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03.

Reális önismeret
Önismeret

Az én képem az
énképem?
Óravázlat
Bevezetés: arcok — játék
Az „énkép”
Hogyan látom magam?
— játék

A lecke célja
A lecke végére a csoport tagjai megismerjék az énkép fogalmát, megértsék, milyen hatások formálják, alakítják
az önmagunkról kialakított képünket, és azonosítsák az
egészséges énkép alapját.

A sas és A rút kiskacsa
— játék
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1. Bevezetés: arcok — játék
A lecke elkezdése:
kezdje a téma
feldolgozását
ezeknek a kérdéseknek a megbeszélésével.

10

Ma megvizsgáljuk, hogy hogyan látjuk önmagunkat, és mások hogyan
látnak minket.
•

Mit jelent az énkép? [Önmagunkról alkotott kép, benyomás, ahogy
magunkat látjuk.]

•

Milyen hatások alakítják az énképünket? [Nevelés, környezet, visszajelzések másoktól, kultúra, stb.]

Arcok
Osszuk két csoportra az osztályt úgy, hogy az egyik fele ne lássa azt,
amit a másik felének mutatunk.
A lecke végén
megtalálja ennek
a három rajznak
a fénymásolható, nagyméretű
változatát. Az
első egy fiatal nő
képe, a második egy öreg nő
képe, a harmadik
pedig mindkettőt ábrázolja.
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Az egyik csoportnak mutassuk meg a fiatal hölgy képét, a másiknak pedig az idősebb hölgy képét. Adjunk 30 másodpercet arra, hogy
jól megfigyeljék a képet. Majd mutassuk meg a harmadik képet mindenkinek. Kérdezzük meg tőlük, hogy mit látnak. Sokan csak azt fogják
látni, amit először mutattunk nekik. Engedjük, hogy megmagyarázzák
egymásnak, hogy hol látják a „másik képet”. Miután mindenki mindkét
képet felismeri a harmadik képben, tegyük fel a leírt kérdéseket:
•

Amikor a harmadik képet nézted, mit láttál először?

•

Szerinted miért ezt láttad először?

•

Szerinted miért volt olyan nehéz észrevenni a másik arcot a képben?

•

Vedd elő a személyi vagy a diákigazolványodat! Hogy érzed magad, amikor ismerősöknek ezt a képet mutatod meg? Tényleg
úgy nézel ki, mint azon a képen? Mit gondolnál valakiről, ha csak
egy ilyen képet látnál róla?

•

Mire alapozzuk a saját magunkról alkotott képünket? Milyen „képek” határozzák meg azt, hogy hogyan látjuk önmagunkat és a
körülöttünk lévő világot?

•

Mi jut eszedbe, amikor magadról gondolkozol?

2. Az „énkép”
Segítsünk a
válaszadásban.

Kérjük meg a
diákokat, hogy
a diákvázlatra
jegyezzék fel az
énkép három
téves mércéjét.
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•

Szerintetek mi alapján ítéljük meg azt, hogy kik is vagyunk?

A következő három jellegzetesség alapján tévesen ítélhetjük meg önmagunkat:

1. Külső megjelenés – „Hogyan nézek ki?”.
•

Pusztán az igazolványképem alapján mit gondolnátok rólam?
Barátkoznátok velem, ha nem ismernétek?

•

A külső megjelenésben mi az, ami elfogadható? Mi az, ami nem?

•

Miért olyan fontos az önmagunkról alkotott képünkben az, hogy
hogyan nézünk ki?

2. Teljesítmény – „Mire vagyok képes?”.
•

Milyen teljesítmény fontos a számotokra? [Pl.: jó sportoló, sok
pénz, sok barát/barátnő, jó tanuló, jó táncos, stb.]

•

Van valami rossz abban, hogy a teljesítményünkre alapozzuk az
önértékelésünket? Ha igen, mi?

3. Pozíció – „Mennyire vagyok fontos?”.
•

Mi tesz valakit fontossá? Miért jó fontos személynek lenni?

•

Vezetőnek vagy követőnek jobb lenni?

•

Egy született vezető jobb ember, mint az, aki nem? Miért vagy
miért nem?

•

Miért van az, hogy néhány ember mindig eléri azt, amit akar, a
többiek pedig nem?

•

Miért jó az, ha minden úgy történik, ahogy te akarod? Van-e valami rossz ebben?

Az egészséges énkép alapja

Kérjük meg a
diákokat, hogy
a tanulói munkalapon ők is
jegyezzék fel a
széklábakba a
következőket,
miközben magyarázunk.

