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Biológia–földrajz szekció 
 

1920-ban E. L. Thorndike a Columbia egyetemen a „társas intelligencia” ki-
fejezést használta, hogy leírja azt a képességet, ami meghatározza, hogy hogyan 
képes az ember másokkal kapcsolatot teremteni, és azt fenntartani, vagy ami 
meghatározza ennek a kapcsolatnak a minőségét.   

 1975-ben Howard Gardner írása – a The Shattered Mind – elindította a 
több részből álló intelligenciamodelljének kialakulását és fejlődését. Gardner 
nyolc fajta intelligenciamodellt azonosított, amit később további kettővel kiegé-
szítettek. Ezek tartalmazzák az interperszonális és az intraperszonális intelligen-
ciát.  

 Több pszichológus, köztük Gardner, úgy véli, hogy a hagyományos intelli-
genciára irányuló mérésekkel – mint az IQ-tesztek – nem lehet teljesen megma-
gyarázni ezt a kognitív képességet (Smith 2002).  

A területre irányuló komolyabb kutatások az 1980-as években indultak meg 
Peter Salovay és John „Jack” Mayer vezetésével. Az ő munkájuk, ami fejlődő-
képesnek bizonyult, az intelligencia részévé tette a fogalmat. Mayer és Salovay 
folytatta a kutatásokat. Az érzelmi hányados először Keith Beasly cikkében je-
lent meg 1987-ben. Számos megállapítása van az érzelmi intelligenciának, ame-
lyek mind más modellt és más méréseket hirdetnek.  

Az érzelmi intelligencia fejlesztése az éntudatosság képessége, vagyis saját 
magunk és társaink megismerésének a fejlesztése. 

 A személyiségtipológia megismerésével megtudhatjuk, milyen értékek mel-
lett mozgunk, milyen belső prioritásaink, belső szükségleteink vannak.  

Mint a szakemberek mondják, azt a képességünket, hogy mennyire vagyunk 
tisztában saját viselkedésünkkel, érzelmi állapotunkkal, illetve azzal, hogy ezt 
hogyan befolyásolják mások, legjobban az önreflexió gyakorlásával lehet fej-
leszteni. Az önreflexió tudatos alkalmazása segít bennünket abban, hogy meg-
értsük az adott helyzetekben, miért viselkedünk úgy, ahogy, és hogy szükség 
esetén uralkodni tudjunk magunkon, viselkedésünkön.  

A másik készség az önmenedzselés, amely nagymértékben függ éntudatos-
sági állapotunktól. Ha képessé válunk érzelmeink tudatos vizsgálatára, megért-
jük őket és el is tudjuk viselni az ezzel járó kellemetlenségeket, akkor könnyeb-
ben meglátjuk, mi a helyes út, rugalmasabbak maradunk, pozitív irányba tudjuk 
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alakítani viselkedésünket: jobban kezeljük a stresszt, a dühítő helyzeteket, min-
den szituációból ki tudjuk hozni a legjobbat. 

A harmadik terület a társas tudatosság, amelynek a gyakorlása során rámu-
tatnak arra, mennyire és miért fontos figyelni embertársainkra. 

A szociális kompetencia azon készségek összessége, melyeket az egyén az 
önismeret és társas kapcsolatainak kialakításában, fenntartásában, konfliktusai-
nak kezelésében használ.  

 Szociálisan kompetens az a személy, aki képes stabil társas kapcsolatokat 
működtetni, önmagát képviselve problémaérzékenyen konfrontálódni. 

Hitünk szerint a személyiségfejlesztés együtt kell hogy járjon a szociális 
készségek fejlesztésével, hiszen életünk minden területén társas kapcsolatokban 
élünk. Valljuk, hogy a sikeres élet egyik legfőbb feltétele és záloga is a jól mű-
ködő emberi kapcsolatok kialakításának és ápolásának képessége. 

A csoportlélektan korszerű eredményeit felhasználva, elemeit programunk-
ba beépítve igyekszünk diákjaink szociális kompetenciáját fejleszteni.  

Nemcsak az osztályidők indirekt csoportjátékaiban és direkt beszélgetései-
ben, hanem a szaktárgyak anyagához illeszkedően átfogóan is hangsúlyt helye-
zünk ezen készségek fejlesztésére. 

