
Alternatív osztályfoglalkozások 

különböző korosztályokban 

Páll Balázs Gréta, Fejér Noémi 

XX. Nevelési Tanácsadó  

és 

Karsai Eszter 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Törökszentmiklós 



2012.11.30. 2 

1. és 2. Osztályos foglalkozások 
 Cél: óvodából iskolába való 

átmenet segítése, 

együttműködés, figyelem, 

empátia, érzelmi társas 

készségek fejlesztése 

 Módszer: Varázsjáték 

 Szakemberek: pszichológus, 

pedagógus 

 Erőforrások: agresszió 

megelőzés 

 Veszélyek: zavartalan 

környezet, fegyelmezés, 

faggatás, rajzokba való 

beavatkozás   





2012.11.30. 4 

2., 3. és 4. osztály szexuális nevelés óra 

 Cél: nyílt, tiszta 
kommunikáció a témában, 
feszültségek oldása 

 Módszer: rajz, képek, videó, 
könyvek, érzékenyítő játékok 

 Szakemberek: pszichológus, 
pedagógus,  

 Erőforrások: érzelmi 
aspektus hangsúlya 

 Veszélyek: szülők nem 
együttműködő magatartása, 
pedagógus kollégák negatív 
attitűdjei 

 





2012.11.30. 6 

Új osztályfőnök és a megörökölt osztálya  

Cél: közösség építés, TMB-s gyerekek 

motiválása, magatartás rendezés 

Módszer: kis csoportos, szülők 

felelősségének erősítése, 

viselkedésterápia 

Szakemberek: pszichológus, pedagógus 

Erőforrások: új, lelkes tanár, keretek, idő,  

Veszélyek: gyerekek ellenállása 

 



2012.11.30. 7 

5. Osztály csoportfoglalkozás  

 Cél: 4. osztályból való 

átmenet biztosítása, az új 

osztályfőnökkel való 

közösség építése 

 Módszer: Varázsszem 

(Arany János Program) 

 Szakemberek: 

pszichológus, pedagógus 

 Erőforrások: új helyzet 

 Veszélyek: idő, 

sokféleség 



 1. A programhoz való 
illeszkedés 

 1.1. Hátrányos helyzet 

 1.2. Tehetségfejlesztés- és 
gondozás 

 1.3. Az intézményi 
beágyazottság 

 2. Célok 

 2.1. A kreativitás fejlesztése 

 2.2. Társas készségek 
fejlesztése 

 2.3. Önismeret fejlesztése 

 Témák: empátia, agresszió  

 



5-8. osztályos foglalkozások 

Konfliktuskezelés 

 

Cél 

- konfliktuskezelő stratégiák 

- konstruktív konfliktuskezelés 

- hatékony kommunikáció 

- asszertív kommunikációt fejlesztő gyakorlatok 

- kooperációs készségek fejlesztése 

Módszer 

- Resztoratív technikák, szituációs játékok 

 



5-8. osztályos foglalkozások 

Drogprevenció és egészségfejlesztés 

Cél 

- önismeret fejlesztése 

- jövőkép feltérképezése, alakítása 

- empátia készségének alakítása, fejlesztése 

- drog, alkohol, dohányzás és egyéb függőségek 

- egészséges életmód meghatározása 

Módszer 

- Érzékenyítő játékok, közös rajzok, drogokkal 

kapcsolatos képek, videók megtekintése, plakát 

készítése 



5-8. osztályos foglalkozások 

Tanulási motiváció alakítása 

Cél 

- figyelem és koncentrációs készség fejlesztése 

- olvasás- és feleléstechnika, jegyzetelés módszerei 

- szabálytudat alakítása 

- kooperációs készség fejlesztése 

- csoportkohéziós folyamatok alapozása 

Módszer 

- Mező F.: Tanulógép vonatkozó fejezetei, ill. 

koncentrációs készséget fejlesztő játékok, tanulási stílus 

kérdőív, napirend 

 

 



2012.11.30. 12 

7.- 8. pályaorientációs foglalkozások 

 Cél: pályaválasztás, 
önismeret-, 
személyiségfejlesztés 

 Módszer: önértékelő eljárás 
(kérdőív), érdeklődés, 
képesség, munkaerőpiac, 
pályaismeret 

 Szakemberek: 
pszichológus, önkéntes, 
meghívott előadók 

 Erőforrások: valakivé válás 

 Veszélyek: alacsony 
szociokultúrális közeg, 
negatív minták 



Együttműködés 

 

Iskolán belül a 
csoportfoglalkozásokon 

- Pedagógus 

- Pedagógus asszisztens 

- Gyermekvédelmi felelős 

- Védőnő 

- Gyermekjóléti szolgálat 

- orvostanhallgató – szexuális 
bántalmazás  

- Önkéntes egyetemi hallgatók 
(SZIE) – pályaorientáció 

 

 

 

 



2012.11.30. 14 

Kérdéseink 

 Magatartás zavaros felső tagozatos osztály 

 Most tegyél valamit (tehetetlenség) 

 Prevenció lépései, érvei 

 Egyedül (nem) megy?! 

 Bűnbak csoport (egyéni tálalás) 

 Integráció (beilleszkedés, autista, új, szorgalmas gyerek) 

 Létszám 

 Fegyelmezés 

 



Köszönöm a figyelmet! 


