
      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium 
 
   
Pedagógus neve: TAKÁCS GERGELY 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll.8. 

Téma: Tinédzserek barátsága 

Dátum: 2020.01.18. 

Forrás: Receptek az erkölcstan és az etika tanításához. Budapest, 2013. 

https://kozepsuli.hu/kviz-igazi-vagy-kamu-barat/ 

https://tudomanyplaza.hu/tinedzserek-baratsaga/ 

https://osztalyfonok.hu/1160/ 

Üdvözlök Mindenkit! 

Remélem, jól vagytok! Ma a barátságról fogunk egy kicsit beszélgetni. Belegondoltatok már 

abba, hogy mit is jelent a barátság? Ha meg kellene fogalmazni, számotokra mit jelent a 

barátság, mit írnátok? Ha nem megy a fogalmazás, mi lenne az az egy szó, amivel 

jellemeznéd a barátságot? Ez a I. számú feladat! 

 

Nos, számos híres ember megfogalmazta már ezt, a teljesség igénye nélkül Oscar Wilde, 

Luther Márton, William Blake, Immanuel Kant, Nietzsche, Seneca, Müller Péter. Közülük 

utóbbi kettő talán az, akiknek a megfogalmazása a leginkább megragadott: 

“ Barát az, aki megért – s akit mélységesen megértesz. Nem tudtok egymásnak hazudni. Túl 

közel van. Mintha magaddal beszélnél.” Müller Péter. 

„Mi lehet kellemesebb, mint egy olyan barát, akivel úgy mersz társalogni, mint önmagaddal? 

Seneca. 

 ......................................................................................................................................................  

II. 

1. Folytasd a történeteket! Mit tennél, ha az alábbi szituációk szereplője lennél? 

A büfében előtted vásárol a legjobb barátod, de nincs nála elegendő pénz, hogy 

kifizethesse a tízóraiját. Nálad is épp annyi pénz van, ami az áltlad kinézett tízórai 

megvásárlásához elegendő. 

Mit teszel? 

- Olcsóbb tízórait választasz és kölcsönadsz annyi pénzt a barátodnak, amennyi 

elegendő a vásárláshoz. 

- Megveszed az általad kiválasztott tízórait, s megfelezed a barátoddal. 

- Más megoldást keresel… 

2. Tudomásodra jut, hogy a barátodnak súlyos beteg egy közeli hozzátartozója, de ezt a 

fájdalmát nem osztotta meg veled. Mit teszel? 

- Megsértődsz és úgy gondolod, nem is igaz barát, ha ilyen információt eltitkol előled. 

- A kapcsolatotok folytatódik tovább, úgy, mint eddig, türelmesen megvárod, amíg 
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önszántából mondja el neked a problémáját 

- Mást megoldást keresel… 

3. A legjobb barátod a „szerelmét” félreérthető helyzetben láttad az utcán más 

társaságában. 

Mit teszel? 

- Elmondod a barátodnak, hogy mit láttál? 

- Nem hozod tudomására az esetet, inkább mástól tudja meg, míg tőled. 

- Más megoldást keresel… 

 ......................................................................................................................................................  

III. 

Töltsétek ki az alábbi barátságról szóló tesztet, és küldjétek el a kiértékelés eredményét. (Ki is 

lehet másolni, nem kell leírni, ha úgy könnyebb!) 

https://kozepsuli.hu/kviz-igazi-vagy-kamu-barat/ 

 ......................................................................................................................................................  

IV. 

Olvassátok el az alábbi szöveget! Ez alapján döntsétek el, igazak vagy hamisak az alábbi 

állítások! 

https://tudomanyplaza.hu/tinedzserek-baratsaga/ 

1. A mentális egészségi állapot hatásai szükségszerűen csökkentik az esélyét egy értékes 

barátság létrehozásának és fenntartásának. 

2. Az egymáshoz hasonló fiatalok nagyobb valószínűséggel maradnak barátok egyik 

évről a másikra, mint azok, akiknél eltérő mentális állapotot állapítottak meg. 

3. „A hasonló viselkedésre utaló magatartás rendkívül fontos egy barátság 

megóvásánál – mondta Laursen. A megosztott érzések és a közösen átélt 

tapasztalatok azok, amelyek összetartanak egy kapcsolatot.” 

4. A lányokban nagyobb a versenyszellem, mint a fiúkban, és ez azt eredményezi, hogy 

sok lány szeret sportolni, versenyezni. Ellenben a fiúk inkább hajlamosak a behódoló 

magatartásukat arra felhasználni, hogy támogassák egymást, empatikusak legyenek. 

5. A kutatók szerint a hangsúly, amiért egy barátság felbomlik azon van, hogy más a két 

fél karaktere, más a viselkedése, és ezért nem olyan stabil a kapcsolat köztük. 

 ......................................................................................................................................................  
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V. 

1. Gyűjtsétek össze a legjobb barát tulajdonságait! Pl.: „A legjobb barátom az, aki…” 

(Legalább 5 tulajdonságát) 

2. Írjatok történetet, élménybeszámolót egy olyan esetről, amikor megbocsátottátok 

barátotoknak, amit tett. Nem kell túl hosszúnak lennie. 

 ......................................................................................................................................................  

Visszaküldést a szokásos módok egyikén kérném! (Lementett, kitöltött, csatolt Word 

dokumentum előnyben) 

Jó munkát, jó egészséget kívánok! 

VIGYÁZZON MAGÁRA MINDENKI! 

Takács tanár úr 


