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Osztályfőnöki	óratervek	9.	osztályra,		

szociális	kompetencia	fejlesztési	modul,	7	óra	
	

Bevezető	

Galambos	Henriett	Felkészítés	a	felnőtt	szerepekre	(1)	című	összeállítása	sarkallt	egy	

olyan	osztályfőnöki	órákba	épített	szociális	kompetencia	fejlesztő	sorozat	

elgondolásához,	amely	7	órán	keresztül	az	órák	gerincét	alkotná,	és	célja	szerint	az	

osztályközösségbe	tartozó	gyerekek	szociális	kompetenciáit	fejlesztené	adott	tematikus	

csomópontok	köré	szervezve.		

Úgy	gondolom	a	9.	osztály	elkezdése	eleve	egy	jelentős	szociális	változás	a	tanulók	

életében,	amennyiben	számos	változáson	mentek	keresztül,	és	a	kamaszkor	lelki-testi	

bonyodalmaival	terhelve,	fontos,	hogy	az	iskolai	közösségben	legalább	biztos	helyük	

legyen,	ennek	elősegítésére	lennének	hivatottak	az	alábbi	foglalkozások.		

	

Minden	modul	egy	Bródy	János	dalszöveggel	indul,	és	a	tanulók	véletlenszerű	és	

minden	foglalkozáson	változó	összetételű	4-5	fős	kiscsoportokban	oldanák	meg	azt	

a	feladatot,	hogy	elképzeljék,	kinek	is	szól	pontosan	ez	a	szöveg	és	hogyan	hathat	ez	az	

illetőre	vagy	illetőkre	és	ránk.	Milyen	gondolatokat	vet	föl	az	adott	tematikán	belül?		

A	tanár	természetesen	a	csoportok	között	mozogva,	esetleg	irányított	kérdésekkel,	

óvatosan	befolyásolja	a	beszélgetést,	de	mindenekelőtt	papíron	kiosztja	az	egyes	

témákhoz	tartozó	kérdéseket,	gondolatébresztőket,	amelyekre	választ	keresnek,	

reagálnak	a	csoportok.	

	

A	csoportok	összegzik,	leírják	és	minden	témánál	más	szereplővel	előadják	a	

gondolataikat,	teret	engedve	a	vitának,	nézetek	ütköztetésének,	véleménykifejtésnek,	

érvelésnek.		

	

A	véleményeik	összefogásával,	a	csoporthoz	tartozás	élményét,	építő	erejét	is	

megtapasztalják,	miközben	elgondolkodhatnak	értékeiken,	értékorientációikon,	más	

szempontokkal	is	megismerkednek,	gyakorolhatják	más	helyzetébe,	gondolkodásába	

való	belehelyezkedést,	nézőpontváltást.	
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Bródy,	aki	a	magyar	popkultúra	egyik	legtermékenyebb	dalszövegírója,	sokszor	

mögöttes	értelmű	költői	képekbe	ültette	át	azokat	a	társadalmi	üzeneteket,	amelyek	az	

akkori	fiatalság	gondolkodását	foglalkoztatták.	Meglepően	gyorsan	megtaláltam	azokat	a	

dalait,	amelyek	kiindulópontjai	lehetnek	egy	ilyen	érték	és	közösségi	érzést	építő	

folyamatnak	az	iskolai	kortárs	környezetben.	Valószínűleg	akkor	érne	jobban	célba	a	

mondanivaló	és	akkor	indítaná	be	a	tanulók	gondolatait,	ha	kinyomtatva	megkapnák	

mindig	az	adott	dal	szöveget,	hogy	a	dal	meghallgatása	után	még	el	tudják	olvasni.	

	

Föltehető,	hogy	9.	évfolyamon	vannak	néhányan	az	osztályban,	akiknek	még	nem	

sikerült	megfelelően	beilleszkedni,	nehezebben	megy	a	kapcsolatteremtés,	egy	ilyen	

típusú,	több	héten	át	tartó	feladatsortól	azt	is	várnám,	hogy	ezeknek	a	gyerekeknek	

segítsen	a	véleménymegosztással,	nem	spontán,	hanem	irányított	beszélgetéssel	

közelebb	kerülni	azokhoz,	akikkel	hasonlóan	gondolkodnak,	így	akár	barátság	

kialakulásának	a	megalapozója	is	lehetne.	

A	dalszövegek	nyomán	felvetődő	problémahalmazok	felölelik	a	személyközi	szociális	

zavaroktól	a	politikai	felelősségvállalásig	a	szociális	dimenziók	széles	tárházát.	Nyílván	a	

tanulók	aznapi	hangulatától,	közlési	késztetésüktől,	és	más	tényezőktől	is	függ	az	órák	és	

az	egész	folyamat	sikere,	de	lehet	remélni,	hogy	a	fenti	célok	közül	megvalósulhat	

néhány.	

