
      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

 

Pedagógus neve: László Olga 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 6. 

Téma: Hidd el, hogy sokkal több erő és  tehetség van benned, mint gondolnád 

Dátum: 2020.03.30. 

 

A foglalkozás célja: pozitív gondolkodás, önbizalom fejlesztése, a szorongás, gátlásosság 

csökkentése. 

Nézd csak azokat a viharfelhőket! Ma sáros lesz miattuk az út, ám éltető eső nélkül nem 

nőne meg a termés. Nem gondolod, hogy a világon mindennek lehet haszna? 

 Joann Davis 

 

Gondolkozz el ezen a mondaton! Miről szól? Mire tanít? 

Vedd figyelembe az aktuális helyzet előnyeit, és akkor annak hátrányai kevésbé fognak 

aggasztani. Ahhoz, hogy boldog légy, képesnek kell lenned látni a jót az életben. 

Általában azt gondoljuk, hogy az önismeret és az önfejlesztés csak a hibák elemzését és a 

gyengeségeink elleni küzdelmet foglalja magában. Ugyanakkor van egy másik, nem kevésbé 

fontos szempontja az önfejlesztésnek. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnod felfedezni 

magadban nem csupán a hibákat, hanem a jó oldalaidat, a tehetségeidet, hogy önmagad társa, 

barátja és segítője légy. Mindenkinek megvan a maga erőssége, de néha nagyon nehéz 

megtalálni ezt önmagunkban. Különös módon, a legtöbb ember nem tudja, hogyan kell pozitív 

módon gondolkodni önmagáról. Gyakoroljuk. 

Gyakorlat: „Milyen erősségeid vannak?” 

Cél:  - a belső stabilitás és az önbizalom érzésének kialakítása; 

- a pozitív gondolkodás képességének fejlesztése. 

Írd le egy lapra az erősségeidet - azokat a dolgokat, amelyek foglalkoztatnak, amit szeretsz 

csinálni, ami érdekel, értéket jelent számodra, vagy lefoglal, és ez megadja a belső bizalom és 

önbizalom érzékelését különböző helyzetekben. Nem kell csak a pozitív jellegzetességekre 

gondolnod, próbálj arra gondolni, ami érdemi támponttá válhat az életed bármely időszakában. 

Ezeket megvitathatjuk együtt, de aki nem szeretné, hogy mások is tudomást szerezzenek az 

erősségeiről, privát üzenetben is beküldheti nekem (úgy ketten megbeszélhetjük)! 

Következtetés: Miután elvégezted az erősségeid „leltárát”, ideje elgondolkodnod azon, hogyan 

lehetne ezeket a legjobban felhasználni valami igazán értékes létrehozására. Tevékenységében 

az embert az egyéni értékek rendszere vezérli, vagyis az, amiben hisz, amit értékesnek és 

jelentősnek tart. Szeretném megosztani veletek Oravecz Nóra gondolatait ennek kapcsán: 
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Addig, amíg többet akarsz és nem elégszel meg annyival, amid van, addig változhat az életed... 

és tudod mit? Változni is fog. Csak jobb lehet. Csak hidd el, hogy megérdemled. Hidd el, hogy 

neked is lehet jobb, mert miért ne, csináld, és ne kérdezősködj. Húzzál előre, oda, ahova érzed, 

hogy menned kell. Ne foglalkozz semmivel, csak élvezd az utat. Talán ez a legnehezebb. 

Mosolyogni akkor is, amikor legszívesebben feladnád az egészet. Mosolyogni, miközben 

hullnak a könnyeid. Elfogadni, hogy az élet edz, és nem ellenkezni. De menni kell. Nem feladni, 

mosolyogni, harcolni, leginkább magaddal, és hinni. Hinni mindig, mert semmi sem történik 

véletlenül. Minden téged szolgál, ha hiszed, ha nem. És tudod mit? Csak ez számít. 

 

…És egy kis inspiráló gondolat:  

Hidd el, hogy képes vagy rá, és félig már véghez is vitted!  

Theodore Roosevelt 

 

Saját erősségeink meghatározásában, konstruktív felhasználásuk lehetőségeinek 

felismerésében, értékrendünk megvalósításában nagyon nagy segítséget nyújthat más 

emberekkel történő együttműködés, a gondolataink és érzéseink megosztása velük. Ennek 

fejlesztése érdekében végezzük el a következő gyakorlatot: „Felfedezés” 

Cél: a bók kifejezésének és elfogadásának, a kommunikációs partner pozitív észlelés 

képességének fejlesztése, az önértékelés fokozása, a más emberekben lévő pozitív tulajdonságok 

felismerésének fejlesztése. 

Írjatok egymásnak személyre szabott kedves szavakat, megjegyezve azokat a tulajdonságokat, 

amelyek kellemesnek vélsz a másikban, vagy jó kívánságokat. Küldj egy bókot a csoporttársad 

belső világával kapcsolatban (Például: „Te megbízható ember vagy.”). Feltétlenül JÓT. 

MINDENKI IRJON MINDEN CSOPORTTÁRSÁNAK! 

Miután megkaptad az üzenetet, oszd meg velünk a benyomásodat: - Milyen szavak leptek meg? 

- Minek örültél? 

Írd meg, hogyan érezted magad, mi tetszett? Mit hagynál ki? 

 

 

 

 

 

 

 

 


