
Modul: Szociális készségek  

Szekció: társas helyzet felismerése, azonosítása 

TÁRSADALMI JELENET (Élethelyzet) 

 
időkeret: 15 perc 

 

hely: egy terem 

 

résztvevők: 1-100 fő 

 

anyagok:  

különböző helyzetek fénymásolata papíron, projektor, PowerPoint ábrázolás. 

 

eljárás:  

A) Prezentáció a projektorral: 

- A résztvevők megnézik a PowerPointos formátumban készült, egy bizonyos 

élethelyzetet ábrázoló képet, a projektor segítségével. 

- Először kérdezzük meg a csoporttagokat, hogy mi a véleményük mit 

gondolhatnak, vagy kommunikálhatnak a képen látható emberek. 

- A képen különböző emberek fejezik ki érzéseiket, gondolataikat (a résztvevők 

hangosan mondhatják el véleményüket). 

- A résztvevők kezdjenek párbeszédet a látott képről.  

B) Feladat a papír alapú képpel: 

- Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy mit gondolhatnak vagy 

kommunikálhatnak a képen látható emberek. 

- Maga a tréner is hangosan véleményt adhat néhány ötletnek. 

- Majd párbeszédet kezdeményeznek a résztvevők. 

Lehetőség: Miután megbeszélték a képen látható helyzetet, lehetőséget lehet adni 

szerepjátékra, hogy ugyanazt a helyzetet a résztvevők eljátsszák és elmondják 

érzéseiket, gondolataikat.  

 

cél / terv: 

- a résztvevőknek fel kell ismerniük bizonyos élethelyzeteket a mindennapi 

életükből, 

- a résztvevők megváltoztathatják a nézőpontjukat, hogy más személyek 

 



szerepeibe is bele tudják élni magukat és megértsék más emberek 

viselkedését is.    

 

vitakérdések: 

- Képzeld el, hogy te vagy a biciklis, hogy érzed magad ebben a helyzetben? 

- Képzeld el, hogy te vagy az autóvezető, hogy érzed magad ebben a helyzetben? 

 

forrás:  

Pro-Skills 2012 

 

 

Az emberek gondolatai és kommunikációja a képen: 

- A biciklis, akinek balesete volt: Segítsenek! Nagyon fáj! 

- Idősebb mentős: Ne aggódjon! Ez csak egy nyílt lábtörés. 

- Öreg hölgy: Értesítette valaki a családját? 

- A férfi, aki a bárban sört iszik: Ez az eredménye, ha valaki egészségesen él és biciklivel 

jár, hahahaha……. 

- Robogós: A francba, baleset! Igyekeznem kell 5 perc múlva kezdődik a film a moziban. 

- Biciklis: Hol van az a seggfej, aki összetörte a biciklimet? 

- Autóvezető: Bocsánat édesem! Egy kicsit késni fogok, valami lelassított. 

- A férfi az ablakban: Micsoda szerencse! Végre valami történt ebben a csendes utcában. 

- Fiatal mentős: Remélhetőleg nem fogok semmi hibát elkövetni, ez az első vészhelyzetem 

(éles helyzetem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


