
147
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1. CSALÁD
Összesen 45 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Mellékletek: M1: Az én családom – kérdéssor

• Az én családom című kérdéssort (M1) már pár nappal a témanap előtt osszuk ki a gyerekeknek és kérjük 
meg őket, hogy kitöltve hozzák vissza. 

• Terem csoportmunkára rendezése.

1. CSOPORTALAKÍTÁS • 7 PERC

Mellékletek: M2: Gardner-teszt

• Osszuk ki az M2 jelzésű mellékletben található Gardner-féle kompetenciatesztet, és kérjük meg a gye-
rekeket, hogy töltsék ki. 

• Amelyik kategóriában a legtöbb jelölés van, az mutatja, hogy melyik intelligenciaterület a gyermek 
erőssége.  

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy akik a válaszaik alapján hasonló kategóriába sorolódtak, üljenek egy 
csoportasztalhoz!

Amennyiben van olyan kompetenciaterület, ahova csak egy gyermek került, kérjük meg, hogy 
a második legtöbb jelölést kapott kategória csoportjához csatlakozzon! 

Az a terület, ahova nem került gyermek, értelemszerűen kimarad. 

2. AZ IDEÁLIS CSALÁD • 25 PERC

Eszközök: Papírok, íróeszközök, tűzőgép, számológép (vagy mobiltelefonok), alkotás eszközei pl. kar-
tonok, ragasztópisztoly, olló, ragasztó, fehér- és színes papírok, festék, filcek, stb.
Mellékletek: M3: Kompetenciaterületek jellemzői és a csoportok feladatai

A csoportok feladata, hogy a maguk kompetenciája szerint adjanak választ arra a kérdésre, hogy milyen az 
ideális család! 

• Minden csapatnak a saját kompetenciaterülete alapján kell a feladatot megoldani. 
• A család ideális létszámát is (pl. gyerekek száma, nagyszülőkkel együttélés, stb.) a csoportok határozzák 

meg. 
• Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy összesen 25 perc áll rendelkezésre a feladat megoldására, ezért 

különösen törekedjenek a hatékony munkavégzésre!

Fontos: kérjük meg a gyerekeket, hogy a csapattagok mindegyike tegyen bele a megoldásba a saját családjá-
nak életéből/működéséből olyan elemeket, amelyek szerinte beleillenek az ideális családképbe, követendő 
példák és jó gyakorlatok lehetnek. 
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Nem baj, ha a gyerekek családdal kapcsolatos meglátásai között eltérés van. 
Ez ösztönzi őket a saját elképzelésük, vagy elvrendszerük melletti érvelésre, illetve gyakorolják 

a közös megegyezésnek, az arany középút megtalálásának módját.

3. ÉRTÉKELÉS • 13 PERC

Ha letelt a feladatra szánt idő, kérjük meg a csapatokat, hogy mutassák be megoldásaikat, azokat közösen 
értékeljük!

Beszélgessünk:
• Milyen különbségek adódnak abból, hogy különböző módon közelítették meg a feladatot?
• Létezik-e tökéletes család? 
• Létezik-e ideális család?
• Mi az a néhány dolog, ami minden családban fontos lehet?

2. TÁRSAS KAPCSOLATOK
Összesen 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

Eszközök előkészítése.

1. RÁHANGOLÓDÁS • 4 PERC

• Kérjük meg a tanulókat, hogy álljanak egyes oszlopba nagyságrend szerint, majd osszuk két csoportba 
őket úgy, hogy mindkét szélétől indulunk befelé és minden csoportba jut egy magas, egy alacsony tanuló. 

• Kérjük meg a tanulókat, hogy a csoportok alkossanak egy-egy kört, csukják be a szemüket és nyújtsák 
ki a kezüket egészen addig, amíg meg nem tudják fogni valamelyik társuk kezét. (Minden tanuló csak 
egy-egy kezet foghat és az ő kezét is csak egy-egy másik kéz foghatja.) 

• Miután kinyitják a szemüket, megpillantják a kezek zűrzavaros összefonódását. 
• A feladatuk, hogy próbálják meg kioldani a csomókat úgy, hogy közben nem engedik el egymás kezét. 