Az	adott	osztályfőnöki	órák	felépítésében	úgy	gondolom,	ez	a	modul	játszaná	a	

főszerepet,	de	rugalmasan	lehetne	alakítani	az	egyéb	szervezési	vagy	aktuális	

feladatokhoz,	mintegy	25-35	percesre	tervezném	ezeket	a	blokkokat,	az	óra	közepén.	

	

Fejlesztendő	attitűdök	 Fejlesztendő	készségek	

Nyitottság  
Tolerancia  
Önbizalom 
Belső kontroll  
Autonómia  
Felelősségvállalás  

Kommunikációs készségek  
Vitakészség 
Gyors helyzetfelismerés 
A társas befolyás kontrollja 
Bizonytalanságtűrés  

(1)	
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1. óra 

Identitás  
 

Tematikus csomópontok 

Csoportokhoz tartozás. Nemzeti identitás. 
Családi és rokonsági kapcsolatok. Nyelvi és 
kulturális kötődések. Szervezeti, intézményi 
kapcsolódások. Lakóhelyi közösségek. 
Érdeklődés, értékrend és érdek szerinti 
csoportválasztás. 
Állampolgárság. Európai polgárság. 
Világpolgárság.  

 
Kérdések, válaszkeresések Dal: Bródy János: Személyi igazolvány 

https://www.youtube.com/watch?v=s4y1-
R2DOR0 

Mi a véleményük a rendszerhez tartozásról? 
Mit jelent az életünkben az állam? A 
hivatalos iratok fontossága? Mihez kötnek a 
hivatalos okmányok? Van-e veszélye a 
korlátlan állami ellenőrzésnek? Mennyire 
határoz meg egy személyt a hivatalos 
adathalmaz róla? Van-e veszélye annak, hogy 
egyre több személyes adatunkat tárolja rólunk 
az állam? Lehet-e, kell-e ezt korlátozni? 
Kinek? 

 

 

2. óra 

Szabálykövetés  
 

Tematikus csomópontok 

Jogok és kötelességek. Közrend, közhatalom. 
Közérdek. Közjó. 
A természet törvényei. Környezetetika. 
Társas, társadalmi normák, hagyományok, íratlan 
szabályok. Erkölcs. Társadalmi szerződés. 
Írott szabályok. Alkotmányok, törvények, egyéb 
jogszabályok. 
Szabályszegés. Devianciák. Korrupció. Bűn, 
büntetés.  

 
Kérdések, válaszkeresések Dal: Bródy János szövege: Ne vágj ki minden 

fát! (Fonográf) 

https://www.youtube.com/watch?v=lTIrId7RB1A 
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Mihez van joga a helyi hatalomnak? Ki vághat-e 
„minden fát“? A természet törvényei magasabb 
rendűek-e az emberi törvényeknél? Hogyan 
kényszerítsük a természetromboló 
nagyvállalatokat, hogy a jövő generációiért is 
felelősséget vállaljanak, mégha az a profitjuk 
csökkenéséhez is vezet? Hogyan viszonyuljunk a 
körülöttünk élőkhöz, ha nem figyelnek a 
környezetrombolásukra és annak 
következményeivel nem törődnek? Hogyan 
tudassuk a politikai hatalommal, ha úgy 
gondoljuk, gazdasági vagy politikai érdekből 
környezetszennyező technológiákat támogat? 
Viszonyunk a szabályokhoz és a 
szabályszegőkhöz. 

 
	

3. óra 

Együttműködés  
 

Tematikus csomópontok 

Feladat és hatalommegosztás. Demokrácia. 
Közintézmények. Szociálpolitika. Civil szervezetek. 
Szerződések. Szövetségek. Ciklikus szisztémák. 
Térségi együttműködés. 

 
Kérdések, válaszkeresések Dal: Bródy János szövege: Ne gondold! (Illés) 

https://www.youtube.com/watch?v=at8NQGMAggY 

Mit jelent a társunkért, barátainkért, osztályunkért, 
családunkért érzett felelősség? Hogyan kell elérni, 
hogy a (osztály)közösség minden tagjának a 
véleménye megjelenjen? Ki alkalmas szóvivőnek? 
Hogyan válasszuk ki? Elveszítheti-e a szóvivőnk a 
bizalmunkat? Hogyan szorítsuk vissza az 
érdekembereket? A másokat lehengerlőket? Adott 
közösségben kinek a felelőssége a gyengék védelme, 
a betegek segítése? Fogyatékosok érdekvédelme. 
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4. óra 

Véleményalkotás  
 

Tematikus csomópontok 

A véleménynyilvánítás formái, csatornái 
A vita intézményes keretei. Magánügy, közügy. 
Polgári engedetlenség. 
A média világa. Valóságos és virtuális világ. 
Sajtószabadság. Cenzúra. 
Művészet.  