Mikor mondhatjuk, hogy valakinek fejlett a szociális kompetenciája? Ha az 
egyén érdeklődik a másik iránt, illetve érzékenyen és rugalmasan képes ellen-
őrizni az interakcióit, akkor mondhatjuk, hogy fejlett a szociális kompetenciája. 
Ugyanakkor az sem mindegy, hogy a jó kommunikációs és empátiás képesség 
milyen szociális értékrendbe épül be. Az eddigi vizsgálatok főként a különböző 
szociális készségek mérésére korlátozódtak, illetve azok működését próbálták 
feltérképezni. 

Általánosan elfogadott nézet szerint a szociális kompetencia különböző 
szociális készségek együttes birtoklása. 

A szociális készségek száma sok ezerre tehető, amelyekből az egyes szemé-
lyek sok százzal rendelkeznek. A szociális viselkedés eredményessége, haté-
konysága nagymértékben függ a szociális készségek készletének gazdagságától. 
Minél gazdagabb ez a készlet, annál nagyobb az esély arra, hogy az aktuális 
helyzet megoldását hatékonyan segítő készség aktivizálódjon. 

A pedagógus számára nagyon fontos, hogy megfelelő érzelmi intelligenciá-
val rendelkezzen, ezáltal jobban megértheti a diákjai problémáit. 

 Hasonlóképpen a szociális kompetenciák fejlesztése is fontos lenne min-
den tanár számára.  

A képzés mindkettőt tökéletesen megvalósította. Foglalkozásvezetőink ki-
váló munkát végeztek a hét alatt. A csapatépítés már az első napon megvalósult, 
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mindenki szabadon mondhatta el véleményét minden témában, tevékenyen 
bekapcsolódott minden résztvevő a munkába a hét során. 

Az itt elhangzottakat fontosnak találom további munkámban. Lévén, hogy 
az egészségnevelés tantárgyát is tanítom, a környezetvédelem fejezetnél a felsős 
diákoknak már elég körülményes újat mondani ebben a témában. Ide tökélete-
sen be tudnám építeni  Ilosvay György múzeumpedagógiáról elhangzott infor-
mációit. 

Sok, ma már nem használatos állat- és növénynevet tudnék bemutatni diák-
jaimnak, ami valószínűleg a tananyag jobb elsajátítását segítené. 

 
Például:  – gólya megnevezése: cakó, gagó; 
      – evet: pili, pele; 
      – tevepárduc: zsiráf. 
 
A terepgyakorlaton elsajátított információkat a tanórán, de a tanórán kívüli 

tevékenységekbe is könnyűszerrel be lehet építeni.  
Tájékozódás, terepismeret, növény- és állathatározás.  
Környezetvizsgálat, az élőhely tanulmányozása a VIII.-os biológia oktatása 

során is felhasználható. 
Bányai Sándor élménypedagógiai szakmai előadásából sok, a tanítási órákon 

is használható, osztályfőnöki órákon játszható foglalkozást sajátítottunk el. 
Névtanulási játékok a ciklus kezdetén tartó osztályoknál tökéletesen alkal-

mazható ismerkedő feladatként. 
Konfliktuskezelésre alkalmazható a kötélsorozat játéksor, hisz ebben a ta-

nulók kénytelenek olyanokhoz is odafordulni, akikkel másként nem barátkoz-
nak. Erre nagyon jól alkalmazható az ajándékozás, a csereverzió. 

Csapatépítő játék – ugyancsak a kötél használatával – a kötélen való át-
bújás, mely a szociális kompetenciák építésére tökéletesen alkalmazható. 

Tavas játék – az osztályközösség összekovácsolására alkalmazható. Fontos 
pontja ennek, hogy ki vállalja el a vezérlés szerepét, és hogy tudjuk, mikor kell 
beavatkozni. 

Az összetartozás erősítésére alkalmazható a sátorjáték vagy az ügyességi já-
tékok, mint például a labdavivés. 

 Az egész képzés nagyon tetszett, és hasznosnak vélem. Elméleti és gyakor-
lati kérdéseimre egyaránt kaptam választ, a trénerek is lenyűgöző előadók vol-
tak. 
 

   
 