A játék megmutatja, hogy amiként ezt a csomót ki tudtuk bogozni, 
úgy tudjuk életünk nehéz helyzeteit is kibogozni. 
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2. A TÉMA MEGHATÁROZÁSA • 8 PERC

Eszközök: Blu tack, M1 és M2 kinyomtatva, háztartási csomagolópapír, színes kártyák (tanulónként 2), 
íróeszközök
Mellékletek: M1: 1Móz. 2,24; M2: Házasságkötés-kép

a) A kiválasztott Igét (M1) nyomtassuk ki, helyezzük el a táblán és olvassuk fel! 
Beszéljük meg, hogy mire vonatkozhat ez a kijelentés: mi lehet az a titokzatos dolog, amiért a legszoro-

sabb családi köteléket is elhagyjuk? Miről beszél itt a Szentírás? 

Majd helyezzünk ki egy kinyomtatott, A/3-as méretű képet a házasságkötésről. 

b) Helyezzünk ki egy nagy csomagolópapírt egy üres falfelületre „Házassági tanösvény” címmel, amely egy 
ösvényt ábrázol állomásokkal/feladatokkal. Dolgozzuk úgy fel a tanóra anyagát, mintha egy tanösvé-
nyen járnánk. Ügyeljünk arra, hogy a „tanösvény” elég nagy méretű legyen ahhoz, hogy a csoportmunka 
során elkészült megoldások felférjenek rá. 

c) A téma indításaképpen szedjük össze, mi kell a jó házassághoz? Osszunk minden tanulónak két színes 
kártyát és kérjük meg őket, hogy írják rá, szerintük mi a két legfontosabb dolog, ami a jó házassághoz 
kell. Majd tegyék ki kártyáikat a táblára az Ige és a kép köré.

A beszélgetés során emeljük ki a elmélyített szerelmet, ami a házasság egyik alappillére.

3. CSOPORTALAKÍTÁS • 7 PERC

Eszközök: „Táblácskák”, filc, kalap és benne feliratok (M3)
Mellékletek: M3: Szeretettípusok

• Helyezzünk el egy kalapban 4x5 db (az osztály létszámnak megfelelő) feliratot a szeretettípusoknak 
(szexus, erosz, filia, agapé) megfelelően papírgombóccá gyűrve, amit a tanulók kihúznak (M3). 

• Az azonos szavakat húzók alkossanak egy csoportot és foglaljanak helyet egy-egy asztalnál.
• Az előre elkészített táblácskára írják fel az ő szeretettípusuk nevét.  

4. CSOPORTMUNKA • 23 PERC

Eszközök: Fa ábra (kartonból kivágva, nagy méretű), blu tack, számítógép és kivetítő/digitális tábla
Mellékletek: M4: Csoportfeladatok; M6: Szeretettípusok; M7: Jn.3,16; M8: Idézet; M9: Csoportfeladatok

Csoportonként osszuk ki a feladatokat (M4), amelyek segítik a szeretettípusok lényegének meghatározását.
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Gyökössy Endre: Bandi bácsi a szeretetről című könyve alapján:
• Szexus – a fa levelei (sok, apró, de fontos, hogy a fa tudjon élni)
• Erosz – ágak (hogy a levelek élhessenek, szükségük van az ágakra, azok tartják)
• Filia – a fa törzse (a fa ereje, egészséges működése, ettől függ)
• Agapé – a fa gyökere (Minden innen indul ki, onnan kap a fa táplálékot, új erőt, 

a gyökérzettől függ, ellenáll-e a viharoknak stb.) 

1. feladat
Minden csoport a saját szeretettípusáról gyűjtsön információkat a megadott forrás szerint (M6).

2. feladat
 A csoportokból 1 tanuló röviden mutassa be a csoport szeretettípusát. Állapítsuk meg, hogy a szeretet/

szerelem sokszínű, és mindegyikre szükség van egy házasságon belül.

3. feladat
 a) Tegyünk ki egy fát a táblára és a szeretettípusokat helyezzük el rajta az alábbi módon: 

• Szexus – a fa
• Erosz – ágak
• Filia – a fa törzse
• Agapé – a fa gyökere

 b) Vitassuk meg, hogy lehet-e párhuzamot vonni a fa felépítése és a házasságban megélt szeretettípu-
sok között?

 c) Vetítsük ki a táblára a mellékelt Igét (M7)!

Beszéljük meg, hogy a Biblia központi üzenete hogyan bizonyítja, hogy a szeretet/szerelem nemcsak érzés, 
hanem döntés a másik mellett! Kérjük meg a gyerekeket, hogy válaszaikat indokolják!

