
      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

 

 

Pedagógus neve: László Olga 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 6. 

Téma: Nagytakarítás 

Dátum: 2020.03.23. 

A foglalkozás célja: segítségnyújtás az önmeghatározásban, a célok kitűzésére és a társadalmi 
kompetencia fejlesztésére való képesség kialakításában.  A pozitív és a negatív élmények "leltározása". 

Itt a tavasz, a megújulás, az általános megtisztulás ideje. Otthonainkban - mind a lakásban, úgy a 
kertben, az udvaron - ilyenkor kezdünk rendet rakni. A tavaszi nagytakarítást most nem az 
otthonunkban, hanem a lelkünkben fogjuk elvégezni. Mert erre is szükségünk van. 

Mit jelent az, hogy nagytakarítás? Ez azt jelenti, hogy mindent át kell szednünk, át kell néznünk.  Meg 
kell határoznunk mindennek az értékét: valamit meg kell javítani, valamit ki kell dobni, és olyanra is sor 
kerülhet, hogy valamit a tetőtérbe, vagy a padlásra teszünk el - sajnáljuk még kidobni, viszont a házban 
nincs rá szükség. Általában egy nagytakarítás után a ház tisztább, fényesebb lesz, boldogabbnak 
érezzük magunkat benne… Ugyanez történik a lelkünkben is, különösen most, hogy több időt töltünk 
magányosan. 

Képzeljünk el magunk előtt 3 dobozt. 

„Kuka” - ebbe a dobozba tedd azt, amire már nincs szükséged, és készen állsz arra, hogy megszabadulj 
tőle. 

„Fontos” - ebbe a dobozba belepakolhatod azt, amire most szükséged van, azokat a dolgokat, 
emlékeket, tapasztalatokat, erőforrásokat, amelyeket most, vagy a közeljövőben használnod kell. 

A „Padlás” - az, amire most nem igazán van szükséged, de valahogy még nem akarsz megszabadulni 
tőle örökre, nem akarod kidobni, mert a jövőben még használni fogod. 

Gondolj az eseményekre, érzésekre, tárgyakra, emberekre, helyekre, amelyek kellemetlenül 
érintettek. amelyekre rossz visszaemlékezni, amelyek feleslegesek, esetleg amit szégyellsz, ami sértő, 
vagy ami fájdalmasan érint. Írd fel egy papírdarabra. Címkézd fel: "Szemét". 

Most gondolj a legdrágább és legfontosabb pillanatokra, eseményekre, emberekre, tárgyakra, 
helyekre, új ismeretekre. Minden olyanra, amire most annyira szükséged van, hogy erősebbé, 
boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá tegyen téged. Írd fel egy papírdarabra. Címkézd fel: „Fontos”. 

Most pedig gondolkodj el azon, ami nem nagyon szükséges az életedben, de sajnálod kidobni az 
emlékeidből. A belátható jövőben ezt nem igazán tudod használni, nem nagyon releváns.  Írd fel ezeket 
is egy papírdarabra. Címkézd fel: „Padlás”. 

Tedd be a felcímkézett papírdarabokat a megfelelő dobozba!  
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Milyen benyomást keltett benned a „leltározás”?  Oszd meg velünk! Mit dobtál ki, és mire 
van szükséged? Hogyan segítenek ezek a dolgok, emberek, események a döntéseid 
meghozatalában, a céljaid további megvalósításában? Milyen dolgokat raktároztál el? Mit 
dobtál ki? Miért? 
 

2. Az „én” univerzumom 

A feladat célja: segítségnyújtás az értékrend megértésében. 

Utasítás: rajzolj a lap közepére egy kis kört, jelöld meg: „ÉN”. Körülötte rajzolj meg 9 kört, mintha a 
nap körüli pályákat rajzolnád. Minden pálya - az életed bizonyos tere, szférája: családi kapcsolatok 
(szülők, testvérek stb.); tanulás, továbbtanulás, szakma, fontos hobbi; pénzügyi helyzet; karrier; 
barátok; szabadidő, szórakozás; utazás, a világ megismerése, önfejlesztés, stb 

.  

Nevezd el az egyes pályákat, és magad határozd meg a pályák sorrendjét: a legközelebb a központi 
„ÉN” körhöz azt a pályát helyezd el, amely most a legfontosabb számodra, utána legyen a második 
legfontosabb, a legtávolabbi pályán kerüljenek elhelyezésre a jelenleg legkevésbé fontos dolgok ( ha 
úgy gondolod, hozzáadhatsz új pályát). Különböző színeket használhatsz minden pályához. 

Ezután mindegyik pályára rajzolj „bolygókat” - embereket, akik közel állnak hozzád, vagy akik tényleg 
segítenek neked ezen a területen. Lehet, hogy korábban nem tartottál jelentősnek valakit, de kiderült, 
hogy ezen a területen nem boldogulsz nélküle. Lehet, hogy nem élnek, vagy távol vannak tőled - nem 
számít. A lényeg az, hogy úgy érezd, hogy láthatatlanul segítenek. Mindegyik egy adott pályán keringő 
bolygó. 
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Ugyanaz a személy bolygóként szerepelhet különböző pályákon, ha minden területen sokat jelent. 
Minden ember - bolygónak válassz egy sajátos színt, és függetlenül attól, hogy melyik pályán található, 
a színe alapján fel fogod ismerni (válassz a megjelölésére egy olyan színt, amely véleményed szerint a 
legjobban illik ehhez az ember - bolygóhoz). 

Megbeszélés: Mit értettél meg e gyakorlat elvégzésekor? Milyen következtetéseket vontál le? 

Következtetés: mindannyian sok értékes és sok szükségtelen dolgot hordozunk lelkünkben. Nagyon 
fontos, hogy néha gondolkodjunk el, rakjunk rendet magunkban, dobjuk ki azt, amire nincs szükségünk, 
ami akadályoz a továbblépésben, érezzük a fontosat, tanuljuk meg értékelni azt. Csak jól végig kell 
gondolni mindent, hogy helyesen meg tudjuk különböztetni a fontosat és a szükségtelent egymástól. 

Egy távol-keleti történetrészlettel szeretnék ma elbúcsúzni tőletek:  

A keleti bölcs tanítványai megkérdezték, miért hajlott ő meg a tolvajnak, akit kivégzésre vezettek? A 

bölcs azt válaszolta: „Nem a tolvaj előtt hajoltam meg, hanem ennek a személynek a céltudatossága 

előtt. Célja volt, és az életével fizetett érte. Képzeljétek el, mit ért volna el, ha helyénvaló célja lett 

volna.” 

Kívánom, hogy mindig megfelelő, helyes célokat tűzzetek ki magatok elé! 
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