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Dátum: 2020. 04. 06. 

 

Kedves Kollégisták! 

A mai foglalkozás a jó cselekedetekről szól, hogy tegyünk mi is valami jót másokért!  

 

„Tegyünk szívességet, bármily csekély dologgal lepjük meg a másikat, óriási jelentősége lesz 

önmagunkra tekintve!” 

 (Prof. Dr. Bagdy Emőke) 

Mielőtt a mai feladatot elkészítitek, hallgassátok meg a link alatt található dalt1!   

https://www.youtube.com/watch?v=fEjNcQAn1-k  

„A jótettek bizonyítottan pozitív hatással vannak az életünkre: 

 empatikusabbak, elfogadóbbak leszünk másokkal és magunkkal szemben is 

 szerencsésebbnek érezzük magunkat és gyakrabban érzünk hálát 

 elterelődik a figyelmünk a saját gondjainkról 

 erősebbnek, magabiztosabbnak érezzük magunkat 

 jobb lesz a közérzetünk 

 nő az optimizmusunk 

 hasznosabbnak érezzük magunkat 

 fejlődik a kapcsolatteremtő képességünk 

 értékes barátságokra tehetünk szert 

                                                           
1  Gerendás Péter: Csak együtt  

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=fEjNcQAn1-k 

https://www.youtube.com/watch?v=fEjNcQAn1-k
https://www.youtube.com/watch?v=fEjNcQAn1-k
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Amikor jótettekről van szó, akkor nem kell világmegváltó dolgokra gondolni, hiszen még a 

jelentéktelennek tűnő gesztusok is sokat számíthatnak. (…) Ehhez elég, ha nyitottak vagyunk 

másokra és a szívünkben barátsággal, szeretettel járunk-kelünk a világban. Ha így teszünk, 

akkor biztos, hogy észrevesszük azokat a helyzeteket, amikor elkél a segítségünk. Ha látjuk, 

hogy valaki elesett, segítsük fel, ha észrevesszük, hogy valaki elhagyott valamit, akkor szóljunk 

neki. Ezek igazán nem nagy dolgok a számunkra, a másik embernek viszont nagy jelentőséggel 

bírnak. Még jobb, ha a spontán előforduló szituációk kihasználása mellett a jótetteket 

rendszeresítjük a napi rutinunkban és idővel szokásunkká tesszük őket.”2 

 

1. feladat : Tervezd meg a jócselekedeteidet! A táblázat3 segítségével készíts egy listát! 

 

Elhatároztam, hogy a héten … Elhatároztam, hogy ebben a 

hónapban … 

Elhatároztam, hogy … 

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
2 A jó cselekedetek pozitív hatása az életünkre Írta: Salamon Kitti  

Forrás: https://szupervumen.hu/post/2018/03/25/a-jo-cselekedetek-pozitiv-hatasa-az-eletunkre/ 
3 Forrás: Bagdi Bella – Dezső Anita: Boldogságóra A pozitív pszichológia lehetőségei a fiatalok 

személyiségfejlesztésében Kézikönyv és munkafüzet pedagógusoknak és diákoknak 

https://szupervumen.hu/post/2018/03/25/a-jo-cselekedetek-pozitiv-hatasa-az-eletunkre/
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A mostani helyzet új kihívások elé állította társadalmunkat. Azok számára, akik jelenleg 

értünk dolgoznak, ebben a nehéz helyzetben, bíztatást jelent most egy-egy jó szó, egy 

bátorító, kedves üzenet is. Ehhez kapcsolódik második feladatunk. 

2. feladat: Készítsetek egy bátorító üzenetet, például: „Kitartás!” „Veletek vagyunk! 

Írjátok fel egy lapra és magatok elé tartva készítsetek egy fényképet vagy egy 1 

perces videót! Az elkészült műveket küldjétek el a megszokott módon! 

A feladatok elkészítéséhez jó munkát kívánok!  

 

 