 
Kérdések, válaszkeresések Dal: Bródy János szövege: A szó veszélyes 

fegyver (Illés) 

https://www.youtube.com/watch?v=cLhreISzYTg 

Hogyan hallgassuk meg egymást? Mért nem 
figyelnek az emberek egymásra? Ki a legjobb 
barát? Kire bízzuk titkainkat? Honnan szerzünk 
híreket? Kire hallgatunk? Kire figyelünk? Mi 
érdekel a nagyvilágból? Mi befolyásolja az 
életünket, amiről tudnunk kell? Hogy lehet, hogy 
vannak, akik csak arra várnak, hogy őket 
meghallgassák, de ők nem kiváncsiak senkire? 
Vannak-e veszélyes vélemények, amelyeket nem 
szabad nyilvánosságra hozni? Mikor? Ki 
döntsön?  

 
	

5. óra 

Választás, döntés  
 

Tematikus csomópontok 

Személyes és közösségi értékek. Opportunizmus. 
Érdekek. Felismerés. Érdekérvényesítés. Párválasztás. 
Pályaválasztás. 
Információ és hatalom. Hozzájutás. Nyilvánosság.  

 
Kérdések, válaszkeresések Dal: Bródy János szövege: Te kit választanál? 

(István a király) 

https://www.youtube.com/watch?v=fSCHV_NmXUQ 

Valakinek le kell mondani... dolgokról, hogyan 
válasszuk ki? Érték-e az önkéntesség? Csak az emberi 
természet határozza meg, ki vállal többet másokért? 
Mi kell a barátsághoz? Mennyit vállaljunk másokért? 
Hogyan kapjuk vissza? Menniyt vállaljunk a 
közösségért? Családért? Meddig vagyunk képesek 
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elmenni a lemondásban, áldozatvállalásban? Mi a 
jutalom a lemondásainkért? Egyesek mért várják el, 
hogy folyton kiszolgálják őket, míg ők semmilyen 
áldozatvállalásra se képesek? 

 
	

6. óra 

Konfliktusaink  
 

Tematikus csomópontok 

Szerepkonfliktus. Társadalmi konfliktus. 
Érdekellentét. Érték – érdek konfliktus.  
Ellenfél. Ellenség. 
Konfliktuskezelési technikák. Békés formák. 
Erőszakmentesség. Győztes – győztes 
stratégia. Konszenzus. Kompromisszum. 
Erőszakos formák. Erőszak a személyközi 
kapcsolatokban. Verbális erőszak. A meg 
nem oldott konfliktus. Konfliktuskerülés. A 
konfliktus „jegelése”. (falak emelése)  

 
Kérdések, válaszkeresések Dal: Bródy János szövege: Mondd, hogy nem 

haragszol rám (Fonográf) 

https://www.youtube.com/watch?v=RUD4--
ZUb_c 

Bocsánatkérés. Belátás. Mikor van ezekre 
szükség? Mikor vagyunk képesek rá? Hogyan 
és kinek kell megtenni az első lépést? 
Segíthetünk-e másnak bocsánatot kérni? 
Könnyen kérünk bocsánatot? Haragtartók 
vagyunk? Az állandó bocsánatkéregetéstől 
csökken a súlya? Egymás tisztelete. Divatos 
tiszteletlenség. Verbális egymás fölé kerülés, 
mások megalázása a saját helyzetünk 
javítására. Tapasztalatok, helyzetmegoldási 
elképzelések. Lemondás az igazunkról. Az 
igazság oldalai.  
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7. óra 

Problémamegoldás 
 

Tematikus csomópontok 

Stratégia. Taktika. Alternatív forgatókönyvek. 
Minimális és maximális program. 
Tervezés, szervezés, logisztika. 
Társadalmi problémák. Prevenció. Személyes 
megoldások. 
Közösségi megoldások alulról – civil szervezetek 
működése.  

Kérdések, válaszkeresések Dal: Bródy János szövege: Keresem a szót, 
keresem a hangot (Illés) 

https://www.youtube.com/watch?v=RjZZ8BkMzRI 

Hogyan találunk vissza egymáshoz egy elrontott 
beszélgetés, vagy egy veszekedés után? Mit jelent a 
kilátástalan helyzet? Hol keressünk ilyenkor 
megoldásokat? A hiba beismerése gyengeség-e? 
Gyengíti-e a pozíciónkat? Mik a céljaink a 
kapcsolatainkban? Elmérgesedett családi 
konfliktusokat hogyan lehet segíteni megoldani? 
Elvonulásaink. Befelé fordulásaink. Gyógyító 
magány. Kapcsolat újraépítésének módja.  
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