SZAKMAI BESZÁMOLÓ – 2019.02.18.-2019.02.22.
A tantárgyi fejlesztés heti foglalkozásán egy olyan érzékenyítő játékot játszottak a gyerekek,
amelynek a segítségével kiderült, hogy a tanulók mennyire ítélik meg jól különböző hátrányos
helyzetben élő gyerekek életét, fel tudják-e mérni, hogy kinek milyen lehetőségek adottak a
mindennapjaiban. A játék kapcsán minden tanuló húzott egy szókártyát, amely szerint egy adott
társadalmi csoporthoz tartozó gyerek bőrébe kellett bújnia. El kellett képzelniük magukat annak a
gyereknek az életébe, amellyel azonosulniuk kellett. Az alábbi szókártyák álltak a gyerekek
rendelkezésére: roma, szellemi fogyatékos, hallássérült, vak, szegény családban élő, gazdag
családban élő, városi, falusi, tanyasi, Budapesten élő, gyermekotthonban élő, Erdélyből érkezett,
mozgássérült, bevándorló gyermek és munkanélküli szülők gyermeke. Miután a tanulók
végiggondolták, milyen élete lehet a kapott gyereknek, elkezdődött az érzékenyítő játék.

Minden tanuló egymás mellett állt egy vonalban. Különböző információkat hallottak, amelyekről el
kellett dönteniük, hogy jellemző lehet-e a kapott gyerek életére. Ha jellemzőnek gondolták, akkor
egy lépést előbbre léptek, ha nem, akkor maradtak a helyükön. Az alábbi információk hangoztak el:
Szüleim tudnak segíteni a tanulásban. Sok könyvünk van otthon. Szoktam olvasni a tanulnivalón
kívül is. Ha akarok, eljuthatok moziba is. Ha akarok, eljuthatok színházba is. Sok testvérem van. Van
saját szobám. Sokszor vagyok a nagyszüleimnél. Szüleim sokat dolgoznak. Szívesen vagyok a
családommal. Van számítógépünk. Van televíziónk. Nyaranta szoktunk családi kirándulást
szervezni. Részt veszek az iskolai kirándulásokon. Minden nap kapok zsebpénzt. Ismerem a
magyar

szokásokat.

Sokat

sportolok.

Vannak

barátaim.

Van

megünnepelhetem a szülinapomat a barátaimmal és a családommal.
Érdekes volt látni, hogy a feladat végén, milyen státuszban lévő gyerekek
jutottak a legelőbbre és milyen szerepbe helyezkedve maradtak az
utolsó helyeken. A játékot megbeszéléssel, az érzések
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autónk.

Minden

évben

bemutatásával, a döntések magyarázatával, indoklásával zárták.

A tematikus foglalkozáson a korábban a vásárhelyi Mozaik Moziban megtekintett „Instant család”
című filmről beszélgettek a gyerekek. Az „Instant család” című film egy valós történetet dolgoz fel.
Egy házaspár úgy dönt, hogy egy gyereket szeretne örökbe fogadni. Egy gyerek helyett azonban
végül három különböző korosztályba tartozó gyerek nevelőszülei lesznek.
A család mindennapjai során kiderült, hogyan működik egy olyan család, ahol nagyon különböző
emberek próbálkoznak a békés egymás mellett élés megvalósításával, több-kevesebb sikerrel.
Hogyan tudják megoldani a felmerülő nehézségeket, hogyan oldják fel a konfliktusokat.
A gyerekek elmondták a történet megismerése közben kialakult érzéseiket, elmesélték a számukra
legviccesebb, legszomorúbb, legelgondolkodtatóbb helyzeteket.

Ezen a héten Skóciába kalandoztak el a gyerekek, és ismerték meg jobban az ottani életet és
nevezetességeket. A foglalkozás alapját egy Skóciát bemutató kisfilm adta.
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A film végig vezette őket egész Skócián, megismerkedhettek a skót történelemmel, szokásokkal,
nevezetes helyszínekkel és épületekkel. A tanulók érdeklődve fogadták az újdonságokat,
érdeklődve tettek fel további kérdéseket. Legnagyobb megdöbbenést a férfiak által viselt skót
szoknya viselése okozta. A leginkább várt és ismert tény a loch nessi szörny és annak legendája
volt. Többen jelezték a film végén, hogy ők szívesen meglátogatnák Skóciát. A film után feladatlapon
kvíz

kérdések

segítségével

ellenőrizhették,

hogy

ki

mire

megismerkedhettek a hét napjaival és a számokkal gall nyelven.

.

.

.
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emlékszik.

Az

ügyesebbek

