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Etikus Osztály Minicsomag
Így használd!

Útmutató a pedagógusnak

A cél

Az Etikus Osztály Minicsomag célja egy tisztességesebb, a szabályokat könnyebben betartó 
osztály, amely rendelkezik olyan etikai kódexszel, amit a diákok magukénak éreznek, értelmét 
látják, és többnyire betartanak.

Ezzel növeljük egy osztályban az együttműködést a diákok között és a programot végző  
pedagógus, valamint az osztály között. Az Etikus Osztály Minicsomag ezzel a céllal jó alapot 
eredményez egy közösség felépítéséhez.

A csomag tanárok, tanítók, osztályfőnökök, erkölcstan tanárok és az iskolai életben  
tevékenykedő bármilyen pedagógus számára készült, akinek szívügye az iskola harmonikus  
légkörének megteremtése vagy fenntartása. Ha az iskola esetleg rendelkezik valamilyen  
betartott iskolai szintű etikai kódexszel, az nem akadálya annak, hogy az osztálynak legyenek  
saját, életszerű szabályai, melyek nem mondanak ellent az iskolai szintűeknek. 

Hogyan használd ezt a csomagot

Az Etikus Osztály Minicsomag két fő blokkból áll. Az első a Szabálytisztelet Helyreállítása 
foglakozás, a második az osztály szintű etikai kódex megtervezéséről és használatbavételéről 
szól. A sorrend fontos!

I. A szabályok tisztelete (A szabálytisztelet helyreállítása)

Felesleges szabályokról beszélni olyan emberekkel, akik általában nem tisztelik a szabályokat,  
mert mindig megmagyarázzák, hogy „ők” hogyan járnak jobban a szabályok kijátszásával, de 
azt nem látják, hogy ezért milyen árat fizetnek.

Sajnos sok gyerek is eléri pár év alatt, hogy a szabály szóról a büntetés jusson eszébe. Ez azért 
van, mert a szabályokkal általában akkor és olyan összefüggésben találkozik, amikor véletlenül  
vagy szándékosan áthágta azokat, és az ő érte felelős felnőtteknek a büntetésnél nem volt 
jobb ötletük a helyzet kezelésére.



Ezért mielőtt az osztály saját etikai kódexének kialakításába belekezdesz, első lépésként 
használd a Szabálytisztelet Helyreállítása anyagokat. Olvasd el a módszerhez adott  
ismertetőket! Ezek elegendő megértést adnak a témáról ahhoz, hogy kellő inspirációval 
tarthasd meg a foglalkozást, de inkább foglalkozásokat. Lehetnek osztályok, ahol elegendő 
egy foglalkozás, de inkább tarts még további foglalkozást, ha nem érték el a foglalkozás egyes 
pontjainak eredményét.

Amikor a tanulók megértették, hogy a szabályok nem ellenük vannak, hanem értük és másokért 
is, akkor menj csak tovább a másodikra.

II. A kódex (Hogyan vezess be működő etikai kódexet!)

Az osztályszintű etikai kódex elkészítéséhez kaptál egy pontos lépéssorozatot. Egyszerűen 
csak haladj végig rajta, tedd az osztályoddal egyik lépést a másik után, és a végeredmény nem 
marad el.

Az etikai kódexet nem adhatja nektek más. Te alkotod meg az osztályoddal. Bár ehhez a  
minicsomaghoz kapsz egy etikai kódexet a példa kedvéért, de ez egy iskolai szintű minta. 
Csak azért mellékeltük a csomaghoz, hogy a szövegezésének hangulatával javasoljuk, hogy a  
kódex ne legyen túl hivatalos. Lehet kissé emelkedett, de legjobb, ha a diákok nyelvén íródik. 
Valószínűleg akkor jártok a legjobban, ha annyira egyszerű szövegezést sikerül alkotnotok, 
mint ahogyan két osztálybeli gyerek beszélget.

A kódex lényege nem a léte, hanem a használata. Ezért csináljatok alaposan végig minden 
lépést. Amivel itt foglalkoztok, az nem komolytalan, de már az eleje is jó móka lesz.

További lehetőségek

Az osztályod ennek a csomagnak a sikeres használatával benevezhet az évente kiírt  
Etikus Iskola Program Pályázatba is, melynek keretében tavasszal elismerések, díjak  
kerülnek átadásra.

A diákoknak annál könnyebb betartaniuk az etikai kódexet, minél inkább elfogadják más  
osztálytársaikat és tanáraikat. Ezért egy, az osztály szintű etikai kódex utáni szint lehet az 
Iskolai Elfogadás Program elvégzése az osztállyal.