Állapítsuk meg közösen, hogy a szeretet/szerelem sokszínű és mindegyik típusra szükség van egy házassá-
gon belül.

4. feladat
Mit tehetünk a házasságunkért?
Az alábbi idézet (M8) segítségével csoportonként gyűjtsük össze a házasság ápolásának, erősítésének, 

„kijavításának” lehetséges módjait. 

1. csoport: LENNI 
2. csoport: TENNI
3. csoport: JELEZNI
4. csoport: ELLENÁLLNI
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5. ÖSSZEFOGLALÁS • 5 PERC

Eszközök: Házassági tanösvény, elkészült anyagok
Mellékletek: M10: Képek a jó úthoz

Az összefoglaláshoz használjuk a Házassági tanösvényt, amire minden csoport a beszámolója alatt elhelyez-
te az elkészült anyagait.

a) Foglaljuk össze a házasság jó légkörének feltételeit, az én-idő fontosságát. A szeretetnyelvek, az önis-
meret, a másik megismerése segítségével összesítsük, mit is kell tenni a jó házasságért. Tisztázzuk a 
férfi és női kommunikáció különbözőségeit, fogalmazzuk meg tanácsainkat a másik nemű társnak. 

b) Végül ismerkedjünk meg azzal, hogyan lehet közösen ellenállni a viharok idején.
c) Zárásképpen vetítsük ki a képeket (M10) és beszéljünk a Dr. Pálhegyi Ferenc által javasolt útról: az isteni 

konfliktuskezelésről.

Dr. Pálhegyi Ferenc figyelmeztet, hogy az ellenségeskedés eredete az Istennel való kapcsolatunk 
megromlásában rejlik. Ezért először Istennel kell megbékélnünk ahhoz, hogy egymással is 

békességre jussunk. 

Dr. Pálhegyi Ferenc ezt egyszerű képletben, így fejezi ki:
• Aki Jézus érdeméért bűnbocsánatot kapott Istentől, az képes megbocsátani a társának.
• Akit Isten elfogadott Jézusért, az képes elfogadni a társát.
• Aki megtapasztalta, hogy Isten empatikus vele szemben, az képes lesz az empátiára a társa iránt is.

6. ÉRTÉKELÉS • 3 PERC

Mellékletek: M11: Csillagok, tanösvény

A tanulók egy kosárban levő kis csillagok közül annyit választhatnak, amennyit akarnak. A Házassági tan-
ösvényen azokhoz a feladatokhoz tesznek csillagot/csillagokat, amelyek a leginkább tetszettek nekik vagy 
amelyekből a legtöbbet tanultak.

3. JELLEM, ÉRTÉKREND, ÖNISMERET
Összesen 50 perc

1. RÁHANGOLÓDÁS • 5 PERC

Mellékletek: M1: Gárdonyi Géza: Történetem

A tanulóknak felolvassuk Gárdonyi Géza: Történetem című versét, majd rövid gondolatébresztőt, beszélge-
tést indítunk a versről, bevezetve ezzel az óra témáját.
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A beszélgetés indításában megkérdezzük, hogy a versben szereplő állatokról milyen tulajdonságok jutnak az 
eszükbe. Majd közösen végiggondoljuk, hogy milyen ember lehet, akiben ezek a tulajdonságok összességében 
megvannak.

2. EZ VAGYOK ÉN • 5 PERC

Eszközök: Színes post-itek, tollak, saját telefonok

Minden tanulónak kiosztunk egy színes post it-et, tollal. 
• Először egy rövid bemutatkozást kell írniuk magukról, amit megjelenítenének a Facebook-profiljukon 

(3-4 mondat). 
• Ha ezzel elkészültek, a saját telefonjuk segítségével kiválasztják azt a képet, amit beállítanának profil-

képnek. Választhatnak régi képet is vagy készíthetnek magukról egy újat.

3. CSOPORTALAKÍTÁS • 2 PERC

Attól függően, hogy mennyi csoportot szeretnénk kialakítani, minden tanulónak mondunk egy számot: 1, 2, 
3, 4 stb. Az azonos számúak alkotnak egy csoportot. A tanulók az óra további részében kis csoportban dol-
goznak tovább. 

