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Pedagógus neve: Rezsu Krisztián 
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Csoport: Koll. 2 

Téma: Társas kapcsolatok 
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Nézzétek meg a következő kisfilmet az alábbi elérhetőségen: 

https://vimeo.com/88160637 

 

A kisfilm megtekintése után válaszoljátok meg a következő kérdéseket. 

- Szerintetek miről szól a látott videó részlet? 

- Milyen érzelmeket váltott ki belőletek? 

- Milyen kötelék lehet a videón látott emberek között? 

Akik szerint a barátságról szól a videó részlet, azok jól gondolkodtak.  

 

Milyen egy jó barát?  

 

Olvassátok el a következő cikket Az igaz barát 8 jellemzőjéről az alábbi elérhetőségen! 

 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/428/barat-8-jellemzoje  

 

Számotokra mi fontos egy baráti kapcsolatban? Gyűjtsétek össze ezeket a jellemzőket! 

 

Hogy megtudjátok, hogy ti milyen barátok vagytok töltsétek ki a következő tesztet és a kapott 

eredményt küldjétek el nekem! 

 A válaszok alapján visszaigazolást küldök, amit megbeszélünk! 
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Barátság teszt 

Milyen barát vagy? 

1. Amikor örömet akarok okozni egy barátomnak 

a) sütök egy adag sütit, és áthívom beszélgetni (5 pont) 

b) elhívom kávézni (3 pont) 

c) küldök egy mailt, és megkérdezem, hogy van (0 pont) 

 

2. Szívesen beszélgetek a barátaimmal 
a)  munkáról és pénzről (0 pont) 

b) pletykákról és divatról (3 pont) 

c) bármiről, beleértve a mélyebb témákat is (5 pont) 

 

3. Ha egy jó barátom külföldre költözik, az azt jelenti, hogy 
a) elveszítem az egyik legfőbb bizalmasomat (5 pont) 

b) cserbenhagy engem (3 pont) 

c) mostantól mással kell buliznom szombatonként (0 pont) 

 

4.  Amikor összeveszünk egy közeli barátommal 
a) az biztos, hogy nem én kezdeményezem majd a békülést (3 pont) 

b) megkérem, magyarázza el, mit miért tett (5 pont) 

c) megszakítom vele a kapcsolatot (0 pont) 

 

5.  Ha egy barátom sírva hív fel vasárnap délután 

a) minden mást félreteszek, és futok hozzá (5 pont) 

b) megpróbálom megnyugtatni, és betervezem, hogy másnap találkozom vele (3 pont) 

c) megkérem, hogy legközelebb ne zavarjon hétvégén (0 pont) 

 

6.  Hónapok óta nem jelentkezik egy barátom. Ez azt jelenti, hogy 

a) annyira elfoglalt, hogy mailezni sincs ideje (5 pont) 

b) másokkal haverkodik, engem pedig lepattintott miattuk (0 pont) 

c) féltékennyé akar tenni (3 pont) 

 

7.  Ha hanyagol a legjobb barátnőm egy másik csaj miatt, 

a) féltékenységet és dühöt érzek (3 pont) 

b) nem nagyon érint meg a dolog, majd keresek másik barátnőt (0 pont) 

c) óvatosan megpróbálom felhívni a figyelmét arra, hogy bánt a helyzet (5 pont) 

 

8.  Közös bennem és a barátaimban? 

a) alig néhány dolog (0 pont) 

b) a humorunk és a nyitottságunk (3 pont) 

c) szinte minden: érdeklődési kör, világnézet, személyiség (5 pont) 

 

9.  Szívesen barátkoznék valakivel, aki 
a) mindig segít, ha szükségem van rá (0 pont) 

b) akiről biztosan tudhatom, hogy sosem hagy el (3 pont) 

c) megbízható és őszinte (5 pont) 
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10.  A legnagyobb hiba, amit egy barát elkövethet 
a)  a hazugság (5 pont) 

b) ha lemondja a közös programot, amit hetek óta szervezünk (0 pont) 

c) ha mással gyakrabban szervez programot, mint velem (3 pont) 

 

Végül küldjetek egy bátorító messenger üzenetet a barátaitoknak! 

 

Jó munkát! Vigyázzatok magatokra! 