Három alapvető emberi szükséglet van – ezek közül kettő az énünkhöz,
egy a cselekedeteinkhez kapcsolódik. Ezek olyanok, mint a háromlábú
szék lábai. Ha nincs meg mind a három, nem lehet ráülni. Más szóval
nem vagyunk a helyünkön, és nem tudjuk elengedni, jól érezni magunkat.
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1. láb: A „tartozom valahová” érzése.
•

Tudjuk, hogy szeretnek, elfogadnak, és biztonságban érezzük
magunkat.

2. láb: Az „értékes vagyok” érzése.
•

Tudjuk, hogy értékesek és fontosak vagyunk mások számára.

3. láb: A „képes vagyok” érzése.
•

Tudjuk, hogy képesek vagyunk megfelelni az előttünk álló feladatoknak, el tudjuk végezni azokat. A „képes vagyok” érzés annak a tudata, hogy képesek vagyunk az élet kihívásainak megfelelni.

Legtöbben nem olyan családban nőttünk fel, ahol mind a három
„lábat” tapasztalhattuk volna. Lehet, hogy nem érezzük, hogy szeretnek
és elfogadnak bennünket, nem érezzük fontosnak magunkat, és akármit próbálunk is megvalósítani, az mindig kudarcba fullad. Mit tegyünk
ekkor? Hogyan lehet ezen változtatni?

Milyen tulajdonságokkal rendelkezünk?
Soroljunk fel minél több belső tulajdonságot. Kérjük meg a diákokat,
hogy csak pozitív tulajdonságokat mondjanak. Írjuk fel a táblára őket,
miközben a diákok felsorolják – ha szükséges, segítsünk:
hűséges
megbízható
jó hallgató
őszinte
nagylelkű
rugalmas
felelősséget vállaló
kedves
jókedvű
magabiztos
határozott
problémamegoldó

bátor
kitartó
hatékony
céltudatos
lelkes
energikus
spontán
optimista
jól bánik a szavakkal
barátságos
kezdeményező
figyelmes
alkalmazkodó

türelmes
kiegyensúlyozott
gondoskodó
toleráns
béketeremtő
következetes
alapos
érzékeny
kiszámítható
lelkiismeretes
éles eszű
tudatos

3. Hogyan látom magam? — Játék
Előkészületek:

Minden tanulónak adjunk egy-egy keményebb lapot. Kérjük meg őket,
hogy a lap közepére írjanak le magukról egy kijelentést:
„______________vagyok.”
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5

Majd mindenkinek adjunk jó pár kisméretű ’post-it’ cetlit. Kérjük
meg, hogy menjenek körbe, és a kapott ’post-it’ cetlire írjanak az osztálytársaikra jellemző tulajdonságot (pl. kedves, türelmes, stb.), majd
ragasszák az illető hátára. Figyeljünk oda, hogy minden tanuló kapjon
cetliket, és hogy kizárólag jó tulajdonságokat tartalmazzanak.
Pár perc után üljenek vissza a helyükre, padtársaik segítségével vegyék le hátukról a cetliket, ragasszák körbe a lapjukat.
Ez a feladat abban segít, hogy meglássuk a pozitív tulajdonságokat
önmagunkban. Bátorítsuk diákjainkat, hogy ismerjék fel ők is a jó tulajdonságaikat.

4. A sas és A rút kiskacsa — történet
Előkészületek:
olvassuk el „A
rút kiskacsa”
és “A sas” című
meséket.
A diákok alkossanak négy-öt fős
csoportokat, és
beszéljék meg a
mesékhez tartozó
kérdéseket. Ha
marad idő, az
osztály közösen
beszélje meg
a válaszokat.
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A sas
Történt egyszer, réges-régen, hogy egy sas tojása valahogy egy kotlós
tojásai közé keveredett. Ott is maradt a többi tojás között, mintha mi
sem történt volna, míg végül eljött a nap, amikor a fiókák elkezdtek kikelni. A kicsinyek egymás után törték fel a tojásokat és bújtak ki a napvilágra, kíváncsian ismerkedve környezetükkel. A sasfióka is kikelt, és bár
nagyobb is és csúnyább is volt, mint a többiek, a kotlós vele is ugyanúgy
bánt, mint a többi kiscsibével. A kiscsirkék nőttek, megtanulták, hogyan
kell kapirgálni és ehető falatokat, gilisztákat, magvakat keresni.
Azután egy napon, amikor már mindnyájan felnőttek, és éppen kint
kapirgáltak a mezőn ennivalót keresve, különös kiáltást hallottak. Felnéztek az égre, és olyan csodálatos dolgot láttak, amilyet addig még
soha. Egy sas könnyedén és fenségesen szárnyalt a magasban. „Bárcsak
mi is olyanok lehetnénk!” – gondolták magukban. Hangosan viszont azt
mondták egymásnak: „Erre mi sohasem leszünk képesek, hiszen mi csak
egyszerű csirkék vagyunk.” Így a sasfióka, aki már szintén felnőtt, és kifejlett sas lett belőle, visszatért a kapirgáláshoz, gilisztákat és magvakat
keresve a mezőn, mert nem ismerte fel, hogy ott lenne a helye fenn, s a
magasban szárnyalhatna.
•

Hogyan szólna ez a történet, ha nem madarakról, hanem emberekről lenne benne szó?