4. MILYENNEK LÁTNAK MÁSOK? • 10 PERC

Eszközök: A/3-as lapok
Mellékletek: M2: Öntapadós hangulatjelek

• Minden tanuló felolvassa a saját bemutatkozását a csoporton belül, majd felragasztja a csoport lapjára.
• A csoporttagok a különböző hangulatjelek, Facebook-reakciók felragasztásával (M2) értékelik egymás 

bemutatkozását.
• A telefonon megmutatják egymásnak a kiválasztott profilképet, a többiek pedig véleményezik, hogy 

szerintük a valóságot tükrözi-e.

5. ÉRTÉKEINK SZÓFELHŐ • 13 PERC

Eszközök: Papírok, tollak, laptopok, interaktív tábla
Mellékletek: M3

A tanulók a kialakított csoportokban dolgoznak tovább. 
• Összegyűjtik, hogy melyek a csoport tagjai által értéknek tartott dolgok, és mik azok, amiket nem tar-

tanak értéknek. Mind a két csoporthoz minimum 10 szót kell gyűjteniük.
• Ezután az összegyűjtött szavakból, kifejezésekből elkészítik a csoport like és dislike szófelhőjét. A cso-

portok az interaktív táblán megmutatják egymásnak a szófelhőket.
 https://wordart.com/create

https://wordart.com/create
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6. PUZZLE-JÁTÉK • 5 PERC

Eszközök: A bibliai Ige nyomtatva és szétvágva a csoport létszámának megfelelően, nagyméretű celofán, 
cellux

„Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.” (Galata 1,10)

• A fenti Igét annyi darabra vágjuk fel (és számozzuk be), ahány tanuló részt vesz a foglalkozáson. 
• Minden tanulónak adunk egy számozott puzzledarabot, és erre a számára legfontosabb értéket kell 

felírnia. 
• Ezután a puzzle sorszámának megfelelően egyesével kimennek és felragasztják azt a táblán lévő celo-

fánra celluxszal. 
• Ha minden puzzledarab felkerült, a lapot megfordítva elolvashatjuk a teljes mondatot.

7. LEZÁRÁS • 10 PERC

A tanulók korábban végiggondolták a „profiljukra” adott reakciók iránti érzelmeiket, amelyet most egy be-
szélgetőkör során megosztanak a társaikkal a saját csoportjukban.

4. NEMISÉG
Összesen 45 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése.
• Asztalok csoportmunkára rendezése.
• Javaslat: A foglalkozás javarészt csoportos munkaformában zajlik, ezért az időspórolás, a megfelelő 

csoportösszetétel és a nagyobb ellentétek elkerülése érdekében osszuk be előzetesen a csoportok 
tagjait! Amennyiben nem tudjuk az osztályt pontosan 4 fős csoportokra bontani, úgy először próbáljunk 
meg egyenlő létszámú csoportokat alkotni. Ha így is vannak kimaradók, akkor 2 fő esetén osszuk őket 
olyan csapatokhoz, akik szívesen befogadják őket, 3 fő esetén pedig alkossanak úgy egy külön cso-
portot, hogy az egyikük két szerepet vállal. Érdemes még a nap elején, a foglalkozás megkezdése előtt 
tájékozódni, hogy vannak-e az osztályban hiányzók. 

1. CSOPORTALAKÍTÁS • 3 PERC

Rendezzük 4 fős heterogén csoportokba a tanulókat! Kérjük meg őket, hogy válasszon mindenki maga szá-
mára egy-egy feladatkört csapatonként: írnok, csapatkapitány (szóvivő), időfelelős, eszközfelelős!
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2. RÁHANGOLÓDÁS • 7 PERC

Eszközök: Papír, íróeszköz

Kérjük meg diákjainkat, gondolják át önállóan a következő állítást: 

Így látom magamat 20 év múlva!

Válaszaikat pókhálóábra segítségével írják le! Ezt követően szólítsunk fel néhány diákot válaszuk ismertetésére!

Ha nem ismerik a pókhálóábra fogalmát, mutassunk példát az interneten! 
Itt kitérhetnek: családi állapot, külső és belső jellemzők, munka, életkörülmények stb.

3. REKLÁMOK • 14 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, interaktív tábla, hangszóró, papír, íróeszköz
Mellékletek: M1, M2

Ismertessük diákjainkkal a feladatot: 
A következő reklámok (M1) megtekintése után csoportosan válaszolják meg a megadott kérdéseket (M2)! 