Ha a lépések során bárhol nehézséged támadna, kérj segítséget az elérhetőségeinken!

Sok sikert kívánunk az Etikus Osztály Minicsomag használatához!

Virágozz és Prosperálj Alapítvány     +36 70 776 1917    oktatas@azutaboldogsaghoz.hu    www.azutaboldogsaghoz.hu   



©2019. Virágozz és Prosperálj Alapítvány   –   oktatas@azutaboldogsaghoz.hu   -   www.azutaboldogsaghoz.hu

Hogyan vezess be működő etikai kódexet

Lépéssorozat pedagógusoknak

Ha már itt tartasz, akkor végeztél a Szabálytisztelet Helyreállítása foglalkozásokkal.  
A Szabálytisztelet Helyreállítása egy nem elhanyagolható előkészítő blokk volt, de most jön a 
lényeg! Nekilátunk az Etikus Osztály Minicsomag céljának: ,„Egy tisztességesebb, a szabályokat 
könnyebben betartó osztály, amely rendelkezik olyan etikai kódexszel, amit a diákok magukénak 
éreznek, értelmét látják, és többnyire betartanak.”

A lépések táblázata egy sorvezető. Az abban található lépésekhez itt találsz leírást és további 
ötleteket. Amikor kész vagytok egy lépéssel, pipáld ki! Az egyes lépéseket magad is kibővítheted  
olyan gyakorlatokkal, feladatokkal, melyek erősítik azt, de ne hagyj ki lépést csak azért, mert 
úgy gyorsabbnak tűnne végig jutni a pontokon. Ezek a lépések nem ugyanazok, mintha egy 
iskolai szintű etikai kódexet készítenénk, bár sokban hasonlítanak ahhoz. Ezt a lépéssorozatot  
kifejezetten egy-egy osztályra használd, és ha nem csak egy, hanem több osztályban szeretnél 
végigmenni rajta, akkor figyelj arra, hogy egy másik osztályban teljesen elölről lehet csak kezdeni.

Lépések:

1. Tájékoztasd a diákjaidat, hogy mibe kezdtek bele.

2. Vegyétek számba a gyerekek problémáit!

3. Csoportosítás

4. Szabálykészítés

5. Szöveg finomítása

6. Tedd közzé!

7. Oktatás csapatjátékkal, vetélkedővel

8. Tanári dicséretek

9. Kész

10. Hogyan használd?

Az egyes lépések nem jelentik egyben a foglalkozások határait. Amikor készen van egy lépés, 
akár az óra közepére esik, akár átcsúszik a következőre, akkor van kész. Mielőtt belekezdesz, 
olvasd el valamennyi lépés magyarázatát!
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1. Tájékoztasd a diákjaidat, hogy mibe kezdtek bele!

Az „etikai kódex” kifejezés olyan ridegnek és hivatalosnak tűnhet a gyerekeknek, hogy nem  
szerencsés azzal nekilátni ezeknek a lépéseknek, hogy első alkalommal így szólunk az osztályhoz:  
,„Na gyerekek! Ma nekifogunk egy osztályszintű etikai kódex létrehozásához.” Számukra ez túl 
emelkedett is lehet, és sokan a kódex szót sem ismerik. A sokféle lehetséges meghatározás közül 
számunkra itt egyszerűen csak szabályok gyűjteményét jelenti. Ezt a szót érdemes a gyerekeknek 
pontosan meghatároznod.

Rád van bízva, mivel motiválod őket, mert azzal kell, ami számukra reális. Ha nincs más ötleted,  
akkor egyszerűen azt is mondhatod nekik: „Ma arra vagyok kíváncsi, hogy minek örülnél, ha  
hogyan nem viselkednének mások az órákon vagy a szünetben.”

Eddig is szabályokkal foglalkoztatok, tehát az sem lenne számukra meglepő, ha így jelentenéd be 
a folytatást: ,„A múltkor szabályokkal foglalkoztunk, és ha jól emlékszem eljutottunk oda, hogy 
bár a szabályok jelentenek korlátokat is, de nem ellenünk vannak, hanem értünk és másokért is.”

2. Vegyétek számba a gyerekek problémáit!

Egy etikai kódex annyit ér, amennyire hasznos annak a közösségnek, amelyik számára készült. 
Elég nagy részt ezen múlik az is, hogy betartják-e. Ez akkor is igaz, ha bőven van példa olyan  
szabályokra, melyek nem ilyen céllal készültek, hanem azért, hogy valaki a hatalmát  
gyakorolhassa, uralkodhasson mások felett. Te azonban nyilvánvalóan egy igazán pozitív céllal 
láttál munkának.

