
      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium 
 
   
Pedagógus neve: László Olga 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll.6. 

Téma: Eszményképek, avagy ismerd meg önmagad 2.rész 

Dátum: 2021.02.08. 

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/lecke_01_005 

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/erenyek-nelkul-boldogul-a-vilag 

https://csoportdinamika.hu/5-gyakori-hiba-a-donteshozatalban/ 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-dlja-starsheklasnikov-i-

studentov-koledzha/page-3 

A foglalkozás célja: segíteni a diákoknak kívülről tekinteni a körülöttük lévő világra és 

önmagukra; tudatosítani és elemezni cselekedeteiket másokkal való kommunikáció során; 

lehetőséget biztosítani személyes portréjának összeállítására bizonyos minőségi jellemzőinek 

azonosítása érdekében. 

Igaz, érdemes elgondolkodni azon, hogy mit vettél 

a "galambtól” - jó simulékonyságot, vagy határozatlanság, 

a "strucctól" - érzelmi stabilitást vagy elszigeteltséget, 

a "sólyomtól” - határozottságot vagy agresszivitást? 

A "galamb" jellemzői 

Te egy szelíd, szeretetteljes és érzékeny ember vagy. A galamboknak szeretetre van 

szükségük, boldogságuk és biztonságuk ettől függ, és ennek érdekében még önfeláldozásra is 

készek. A galambok sok szempontból gyenge akaratúak. Készek bármit megtenni másokért - 

és leginkább azt, amire titokban vágynak, vagy szeretnének, ha azt megtenné más értük. Nem 

merik, vagy nem tudják egyenesen megmondani, mire lenne szükségük. Túl engedelmesek, 

mert gyávák. A galambok együtt élnek azzal az álommal, hogy találnak olyan embert, aki 

kitalálja vágyait és tökéletesen megérti őket. Ilyen embert nem igazán találnak, ezért gyakran 

csalódnak. Általában túl sok időt szánnak az élményekre. A galamb gyakran másodlagos 

szerepet játszik, hozzájárulva mások felemelkedéséhez. Félnek a kezdeményezéstől. Ez azért 

van, mert jobban érzik magukat a trón mögött, mint rajta. A galambok mások véleményétől 

függenek, és az imádat tárgyának szentelik magukat. Apró dolgokban szenvednek, gyakran 

babonásak. A könnyű, békés galambok nyugtatóan hatnak a temperamentumos és agresszív 

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/lecke_01_005
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/erenyek-nelkul-boldogul-a-vilag
https://csoportdinamika.hu/5-gyakori-hiba-a-donteshozatalban/
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/page-3
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/page-3
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emberekre. Saját haragjukat magukra irányítják, ezáltal gyakran veszélyeztetik egészségüket, 

elhagyják a pénztárcájukat, személyes dolgaikat, és a szalámi helyett elvágják az ujjukat. 

A „strucc” jellemzői 

A strucc hideg, számító, óvatos ember, és inkább távol tartja magát mindentől. Szüksége van 

nagy térre maga körül, nem tűr meg másokat a közvetlen közelében. Ha túl közel kerülnek 

hozzá, akkor eltolja az illetőt, vagy nemegyszer maga menekül előle. A struccnak elege van 

önmagából, és csak békét akar. A nem kívánt érintkezések vagy csalódások elkerülése 

érdekében nemcsak a fejét igyekszik elrejteni a homokban, hanem a szívét és a tehetségét is. 

A strucc kerüli a kapcsolatokat és különösen az ezekből fakadó kötelezettségeket. Inkább 

csendben és magányosan szenved. Ám szenvedése nem túl fájdalmas, mivel tudja, hogyan 

védekezzenek. Még akkor is, ha struccot elutasították, elég nyugodtan viseli, mivel nem vár 

túl sokat az élettől és az emberektől; ezért nem csalódik túlságosan. A strucc elidegenedése 

integritást és önállóságot biztosít számára, viszont személyiségének van egy másik oldala is - 

az elszigeteltség, amely elzárja a struccot minden jótól, ami van az emberekben és 

önmagában, sőt - az egész világtól. 

A "sólyom" jellemzői 

Ambiciózus, határozott és bátor ember, a Sólyomnak hatalomra van szüksége. Céljai elérése 

során rengeteg ellenfelet szerez. Másrészt sokat el is ér, mivel többet dolgozik, mint mások. 

Az ellenségeskedés, az agresszivitás és a rögeszmék nagyon nehéz társsá teszik őt az életben. 