Miután elkészültek, hallgassunk meg néhány csapatkapitányt, mire jutott csoportjuk!

A gyakorlat során a következő témák kerülhetnek elő: Médiahatás, a virtuális és a reális világ 
összehasonlítása, tudatos médiahasználat, a manipuláció eszközei, véleménynyilvánítás. 

4. AZ IDEÁLIS • 5 PERC

Eszközök: Papír, íróeszköz

Kérjük meg diákjainkat, gondolják át a következő kérdést: A reklámokkal ellentétben milyennek látod a szá-
modra ideális férfit/nőt! Válaszaikat rögzítsék, majd csoportokban beszéljék meg őket!

5. BIBLIAI PÉLDAKÉPEK • 16 PERC

Eszközök: Borítékok, papír, íróeszköz,
Mellékletek: M3

Minden csapatnak osszunk egy-egy borítékot, ami tartalmaz: egy-egy bibliai szereplőt (csapatonként ellen-
kező neműeket, tehát pl. két csapat női szereplő, kettő férfi), egy hozzájuk kapcsolódó történetet, amiben 
egyértelműen megjelennek a követendő tulajdonságok.  
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1. feladat: Jellemezzétek a szereplőt a történet alapján, különös tekintettel a nemének megfelelő, köve-
tendő tulajdonságaira, hozzáállására. 

2. feladat: Gondoljatok ki egy rövid „reklámfilmet”, amiben ennek a szereplőnek a pozitív tulajdonságait 
reklámozzátok! A reklámnak hatásosnak kell lennie és egyértelműnek! (Ezt a „nézők” visszajelzései 
alapján tudjuk mérni.) 

3. feladat: Adjátok elő élőjátékban a reklámot! A teremben levő eszközök közül bármit felhasználhattok a 
megvalósításhoz!

4. feladat: „Reklámok” bemutatása és értékelése.  

5. ÚTELÁGAZÁSOK
Összesen 45 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése.
• 4. feladathoz gondolattérkép előkészítése.

1. RÁHANGOLÁS, CSOPORTALAKÍTÁS • 10 PERC

Eszközök: Kréta/ragasztószalag, zöld, kék, sárga, piros színű filcek, fehér lapok

a) Helykereső
A terem egyik oldalával párhuzamos szakaszt rajzolunk a földre, megjelöljük egyik végét +, másik végét – 
jellel, közepét 0-val. Mondjunk állításokat és kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak rá az egyenesre. Ha 
az állítás nagyon jellemző rájuk, akkor a + jelre, ha egyáltalán nem jellemző, akkor a – jelre, illetve a két 
jel közé, aszerint, mennyire érzik magukra igaznak vagy hamisnak az állítást. 
 Állítások:
• Vidám természetű vagyok.
• Könnyen döntök.
• Nem vagyok befolyásolható.
• Gyorsan túljutok a nehéz helyzeteken.

A kréta helyett használhatunk ragasztószalagot is.
Minden feladat után kérjünk meg 2-3 tanulót, indokolja meg, miért az adott helyre állt. 

b) Hajlított véleményvonal (előző gyakorlat folytatása)
Mondjunk még egy állítást:
Volt már krízishelyzetem.
Miután a gyerekek beállnak az egyenesre, kérjük meg a szakasz két végpontján állókat, hogy párt alkotva 

álljanak középre, majd a következő pár mögéjük, és így tovább a többiek. 4 fős csapatokat alkotunk az első és 
utolsó párokból és kérjük őket, hogy foglaljanak helyet egy asztalnál.
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Kérjük meg a csoportokat, válasszanak csoportnevet, és osszák szét a kooperatív szerepeket: zöld – nyomol-
vasó, kék – jegyző, sárga –időgazda, piros – bátorító, beszámoló.

Ha szükségesnek látjuk, beszéljük meg a krízis szó jelentését.  
Fel kell készülnünk, hogy a krízist megélt tanulók érzelmi megnyilvánulására (szomorú, sírva fakad…) 

hogyan reagáljunk.
Csoportalakítás végére lehet 3 vagy 5 fős csapatunk.

2. JÓB ÉLETE • 10 PERC

Mellékletek: M1: Részletek Jób életéből (szemelvények az asztalon)

Életünk során nemcsak örömteli dolgok érnek bennünket, hanem nehézségek, veszteségek is. Meg kell ta-
nulnunk ezek kezelését. 
Egy olyan ember életét vizsgáljuk, aki abban, ahogy a fájdalmát elviselte, a világ egyik legerősebb emberé-
nek bizonyult. 