Ahhoz tehát, hogy a szabálygyűjteménynek értelme legyen, előbb meg kell ismerni, hogy milyen  
problémák keserítik meg a diákok életét az osztályban, mert legalább azokra választ kell  
adnia a kódexnek. Amikor problémákról beszélünk, itt nem olyasmire gondolunk, hogy nehéz  
egy olyan dolgozatot megírni, amire nem készült fel az ember. Leginkább a diákok egymás  
közötti viselkedési nehézségeivel, szokásaikkal foglalkozunk. Azokkal, amelyekkel gondot 
okoznak egymásnak. (A diák-tanár konfliktusokra még kitérünk a lépések közben, de a kódex 
elsődleges célja nem ezek csökkentése.)

Ülj össze az osztállyal, csoporttal, és kérdezd meg őket, hogy milyen problémák, más diákok milyen  
viselkedése zavaró leginkább az osztály életében, akár órán, akár szünetben. Ezen a ponton  
felmerülhet benned, hogy nem lesz-e ebből egy nagy adok-kapok? Igen, ez egy lehetséges 
veszély. Ezért úgy vezesd fel a témát, hogy megkéred őket arra, ne említsenek neveket, amikor 
olyasmiről beszélnek, mi lenne jó, ha nem fordulna elő az osztályban.

Ha valaki elkezdene személyeskedni, akkor tereld vissza a foglalkozást normális mederbe. Persze 
adódhat olyan, hogy valaki valami ilyesmit mond: ”jó lenne, ha mindenki fogmosás után jönne 
iskolába”, és erre páran majd nevetnek, mert ez csak egy valakire jellemző. Ezt a fogmosás témát 
csak valami egyszerű példaként említjük itt, mert valószínűleg vannak az ilyesminél nagyobb 
gondjai is egymással a diákoknak. Lehet, hogy nehezen kezdenek majd bele, de általában nem 
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okoz nekik nehézséget egy ”panaszdélután”. Csak azt kell elkerülni, hogy személyeskedjenek, 
és akkor könnyű dolgod lesz. Hangsúlyozd eleget, hogy ”név nélkül”.

Ha olyan vágyaikat osztják meg veled, hogy melyik tanártól mit várnának, akkor jelezd, hogy 
ezekre vonatkozó szabályokat egy iskolai szintű etikai kódex tartalmazhatna, de kéréseiket  
átadod majd az adott tanároknak, ha szeretnék. Ha azonban ilyen problémákat vetnek fel, melyek 
tanárok és köztük adódnak, de látszik, hogy inkább a gyerekeken múlnak nem pedig a kollégáidon,  
akkor beszéljétek át, hogy hogyan hangozna egy olyan szabály, aminek a betartásával a diák 
megmenthetné magát hasonló helyzetektől.

Írd össze legalább vázlatosan, amiket mondanak, és ne merülj el túlságosan a jegyzetelésben,  
hogy kezedben tartsd a beszélgetés folyamát. Fontos, amit mondanak, mert ezek azok a 
problémák, melyek megoldásához ki kell majd alakítani néhány szabályt. Ezek a szabályok alkotják  
majd az osztály etikai kódexét – amit persze másként is nevezhettek, sokkal fiatalosabban, 
hozzájuk illőbb módon, például ”A mi szabályaink (7.c)”, vagy bátrabban: ”Szabályaink, amiket 
betartunk (8.a)”

Amikor úgy tűnik, hogy a végére értetek, de te úgy érzed, hogy kihagytak egy-két problémát, 
aminek megoldására jó lenne valami szabály, akkor javasold, hogy az is kerüljön bele. Ne bővítsd 
ki annyira, hogy emiatt ne érezzék majd a magukénak.

3. Csoportosítás

Ezt a lépést akkor csináld az osztállyal, ha jól tudnak figyelni, mert ez egy logikai feladat.

Ha sok különböző problémát gyűjtöttetek össze az előző lépésben, akkor túlságosan terjengős 
lenne egy olyan szabálygyűjtemény, ami minden egyes külön felvetésre megfogalmaz egy  
szabályt. Ezért sorold, vagy soroljátok egy-egy csoportba a hasonló problémákat, melyekre 
valószínűleg megfogalmazható egyetlen szabály, amely mindegyiket kezeli. Például a következő 
két probléma tartozhat ugyanabba a csoportba: 1) „Amikor elkésve az óráról bevágódik mellém 
a padtársam, akkor ne kezdjen beszélni hozzám!”, 2) „Jó lenne, ha nem úgy jönne be valaki az 
órára, hogy mindenki rá figyeljen!”