Ugyanakkor arra készteti az embereket, hogy a legjobbat hozzák ki magukból az üzleti 

életben. Gyakrabban csodáljuk őt, mint szeretjük. A sólyom azonnali engedelmességet, 

önzetlen odaadást követelnek. A tökéletességre törekszik, ideális. Kompromisszumok nélküli, 

"mindent" vagy "semmit" követel. Rosszul reagál a kívülről érkező kritikákra, ez dühöt vált ki 

belőle, ami miatt akér mély depressziós állapotba is süllyedhet. A sólyom számára a világ egy 

harctérnek tűnik, amelyet ellenségek vesznek körül. De intelligenciával és mély belátás van 

felfegyverkezve, stratégának született és rengeteg energiával van feltöltve. Az egyetlen csata, 

amelyet elveszítenek, az önmagával vívott csata. 

Szóval, most már világos, hogy milyen "madarak" vagyunk. 

Nem kell túlságosan komolyan venni ezeket a madárjellemzőket, hisz az életben minden 

relatív. A teszt azonban feltárja karakterünk néhány aspektusát, és lehetővé teszi önmagunk 

bizonyos mértékű értékelését. Nem igaz? 
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A galamb, strucc és sólyom jellemzői mellett helyénvalónak tartom megismertetni veletek 

Nyikolaj Kozlov pszichológus tanácsait, amelyeket a „Hogyan kezeljük önmagunkat és 

embereket”, avagy Gyakorlati pszichológia minden napra” című könyvében idéz. 

Galambtippek 

A galambnak: 

• függetlenné kell válnia; 

• el kell kezdeni élni az életét; 

• meg kell tanulnia személyiséggé válni önmaga számára, és nem személynek lenni mások 

számára; 

• légy önmagad! 

Gyakorlatok a "galamb" számára 

 1. "Ne mosolyogj" gyakorlat 

Folyton  mosolyogsz, ami azt jelenti, hogy "igent" mondtál. 

Engedd meg magának, hogy ne mosolyogj, amikor nem akarsz egy nem kívánt helyzetbe 

kerülni. 

 2. "Nem" gyakorlat 

Tanulj meg határozottan nemet mondani. Próbáld meggyőzni magad arról, hogy: 

a) jogod van erre, 

b) az ilyen "nem" normálisan felfogható. 

3.  "A kezdeményezés megragadása" gyakorlat 

Tanuld meg megragadni a kezdeményezést a beszélgetésekben és az élet minden területén. 

4. "Nem szabványos akciók" gyakorlat 
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Engedd meg magadnak, hogy ne figyeljen másokra, és ne féljél attól, hogyan reagálnak rá, 

például 

• ugrálj egy lábon; 

• viselj különböző színű zoknit; 

• drámai módon változtasd meg a megszokott külsődet. 

5.. "A hang és vélemény szabadsága" gyakorlat 

• próbálj hangosan, magabiztosan beszélni; 

• Határozottan fejezd ki magát; 

• Ne feledd: a legjobb védekezés a támadás.  

6. "A negatív érzelmek szabadsága"  

Meg kell szabadulnia attól a félelemtől, hogy másokat felidegesítik az érzelmeid. Fejtsd ki 

őket gyakrabban, ne tartsd magában, öntsd ki! 

Tippek a struccnak 

Hidegséged nem természetes, hanem a kapcsolatoktól és tapasztalatoktól való félelem 

következménye. 

Az élet fájdalmas lehet, de ez nem ok arra, hogy egyáltalán ne éljünk. Fő feladata: 

• érdeklődés és figyelem felkeltése mások iránt; 

• megtanulni jobban megérteni és érezni az embereket; 

• nyisd meg magad a világ előtt, és a világ megnyílik előtted. 

Gyakorlatok a "strucc" számára 

1. "Arcok emlékezése" gyakorlat 

Ki kell alakítania azt a szokást, hogy emlékezz a körülötted lévő emberek arcára. 
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Jelöld ki az ember megjelenésének jellegzetes részletét, csukd be a szemed, próbálj 

vizuálisan, részletesen reprodukálni az egész képet. Ha nem működik, valamit „nem látsz” - 

nézd meg újra, hogy a memorizálás tökéletesebb legyen. 

 2. "Mások szemén vagyok" gyakorlat 

Különböző helyzetekben és más emberekkel próbáld meg magadat látni a beszélgetőtársad 

szemével. Milyen benyomást keltesz? Mit gondol rólad? 

 3. "Empátia" gyakorlat 

A személyes, megható témákról folytatott beszélgetés során próbálj őszintén, érdeklődéssel 

hallgatni a beszélgető társadat (nem csupán külsőleg!). 

