
amelyek szinte észrevétlenül fordulnak át függő-
ségbe. A függő ember már nem tud meglenni a füg-
gés tárgya nélkül, legyen az alkohol, drog, nikoti n, 
energiaital, játék, közösségi oldal, és egyre inkább a 
függés befolyásolja a viselkedését. Ezt a függő em-
ber gyakran észre sem veszi magán, és ha végül el-
szánja magát a leszokásra, ahhoz nagy akarat erő 
kell. 

A fi atalok körében az alkohol, a nikoti n és a drog kipróbálására és használatára nem fel-
tétlenül a feszültségoldás miatt  kerül sor. A társaságba tartozás, a felnőtt ekre hasonlítás 
igénye sokszor erősebb még akkor is, ha a fi atal ismeri ezeknek az anyagoknak a veszélyes 
hatását. Erős önismeret és akaraterő kell ahhoz, hogy valaki „kilógjon a sorból”. 

a)

b) c)

filmek

cigaretta

vásárlás

parti

evés

közösségi oldalak

szerelem

online játék

chatelés

szerencsejáték

sport szelfizés

munka

nem 
foglalkozik a 
családjával

egyre több 
időt tölt 

ezzel

függés
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8. Csak egy pohárral…
Csoportokban dolgozzatok fel egy-egy választott  szöveget és egy feladatot!
a) Emeljétek ki, milyen dilemmákkal szembesül a levélíró!
b) Fogalmazzátok meg röviden a véleményeteket az esett el kapcsolatban!
c) Adjatok tanácsot a beszámoló írójának!
d) Folytassátok és dramati záljátok a történetet!
Ezután mutassátok be a többi csoportnak az esetet és amit alkott atok! 

Nemrég jött em haza a gólyatáborból, ahová a leendő iskolatársaimmal mentünk. 
Teljesen megdöbbentem azon, ahogy néhány felsőbb éves viselkedett . A megnyitón 
elmondták, hogy a táborban ti los az ital, ők viszont takarodó után kiültek söröz ni 
a teraszra. Nem tudtunk tőlük elaludni, olyan hangosak voltak. Egyik közülük a szom-
szédunk, és nagyon jó fej srácnak ismertem. Az ital miatt  viszont úgy tűnt, mintha 
nem is önmaga lett  volna. Azóta valahogy másként nézek rá. Tamás, 15 éves

Tizennégy éves vagyok, és a nővérem, Reni már egy ide-
je hív, hogy menjek vele és a barátaival a hétvégi parti ba. 
Anyu talán el is engedne, persze úgy, hogy Reni fi gyel rám. 
Ismerem a barátait, és szívesen mennék velük. Csakhogy 
nemrég megtudtam, hogy most már a bulikon rendsze-
resen isznak alkoholt. Amikor erre rákérdeztem Reninél, 
csak a vállát vonogatt a: „Na és, mindenki iszik, úgy nem is 
buli.” De anyu biztosan nem engedne el, ha ezt megtud-
ná, én pedig abba a helyzetbe kerülnék, hogy vagy anyu-
nak hazudok, vagy Reniéket mártom be.  Edit, 14 éves

Árpi a legjobb barátom, bár elég különbözőek vagyunk. Én sokat tanulok, és in-
kább ott hon szeretek lenni, ő viszont „éli az életet” – tanulás helyett  inkább bandá-
zik vagy lóg a neten. De mindig meghallgat, jó humora van, és mindenben segítjük 
egymást. Most úgy érzem, nekem kellene tenni valamit érte, de nem tudom, mit. 
Árpi egy ideje olyan fi úkkal jár szórakozni, akik szerintem veszélyes dolgokba viszik 
bele. Tudom, hogy nem igazi barátai, és csak azért van velük, mert nem szeret ott -
hon lenni a családja miatt . Elmesélte, hogy milyen bulikban vett  részt, elkezdett  ci-
garett ázni és inni. Azt mondta, enélkül nem fogadnák el a többiek. Alex, 13 éves

Angélával, az ikertestvéremmel nagyon jóban vagyunk. Mindent megbeszélünk 
egymással. Ezért is volt fura, mikor két napja hazajött , bezárkózott  a szobájába, és 
hiába kérdezgett em, mi a baj, nem mondta el. Aztán azt vett em észre, hogy mikor 
beléptem az iskolai netes csoportba, rengeteg gúnyos üzenetet kaptam, méghozzá 
egy fotó miatt , amin Angi van, csak persze sokan összekevertek vele. Végül megtud-
tam, hogy a múltkori osztálybuli után (amin én nem voltam ott ) megkínálták őt ital-
lal, és bár nem sokat ivott , rosszul lett  tőle. Alig tudott  hazajönni. Kedves osztálytár-
saink segítség helyett  lefotózták, és feltett ék a képet a netre.  Korina, 15 éves
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