Az a szerencse egy osztályszintű etikai kódexszel, hogy még gyakorlatiasabb is lehet, mint az 
iskolai szintű, mivel annak elég átfogónak is kell lennie, hogy egyszerre szabályozzon lényeges 
dolgokat.

A fenti módon kialakított problémacsoportok száma nagyjából a kódex pontjainak számát is jelenti  
majd. Optimális esetben 16-18 alatt tudod tartani ezt a számot. Egy olyan szabálygyűjtemény, 
ami 30 szabályt is tartalmaz, túl sok egy általános iskolásnak, de még tűrhető középiskolában.
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4. Szabálykészítés

Közösen fogalmazzatok meg egy szabályt minden problémacsoportra úgy, hogy a szabály a 
csoport lehető legtöbb problémájára megoldás legyen.

Fontos, hogy széles körű egyetértés övezzen egy-egy szabályt. Ezért ez igényelhet több 
foglalkozást is. Az egyetértésre törekvés nem jelenti azt, hogy a maximalizmus megengedett, de 
mindig lehet valaki egy osztályban, aki szerint egy-egy szabály még nem az igazi. Ha van olyan  
gyerek, akinek semmi sem felel meg, ami nem 100%-os, akkor csiszolhatjátok a szabályt, de  
kérdezd meg a gyereket, hogy ”nagyjából azért jó így?” Mert valahol persze abba kell hagyni.

Egy ilyen szabály annál jobb, minél érthetőbb az adott korú, élethelyzetű gyerek számára. Amikor 
ezen dolgozol az osztállyal vagy a csoporttal, akkor ne zavarjon, ha még túl hosszú vagy nyers 
egy szabály. Ezen a ponton az a lényeg, hogy minden szabály elkészüljön.

Ismered azt a diákot, aki mindent kritizál, de ő maga nem javasol semmit. Amikor a szabályokat 
dolgozod ki, akkor is találkozhatsz ilyennel. Ne hagyd, hogy lerombolja a közös munkát. Úgy 
tudod „felébreszteni”, hogy amikor felismered, mit csinál, akkor megkérdezed, hogy ő hogyan 
fogalmazna egy ilyen szabályt úgy, hogy neki is megfeleljen?

5. Szöveg finomítása

Ezt jobb, ha egyedül végzed. Menj végig a szabályokon. Egy-egy szabály a közösen végzett 
szövegezés miatt tűnhet furcsának, nyersnek, hiányosnak, vagy nyelvtanilag nem stimmel.  
Szerkeszd át őket úgy, hogy egységes hangzásúak legyenek, és a lehető legrövidebbek  
amellett, hogy megőrzik tartalmuk lényegét.

Ha valamely szabály az egységesítéssel veszítene a tartalmából, akkor inkább hagyd úgy,  
ahogyan a diákokkal összehoztátok. Fontosabb, hogy nekik ugyanazt jelentse, mint amiben 
megállapodtatok.

Így elkészül a végleges megfogalmazás.

6. Tedd közzé!

A kész szöveget öntsd áttekinthető formába szövegszerkesztővel, és adj belőle minden diákodnak.

Szükség lesz egy nagyobb példányra is, ami elég méretes ahhoz, hogy olvasható legyen az  
osztálytermetek falára kihelyezve. Nyomtathatjátok is több részből kirakva a nagyobb méretet, 
de még jobb, ha az osztállyal együtt, akár kézzel készítitek.

Jól teszed, ha a szülőknek is küldesz egy példányt, még akkor is, ha lesznek a szülők között 
néhányan, akiknek ez semmit sem jelent. A többiek örülni fognak, bár ezen a ponton még nem 
tapasztalnak sokat gyerekük viselkedésének változásából.
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Adj belőle egy példányt az intézmény vezetőjének is, hogy tudjon az elvégzett munkátokról. 
Számára persze az lesz a meggyőző, ha az osztály viselkedése is változik majd ezzel. Ebben a 
következő két lépés segít.

7. Oktatás csapatjátékkal, vetélkedővel

Ha léteznek kulcselemek ebben a lépéssorozatban, akkor azok a 2. és a 7. Itt dől el, hogy az etikai 
kódexetek élő lesz, vagy csak a falnak készült. Az élő itt azt jelenti, hogy használatban van, javít 
az állapotokon.