 4. "Reinkarnáció" gyakorlat 

Próbáld meg magad egy másik ember helyében érezni. Képzeld el, hogy te vagy. „Szállj” be a 

testébe, reprodukáld a fittséget, járását, arckifejezéseit, mozdulatait. Próbálj meg 

gondolataival gondolkodni, érzéseivel érezni. 

Tippek a Sólyomnak 

Versenyzővé változtatja a potenciálisan hasonló gondolkodású embereket. Neked muszáj: 

• megtanulni toleránsabbá válni; 

• barátságosabbá válni; 

• győzd meg magad arról, hogy akaratlanul is ellenséggé változtatod a többieket. 

Gyakorlatok a "Sólyom" számára 

1. "Mosoly" gyakorlat 

Szoktasd magad arra, hogy meleg, barátságos mosoly legyen az arcodon.  

2. "Kezdeményezés átadása" gyakorlat 

Add meg a beszélgetőpartnernek a kezdeményezést a beszélgetésben gyakrabban. Próbálj 

megérinteni egy olyan témát, amely érdekes és kellemes számára. 
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3. Tanulj meg kevesebbet, halkabban beszélni. Kerüld a kategorikus kifejezéseket és 

hangsúlyokat. 

4. "Bókok és hála" gyakorlat 

Használd ki az alkalmat, hogy gyakrabban mondj el valami jót az illetőnek róla vagy 

cselekedeteiről. Fejezd ki ezt a hálát nemcsak szavakkal, hanem a szemeddel, mosolyoddal is. 

Engedd meg magadnak, hogy csodáld az embereket, de csak őszintén tedd! 

5. "Zivatar megszakítva" gyakorlat 

Nehéz visszafogni a negatív érzelmeket, mások számára pedig még nehezebb elviselni őket. 

Tanuld meg, hogy ne zsörtölődj, ne káromkodj. Próbálj meg megbocsátani mindenkinek egy 

egész héten át, ne kritizálj senkit, ne ítélj el senkit, és ne tégy szarkasztikus megjegyzéseket. 

Gyenge? 

6. "Bölcs"gyakorlat 

Tanuld meg a szemlélődő életszemléletet, a bölcsességet és tanulj meg veszíteni a játékban. 

Bármi is történne, a felháborodás vagy idegeskedés helyett olvass el néhány idézetet és bölcs 

mondást. 

 

A személyiségfejlődés szempontjából fontos, hogy az ember tisztában legyen a saját 

korlátaival, tévedéseivel, sőt a kudarcaival is.(J. D. Barker) 

 

Civilizációnk, felkészültségünk számos nagyon hasznos dologra megtanított bennünket. 

Egyre nem, arra, hogy mit kezdesz magaddal, ha tíz percre magadra maradsz. Magunk 

vagyunk magunknak a gond.(Várszegi Imre Asztrik) 

 

A koronavírus szélsőséges módon kisegíti belőlünk azt, ami eddig is jellemzett bennünket. A 

jót is, a rosszat is. Mi teszteljük a koronavírust, a koronavírus pedig tesztel bennünket.(Végel 

László) 

 

Nem a kiválasztott útjainkban van a lényeg, hanem abban, hogy a bensőnk késztessen 

kiválasztani az útjainkat.(O. Henry) 

 

Célszerű lenne először mindenkinek önmagát rendbe tenni, mielőtt irreális elvárásai lennének 

az élettől.(Yvonne Dederick) 

https://www.citatum.hu/szerzo/J._D._Barker
https://www.citatum.hu/szerzo/Varszegi_Imre_Asztrik
https://www.citatum.hu/szerzo/Vegel_Laszlo
https://www.citatum.hu/szerzo/Vegel_Laszlo
https://www.citatum.hu/szerzo/O._Henry
https://www.citatum.hu/szerzo/Yvonne_Dederick
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A világot nem tudod megváltoztatni, de magadat igen.(RuPaul) 

 

Hatalmas előnyre tesz szert az a felnőtt, akit gyerekkorában megtanították a szülei 

megfelelően kommunikálni. Megtanították beszélni az érzéseiről, nyíltan önérvényesíteni, 

építő módon vitatkozni másokkal, merni örülni, szomorúnak, haragosnak lenni, megélni az 

érzéseket és erről visszajelzést adni a másiknak. 

Király Eszter 

 

A tükörbe nézek. Tetszik az, aki onnan visszanéz rám. Egy jó ember néz rám. Okos, ironikus, 

bátor ... 

Szeretném, ha így és ilyennek látnád magad! 

Ehhez szerettem volna egy kis segítséget nyújtani ezzel a két foglalkozással. Remélem, 

sikerült! 

 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/RuPaul
https://www.citatum.hu/szerzo/Kiraly_Eszter

