KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK

7-11

Az egész osztály

EMPÁTIA

1 óra

• Tanulj meg „a szíveddel gondolkodni”
• Hogy a tanulók megtapasztalják az empátia érzését, ami egy másik személy motivációijának,
gondolatainak és érzéseinek az észlelését képességét jelenti

Soha nem tudjuk biztosan, hogy mit érez a másik személy. Annyit tehetünk, hogy meg
"cipőjében sétálni egyet".

Ha a gyerekek empátiát tapasztalnak maguk felé, nagyobb valószínűséggel ők is empat

„Egy empatikus viszonyban a másik felé való nyitottságunk soha nem szimbiotikus fúz
másik közötti határok elvesztése; inkább egymás kölcsönös meghallgatása, amely oltal
másságát és a megismételhetetlen egyediségét. ”(Nel Noddings, 1984)
Soha nem tudjuk biztosan, hogy mit érez a másik
személy. Annyit tehetünk, hogy megpróbálunk valaki
más “cipőjében sétálni egyet”.
Ha a gyerekek empátiát tapasztalnak maguk felé,
nagyobb valószínűséggel ők is empatikusak lesznek.
„Egy empatikus viszonyban a másik felé való
nyitottságunk soha nem szimbiotikus fúzió vagy a
saját és a másik közötti határok elvesztése; inkább
egymás kölcsönös meghallgatása, amely oltalmazza
a másik személy másságát és a megismételhetetlen
egyediségét. ”(Nel Noddings, 1984)

Make all children stand in a circle. One child begins to make a "feeling face". For example, he or she makes a
Álljanak körbe a gyerekek. Az egyik gyermek megjelenít
happy face. Then he/she
turns this happy face towards the child next to him/her.
egy érzést az arcán. Például boldog arcot vág. Aztán
ezt a boldog arcot a mellette lévő gyermek felé fordítja.

This child must now show the same facial expression and pass it on to the next child. If the facial expression
has been passed on from
child to child,
in the
group az
determines what feeling it should be.
A gyermeknek
most the
meglast
kellchild
mutatnia
ugyanazt
Did he/she - and everyone
else - correctly
recognize
the feeling?
In the next round, another child begins to make
arckifejezést,
és át kell adnia
a következő
gyermeknek.
Ha itaz
a "feeling face" and send
“onarckifejezést
its journey”.gyermekről a gyermekre
továbbították,
csoport utolsó
határozza
érzésnek
lennie.
The children can also pass on theira feelings
withgyermeke
their whole
bodymeg,
not hogy
onlymilyen
through
facialkell
expressions
and can
also a use gestures.

RULES

Vajon ő - és mindenki más - helyesen ismerte fel az érzést?

A következő fordulóban egy másik gyermek jelenít meg egy érzelmet az arcán és küldi azt az
“útjára”. A gyerekek az egész testüket is bevethetik az érzelem kifejezésére, nemcsak az arcukat.
Gesztusokat is használhatnak.
Álljanak körbe a gyerekek. Az egyik gyermek megjelenít egy érzést az arcán. Például b
MEGBESZÉLÉS

DISCUSSION

ezt a boldog arcot a mellette lévő gyermek felé fordítja.

A gyermeknek most meg kell mutatnia ugyanazt az arckifejezést, és át kell adnia a köv

Let the other talk and Szabályok
listen carefully az arckifejezést gyermekről a gyermekre továbbították, a csoport utolsó gyermeke hatá
érzésnek kell lennie.

Hagyd,talking
hogy a másik beszéljen, és ﬁgyelj rá.
Look at your fellows while

Nézz a társaidra, miközben hozzájuk beszélsz.

Vajon ő - és mindenki más - helyesen ismerte fel az érzést?

USEFUL QUESTIONS
FOR kérdések
DISCUSSION
Hasznos
a beszélgetéshez

How was the game?

A következő fordulóban egy másik gyermek jelenít meg egy érzelmet az arcán és küldi

Milyen volt a játék? gyerekek az egész testüket is bevethetik az érzelem kifejezésére, nemcsak az arcukat. G
Minden érzelem fontos
és hasznos időnként?
használhatnak.
Van egynél
érzésünk
egyidejűleg?
Are all emotions important
and több
helpful
at times?
Vajon a szomorúságMEGBESZÉLÉS
összehoz-e más emberekkel?
A múltbeli
eseményekkel
kapcsolatos
Can we have more than
one feeling
at the same
time? érzéseink idővel
megváltozhatnak? Szabályok
boldogok?
Can sadness make youLehetünk
connectállandóan
with other
people?
Vajon az érzelmek kicsit másnak tűnnek minden egyes
Hagyd, hogy a másik beszéljen, és figyelj rá.
személy számára?
Nézz
társaidra, miközben hozzájuk beszélsz.
Can feelings about past
events change
over atime?
Felismered-e
más emberek
érzéseit? Hogyan?
Könnyen felismered a saját érzéseidet?
Can we be happy all the
time? őket? Kinek? - Hogyan fejezed ki őket?
Kimutatod
Elrejted az érzéseidet? Melyeket? Miért?

Can emotions look little different for each person?
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

Can you recognize other people’s feelings? How?

Nézze meg az Agymanók című ﬁlmet.

Can you easily recognize your own feelings?

Do you show them all? To whom? - How do you express them?