Most már van egy kész kódex. Ez a 7. lépés a kódex megismeréséről és a vele való megbarát-
kozásról szól. Ez könnyebben megy játékos formában. Nem mindegy, hogy hány évesek a diákjaid, 
ezért a csapatvetélkedő, aminek a tartalmával most megismerkedhetsz, inkább egy lehetséges 
forgatókönyv, mintsem minden korosztály számára járható út. Alakítsd úgy, hogy megfeleljen az 
osztályod vagy csoportod korának, a gyerekek képességeinek.

Ezt a játékos vetélkedőt (vagy hasonlót) szerencsés lenne egyetlen délután 3x45 percben  
megtartani, de ha a te iskoládban nincs erre mód, akkor oszd el három különböző napra.  
A vetélkedő nem minden feladata szól az etikai kódexről, de a lényegesebbek igen. Ennek a 
játéknak a lényege az etikai kódexszel való ismerkedésen túl az is, hogy az etikai kódex mentén 
csoport szinten együttműködést alapozzon a gyerekeknél.

Oszd fel négy csapatra az osztályodat. A vetélkedő a négy csapat között zajlik. Optimális  
helyszínen az asztalok összetolhatók úgy, hogy a csapatok egymástól kissé elkülönülve, külön 
asztalnál vagy asztalcsoportnál lehessenek. Minden csapatnál legyen legalább egy kinyomtatott 
etikai kódex, amibe bármikor belenézhetnek, hiszen ezzel fognak ismerkedni.

Minden csapat élére nevezz ki valakit a csapatból, aki rendelkezik legalább némi képességgel 
arra, hogy vezessen, szervezzen egy kisebb csoportot. Nincs előírva, hogy nekik úgynevezett  
”jó viselkedésű gyerekeknek” kell lenniük. Egy ilyen megbízás általában amúgy is mindenkiből 
kihozza a legjobbat. A csapatokat úgy állítsd össze, hogy átlagosan közel egyforma képességűek 
legyenek, hogy küzdeniük kelljen a győzelemért.

Bár lesz majd csapat, amelyik megnyeri a vetélkedőt, de személyesen senki sem érzi majd magát 
vesztesnek a végén. A vetélkedő egyes feladataihoz az osztályod korának és képességeinek  
ismeretében rendelj előre pontszámokat, és ahogyan haladtok, minden csapat kapja meg a neki 
járó pontszámot, hogy lássátok, ki hol tart.

7./0. Mint a pletyka

Még mielőtt négyfelé osztod az osztályt, kérd meg őket, hogy álljanak körbe.

Mondd el nekik, hogy te halkan az első diák fülébe súgsz majd egy szabályt az etikai kódexből.  
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A feladat az lesz, hogy akinek súgjuk, az értse meg, majd súgja tovább a mellette állónak. Ha val-
aki nem tudja pontosan tovább mondani, az nem baj, csak próbálja meg továbbadni aszerint, amit 
hallott. Ha valaki úgy érzi, hogy semmi értelme annak, amit mondtak neki, ne álljon meg, próbálja 
meg azt tovább mondani, amit hallott. Ne legyen senki túl hangos azért, hogy ne hallja az egész 
osztály, amit mond, de igyekezzen úgy suttogni, hogy akihez szól, annak legyen esélye megért-
eni. Arra is kérd meg őket, hogy senki se változtassa meg amit hall, hanem azt mondja tovább, 
különben elrontja mindenki más játékát.

Az utolsó tanuló mondja el hangosan az egész osztály számára, mit hallott. Ennek valószínűleg 
semmi köze sem lesz ahhoz a szabályhoz, amit te súgtál az első diák fülébe. Ha van közben vagy 
legalább a végén nagy nevetés, akkor ez jól megalapozza a foglalkozás könnyed légkörét.

A végén vond le a következtetést, hogy amit szóban adunk tovább, az könnyen eltorzul, és azért 
van az etikai kódex leírva, hogy mindenki ugyanazt értse rajta, ha olvassa.

Íme a vetélkedő elemei:

7./1. Kirakós – Az etikai kódex célja

Minden csoport kapja meg az etikai kódex célját úgy, hogy a szöveget eléggé nagy betűkkel  
(legalább 30-as méret) előre kinyomtattad, és feldaraboltad szavakra. Érdemes átlagos 
fénymásoló papírnál kissé nehezebbre nyomtatni. A szavak egy borítékban vannak. 