Kiosztjuk a szemelvényeket (M1) és csoportokban dolgozunk:
• A nyomolvasók olvassák fel a kapott szövegeket, 
• a jegyzők húzzák alá a legfontosabb 3-4 szót, 
• az időgazdák figyeljenek arra, hogy 5 perc áll rendelkezésre, 
• a bátorítók válaszoljanak majd a kérdésekre!

1. csoport: Mutassátok be Jóbot és családját!
2. csoport: Milyen veszteségeket okozott a Sátán Jóbnak?
3. csoport: Hogyan viselte el Jób a veszteségeket?
4. csoport: Hogyan változott meg Jób élete?

Csoportbeszámolók
Miután a csoportok bemutatták a megoldásaikat, beszélgessünk a következő kérdésekről:

• Ti mit tettetek, hogyan viselkedtetek volna Jób helyében, amikor mindenét elveszítette? 
• Erősnek tarthatjuk Jóbot?
• Van még tanulsága a történetnek?

A beszélgetés során emeljük ki a krízis esetén fontos segítségeket: Istenhez fordulás, barátok segítése, 
érdemes erősnek lenni.

3. GONDOLATTÉRKÉP • 6 PERC

Eszközök: Interaktív tábla, internet (www.bubbl.us) csoportonként egy laptop

Készítsünk együtt egy már elkezdett gondolattérképet a krízisről! 

http://www.bubbl.us
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• Színek szerint üljünk új csoportokba (eredeti csoportszerepek szerint: kék, sárga, zöld, piros)! 
• Nyissuk fel a laptopot, a képernyőn és az interaktív táblán is láthatjuk a megkezdett térképet. 
• Csak a saját színben dolgozva egészítsük ki a megkezdett gondolatokat. (Mutassuk meg, hogy tudnak 

írni a buborékokba, majd a buborék alatti enter gomb megnyomása után a felugró buborékot törölve 
látszik a kiírás mindenki számára). 

• 5 perc után kérjünk meg mindenkit, üljön vissza az eredeti csoportjába, nézzék meg a gondolattérké-
pet, és kérdezzük meg, van-e még új ötlete valakinek (mi is tehetünk kiegészítést)? 

Az internetes felület helyett készíthetjük csomagolópapírra is a gondolattérképet,
4-nél több csapat esetén kétfelé bonthatjuk a kék csapat feladatait serdülőkori és öregkori krízisre.

4. BALESET • 15 PERC

Eszközök: 4 db boríték, benne a feladatok (M3), 4 db fehér lap, 4 db ceruza
Mellékletek: M3: Csoportfeladatok

A gondolattérképről emeljük ki a balesetet. 
Tegyük fel, hogy egy családban a 14 éves fiú, aki nagyon szeret sportolni, táncolni, balesetet szenved, ennek 

következtében tolószékbe kerül. 

Olvassátok el és oldjátok meg a borítékotokban lévő feladatot! 
1. csoport: Milyen új problémákat kell megoldania a családnak?
2. csoport: Hogyan változik meg a fiú élete?
3. csoport: El kell-e szakadnia a fiúnak a hobbyjaitól?
4. csoport: „Döntést kellett hoznom, hogy mérges legyek-e Istenre azért, amim nincs, vagy hálás legyek azért, 
amim van” – mondta Nick Vuicic, a kezek és lábak nélkül született ember. Miért lehet hálás a tolószékbe 
került 14 éves fiú?

Hallgassuk meg a csoportokat! 

Bármelyik krízishelyzet a gondolattérképről feldolgozható hasonlóképpen.
A gondolattérképre visszanézve kiemelhetjük, hogy a krízis nemcsak negatív történés, hanem lehetőség is 

egyben a fejlődésre (pozitív szemlélet, problémamegoldás, kreativitás, együttműködés)

5. BEFEJEZÉS • 4 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, hangszóró

Nézzük meg zárásként, hogyan gondolkodik életéről Nick Vuicic, hogyan változtatta meg az ő életét a krízis.
https://www.youtube.com/watch?v=jkSKQyo2jMI 

https://www.youtube.com/watch?v=jkSKQyo2jMI