•

Találkoztatok-e már olyan valakivel, aki „sas” létére „csirke” módjára él? Milyen volt az a helyzet?

•

A többi csirke vajon miért nem mondta meg a sasnak, hogy ő más,
és sokkal inkább sasnak néz ki?

•

Mit tegyünk, ha látunk valakit „csirke” módjára élni, aki valójában
nem az?
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A rút kiskacsa
Derék asszony kacsa mama, ötig is tud számolni. Emlékezett arra, hogy
öt tojást tett a fészekbe. Számolta innen, számolta onnan, de sehogyan
sem egyezett:
– Egy, kettő, három, négy, öt … hat.
A fészekben hat tojás volt. Legnagyobb meglepetésére az egyik nagyobb volt az összes többinél. De kacsa mama jó anya volt, így mindet
kiköltötte. Egy szép napon a kiskacsák kibújtak a tojásokból. Szép sárgák voltak valamennyien. Vagyis majdnem valamennyien. Az egyik más
volt, mint a többi, nagy és szürke. Kacsa mama ugyanúgy szerette őt is,
mint a többi csemetéjét. Nem úgy ám a kiskacsák! Ők nem voltak olyan
jóságosak, mint kacsa mama; amikor csak tudták, kinevették.
Teltek a napok, s ez a kiskacsa egyre szomorúbb és magányosabb
lett. A testvérei nem akartak vele játszani, hiába szidta őket a mamájuk.
Ha közel ment hozzájuk, rögtön a sárba taszították, hogy szegény tetőtől talpig sáros lett. Egyszer a rút kiskacsa gyönyörű madarakat pillantott meg a tavon:
– Hogy hívják ezeket a szép madarakat? – kérdezte csodálattal.
– Ezek hattyúk, tavunk legszebb madarai – válaszolta egy éppen arra
úszó hal.
Eljött a tél. Mindent hó takart. Kint fagyott, s a mi kiskacsánk napokon át a fészkében kuporgott. Semmi másra nem gondolt, csak arra,
hogy mennyire csúf.
– Hogyan lehetnék szebb? – sóhajtott fel.
– Ez csak tőled függ – válaszolta a fa odvából az öreg bagoly – ha szép
lesz a belsőd, a külsőd is széppé válik – tanácsolta neki.
– Megpróbálom. Igyekezni fogok, hogy jó és kedves legyek mindenkihez –
ígérte meg szilárd elhatározással a rút kiskacsa.
Ahogy mondta, úgy is tett. Eljött a tavasz. A kiskacsa örömmel bújt ki
a fészekből, és vidáman csapkodott szárnyaival. Elindult a tó felé, hogy
úszik egyet. Meglepődve vette észre, hogy a hattyúk feléje úsznak. Még
a csőrét is eltátotta, amikor megszólították:
– Hogy hívnak? – kérdezte egy gyönyörű hófehér hattyú.
– Én vagyok a rút kiskacsa – válaszolt a kiskacsa.
– A rút kiskacsa? Tréfálsz, ugye? Nézz a víz tükrébe, és megérted, miért
nem hiszünk neked – mondta kedvesen egy másik hattyú.
A kiskacsa odament a tóhoz. Belenézett a vízbe, s a látvány elkápráztatta. Egy csodálatos hattyút pillantott meg, hosszú nyakkal és hófehér tollakkal. Tulajdonképpen sohasem volt kiskacsa, hanem mindig
hattyú volt. És tudjátok, a kis hattyúk csúnyák.
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Saját történetéből vonta le a tanulságot a további életéhez: Ha jó a
szíved, mindenki gyönyörködni fog szépségedben.
•

Tényleg rút volt az a kiskacsa? Mi alapján döntötte el magáról, hogy
értékes-e? Valóban olyan volt, amilyennek látta magát? Miért, illetve
miért nem?

•

Mi volt a többi kacsa véleménye a rút kiskacsáról? Szerintetek miért
mondták ezt róla?

•

Előfordult-e már, hogy a külső megjelenése alapján ítéltél meg valakit? Téged ítéltek már meg a külsőd, a beszéded vagy a viselkedésed
alapján?

•

Hogy érezte magát a rút kiskacsa, amikor ezeket mondták róla a
többiek?

•

Hogyan alakultak az események a történet végére? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből a meséből?

•

Hogyan alkalmazhatnád ennek a mesének a mondanivalóját a saját életedben, illetve hogyan segíthetnél ezen keresztül valakinek az
ismerőseid közül?
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