Elmondod nekik a játékszabályt, miszerint a borítékban lévő szavakból minden csoportnak egy 
értelmes mondatot kell összeraknia, s ez a mondat az etikai kódex céljáról szól.

Az etikai kódex célja ugyanaz, mint magának az Etikus Osztály Minicsomagnak a célja:  
Az osztály etikai kódexének célja egy tisztességesebb, a szabályokat könnyebben betartó osztály, 
amely rendelkezik olyan etikai kódexszel, amit a diákok magukénak éreznek, értelmét látják, és  
többnyire betartanak.

Ha úgy érzed, hogy egy ilyen összetett mondat túl nehéz lenne számukra, akkor egyszerűsítsd le 
úgy, hogy azért a lényegét megőrizze.

Mielőtt odaadod nekik a nem leragasztott borítékot, mondd el nekik, mit kell betartaniuk ennél 
a feladatnál a tisztességes verseny érdekében, például akkor bontható ki a boríték, amikor te 
jelzed, és az a győztes csapat, amelyik előbb kirakja az etikai kódex célját úgy, hogy a csapat 
vezetője kézfenntartással és hanggal jelzi, hogy kész, és ekkor a csapat már nem nyúlhat hozzá 
az asztalukon heverő papírdarabokhoz.

A pontszámokat a sorrendnek megfelelően oszd ki. A kiosztható pontok számát előre, és  
feladatonként úgy határozd meg, hogy az utolsó helyezett is kapjon pontot. Vita esetén egyeztess  
a négy csapatvezetővel és állapodjatok meg a helyes sorrendről.
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Amikor már meg van a csapatok sorrendje, olvastasd fel velük, hogy ők melyik két szabályt rakták ki!

7./2. Találd ki! - Lazítás

Járj utána valami pontos információnak az iskolával kapcsolatban, például pontosan hány gyerek 
jár ide. A csapatoknak azután ezt kell minél pontosabban megközelíteniük. Erre adj nekik pár 
percet, hadd vitassák meg, majd írják fel egy lapra, hogy utólag, más csapatok válaszát hallva, ne 
változtathassák meg saját válaszukat.

Amely csapat válasza a legközelebb esett a pontos számhoz, az kapja a legtöbb pontot.

7./3. Rakd össze! - Az etikai kódex két pontja

Ismét van nálad négy boríték. Minden egyes borítékban két szabály van különböző színű  
papírlapokra nyomtatva. A két papírlapot előre feldaraboltad. A feladat annál nehezebb, minél 
kisebbek a darabok. Az osztályod ügyességének, korának megfelelően válaszd meg, hány részre 
vágod ollóval vagy más módon. Minden csapat borítékjában más-más két szabály legyen.

A csapatok dolga az, hogy a két szabályt kirakják. Ezt a feladatot akkor oldják meg a  
leggyorsabban, ha mint csapat is két felé oszlanak egy kis időre, és az egyik fele az egyik, míg 
a másik a másik színű lap összeállításán dolgozik, majd a végén mindenki az utoljára maradt  
szabály összeállításán igyekszik. Ezt nem kell elmondanod nekik.

Ez a feladat időre megy. Ha van módod rá, akkor kaphat minden csapat egy ragasztószalag tépő 
szerkezetet, hogy szét ne szóródjanak a már összerakott papírdarabkák, a nagy igyekezet által 
keltett légmozgásban.

Amikor már meg van a csapatok sorrendje, olvastasd fel velük, hogy ők melyik két szabályt rakták ki!

7./4. Találd ki! - Lazítás

Kitalálhatsz bármilyen más feladatot is, de itt van egy egyszerű: ”Tippeld meg, hány testvére van 
összesen a jelen lévő diákoknak!”

A tippeléshez adj egy kis időt, amelyen belül a csapatoknál valakinek le kell írnia a válaszukat. 
Utána kérdezd végig őket, kinek, hány testvére van. Így a végén már tudjátok, hogy az egyes 
csapatok mennyire közelítették meg pontosan a helyes választ.

7./5. Activity

Ez egy hosszabb rész a vetélkedőben, de nagyon szórakoztató. Minden csoportnak három  
szabályt kell kitalálnia az activity szabályai szerint. Ehhez a csoport kiküld hozzád valakit, aki 
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húz tőled egy számot, és amely szabálynak ez a sorszáma, azt kell kitalálnia a csapatának.  
A számokat előre kiírtad annyi cetlire, ahány szabályotok csak van.

Fontos: Akit a csapat kiküldött, annak nem a szabályt kell lerajzolnia, szavakkal körülírnia vagy 
elmutogatnia, hanem azt, hogy valaki nem tartja be a szabályt.

A rajzolást a táblán csináljátok, hogy mindenki jól lássa.

Miután minden csapat végigment a rajzoláson, akkor jön a körülírás, majd a mutogatás. Lehetőleg 
a csapatok ne ugyanazt a tanulót küldjék ki a következő feladatnál azért, hogy minél jobban be 
legyen vonva az összes tanulód ebbe a játékba.
Ennek a feladatnak a pontozását is még a foglalkozás előtt határozd meg összhangban azzal, 
hogy más, egyszerűbb feladattal hány pont szerezhető.

7./6. Egymás dicsérete

Az emberek általában szeretik, ha a környezet elismeri a hasznosságukat, munkájukat,  
emberi értékeiket, ügyességüket, és még sorolhatnánk tovább, hogy mit. Amikor egy diáknak 
a környezetében lévő más diákok mondanak róla valami elismerőt, akkor az még annál is  
fontosabb lehet számára, mint amikor felnőttek dicsérik meg.

Ezért az utolsó lépés az, hogy minden csapat minden tanulója dicséretet mond valakiről, aki egy 
másik csapatban van. Te válaszd ki, hogy kiről mondjon dicséretet, hogy ne válasszák a könnyű 
utat, amikor is egy közkedvelt tanulót választanának. Ügyelj arra, hogy mindenkire sor kerüljön 
úgy is, hogy róla jót mondanak, és úgy is, hogy ő mond valakiről valami jót. Ez úgy a legkönnyebb, 
ha mindig az mond valaki másról jót, akiről éppen az előbb valaki jót mondott.

Minden csapat pontot kap, ha egy csapattagja meg tudott dicsérni másvalakit. A csapat csak akkor  
nem kap pontot, ha ő nem tud vagy nem akar megdicsérni valakit, de ezt jó elkerülni, tehát segítsd 
abban a tanulóidat, hogy ha nem tudnak megdicsérni valakit, akkor tippeket adsz nekik, hogy 
mi minden dicsérhető meg másvalakivel kapcsolatban, például valamilyen viselkedés, konkrét 
tulajdonság, képesség. A legegyszerűbb a külsőt dicsérni, és fogadd is el, ha nincs más ötlete 
valakinek, de egy etikai kódex bevezetésénél nem az a legnagyobb dicséret, hogy valaki milyen 
szép vagy izmos.

A dicséretnek őszintének kell lennie. Ha valaki szándékosan olyat mond, ami nem igaz, és ezért 
ezzel az sem elégedett, akiről mondják, akkor ne fogadd el. Leginkább az döntsön kétséges 
helyzetekben, hogy akiről mondják, az elfogadja-e. Semmiképp ne fogadj el dicséretnek 
tűnő cikizést. Az ilyesmit a szavakon túl úgy ismered fel könnyen, hogy aki mondja, az cinikus  
mosoly kíséretében mondja ezt, valamint az osztály egy része felnevet majd. A gyerekek eljátsszák 
néha az értetlent, de valójában nagyon is tudják, hogy mi igaz, és mi nem. Azzal a nevetéssel 
persze semmi baj nincs, amikor a nevetés inkább annak szól, hogy szokatlan számukra egy-egy  
kimondott dicséret, mert az valamiért nem szokványos, túl pozitív, és pironkodni illik miatta.
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Ha az osztályod többsége nagyon kritikus, akkor ennél az egy feladatnál használhatsz pontlevonást,  
mert akkor kétszer is meggondolja majd mindenki, hogy megfosztja-e a csapatát a már megszerzett  
pontoktól úgy, hogy nem dicséretet, hanem szándékosan negatívumot mond másvalakiről.

Ez a pont, tehát „Egymás dicsérete”, mindenképpen az utolsó legyen, így ha kitalálsz még további 
feladatokat, akkor azokat ne ezután, hanem valahová ez elé sorold be.

Egymás dicsérete sok egyéni meglepetéssel szolgálhat, mert vannak gyerekek, akik úgy gondol-
ják, hogy róluk csak rosszat gondolnak az osztálytársaik. Ezen a ponton azonban felemelkedhet-
nek azáltal, hogy találkoznak a valósággal: róluk is vannak pozitív vélemények.

Ez annyira erőteljesen pozitív feladat, hogy megpróbálhatsz ebből több kört is csinálni, vagy a 
végére egy bónusz fordulót, amikor bárki bárkiről mondhat még olyan pozitívumot, amit előtte 
még nem mondtak róla. Amikor valaki sikeresen megdicsér valakit, ne felejtsd el nyugtázni 
azt sem, aki mondta. Például: ”Ezt szépen mondtad!” vagy ”Milyen jó megfigyelés!” Mindezek  
mellett a pozitív tulajdonságra is reflektálj, mert az erősíti a dicséretet, például: ”Igen, ő tényleg 
nagylelkű” vagy ”Igen, ő szorgalmas!” vagy ”Tényleg talpraesett, mindig feltalálja magát!” vagy 
”Igen, ő szívesen segít másoknak!”

8. Tanári dicséretek

Ezen a ponton már túl vagy a begyakorló foglalkozás(ok)on.

Ossz ki dicséreteket a diákjaidnak azért a részvételért, amit az etikai kódex kialakításában,  
megismerésében és megtanulásában végeztek. Ők és a szüleik is örülni fognak. A legtöbb 
iskolában a szülők amúgy sincsenek elkényeztetve a gyerekükről szóló dicséretekkel. Ha nálatok 
eddig másképp volt, akkor pedig nem fognak meglepődni.

A legjobbak a személyre szólóan megfogalmazott dicséretek, de készíthetsz egyforma 
dicséreteket is, ügyelve arra, hogy a név még ebben az esetben is rajta legyen.

9. Kész

Amikor minden lépéssel kész vagy, akkor megtisztelő az Etikai Kódex Minicsomag alkotói 
számára, ha megírod, hogy hány diákkal csináltad végig, és hogy meglátásod szerint miben jobb 
ma az osztályod, mint korábban. (oktatas@azutaboldogsaghoz)
Ha a program közben elakadnál, tanácsot szeretnél, akkor fordulj az Alapítvány munkatársaihoz 
segítségért.

Nyilvánvalóan az etikai kódexetek igazi értéke a 9. és 10. lépés megtétele környékén mutatkozik  
majd a legjobban, amikor diákjaid igyekeznek követni annak pontjait. Természetesen nem  
feladatod, de később is örömmel vesszük, ha hírt adsz az osztályban bekövetkezett pozitív  
változásokról.
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10. Hogyan használd?

Később ügyelj arra, hogy a kódex használatban maradjon. Ehhez magad is kitalálhatsz  
megoldásokat.

Például bevezetheted, hogy ha valakit sérelem ér egy osztálytársa részéről, akkor leírja egy lapra 
annak a szabálynak a sorszámát, amelyet szerinte a másik megsértett, és ahelyett, hogy vitába  
keveredne vele, egyszerűen csak leteszi a másik elé, vagy odaadja neki a papírlapot. Ez egy sokkal  
finomabb, elegánsabb módja annak, hogy tudassa a másikkal az egyet nem értését azzal  
kapcsolatban, ahogyan az viselkedett, mintha hangos vitába kezdene vele.

Abban is megállapodhattok, hogy ha valaki ilyen lapot kap, annak illik elolvasnia újra azt a pontot  
az osztályterem falára kihelyezett kódexen. Annak ellenére, hogy a szóbeli kommunikáció  
gyorsabb és alaposabb lehetne, néha nehéz egy tinédzsernek kimondania másvalakinek azt, 
hogy „Elnézést kérek, hibáztam!” Ezért további megállapodás lehetne a papírcetlis jelzés mellé 
az, hogyha az, aki kapta a papírlapot, a szabály elolvasása után rájön, hogy valóban megsértette 
az etikai kódex azon pontját, akkor rárajzolhatna egy mosolygós fejet ugyanarra a lapra és 
visszaadhatná annak, vagy visszatehetné annak az asztalára, akitől kapta.

Szerencsére a tanárok általában gyakorlatiasak és ötletesek. Találj hát ki bátran különböző 
módokat annak érdekében, hogy az etikai kódexetek szabályai életben maradjanak. Ez hozzásegíti 
a közösséget, hogy etikusabb osztály legyen. Egy ilyen osztályban pedig jobb diáknak lenni, és a 
konfliktusok csökkenésével könnyebb a tanár élete is.

Sok sikert kívánunk az Etikus Osztály Minicsomag használatához!

Ha bármiben tudunk segíteni, akár kérdés merülne fel, örömmel segítünk!

Virágozz és Prosperálj Alapítvány
oktatas@azutaboldogsaghoz.hu

06 70 7761917


